
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 174990 ΕΞ 2022 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/

26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 

όρων χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαι-

σίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις 

για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, 

Τμήμα 3.13» (Β’ 2613). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/6.11.2020 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.6.2021 Πρόταση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του 
Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο 
εξής το «Σ.Α.Α.»).

10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ADD 1).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ει-
δικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως 
την παρ. 2 του άρθρου 197.

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(L 187/1) [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)].

16. Τη Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης 
από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 
20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 
και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 
(Α’ 135).
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17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης (L 193/1).

18. Την υπό στοιχεία 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά 
τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU.

19. Την υπό στοιχεία 2021/C 58/01 Ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρ-
μογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχα-
νισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

20. Το Προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων με σκο-
πό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέ-
χουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 2020/C 91 I/01 
C/2020/1863.

21. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

22. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
επιλεξιμοτήτων των επενδύσεων που δανειοδοτού-
νται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
(Β’ 4521), όπως τροποποιήθηκε από την 159335 ΕΞ 2021/
15.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/
30.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών: “Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των 
επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β’ 4521)» 
(Β’ 5885).

23. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα 
πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της 
διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, 
εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της 
επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται 
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρί-
ων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των 
επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

24. Tην υπό στοιχεία C(2022) 3282 final/16.05.2022 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενέκρι-
νε καθεστώς ενισχύσεων βάσει του Τμήματος 3.13 του 
Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID- 19 
[SA. 101963 (102627)]. 

25. Την υπό στοιχεία 2022/C 423/04/07.11.2022 Ανα-
κοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί της τροπο-
ποίησης του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19.

26. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης.

27. Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/
26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 2613) «Καθορισμός διαδικασίας και όρων 
χορήγησης δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19, Τμήμα 3.13» ως προς τις παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 2, αυτής, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

«Άρθρο 2 
Δικαιούχοι αποδοχής δανείων

1. Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρούσας 
ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση (κατά την έν-
νοια των υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021 (Β’ 4521) 
και 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 (Β’ 4522) αποφάσεων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστο-
τε ισχύουν) στην ελληνική επικράτεια, και πληροί τους 
όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της 
υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/15.12.2021 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, δεν μπορούν να είναι 
δικαιούχοι των δανείων της παρούσας οι επιχειρήσεις που 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν ήδη προβληματικές (κατά 
την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014). Αυτό δεν ισχύει για πολύ μικρές και μικρές επι-
χειρήσεις (κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 
31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπό-
κεινται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας και ότι δεν έχουν λάβει ενίσχυση 
διάσωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διά-
σωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμ-
βαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει 
του Προσωρινού Πλαισίου) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης 
(εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, 
δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη 
χορήγηση της ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 
για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων).

2. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν γραπτή αί-
τηση για παροχή Δανείου ΤΑΑ έως τις 15 Νοεμβρίου 
2023, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων των εμπορι-
κών τραπεζών και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 
θεσμών (στο εξής τα «πιστωτικά ιδρύματα»), που εκδί-
δονται κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 
2021/15.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

3. Η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή δανει-
ακών συμβάσεων ΤΑΑ βάσει της παρούσης είναι η 31η 
Δεκεμβρίου 2023. Η υπογραφή δανειακών συμβάσεων 
δυνάμει της παρούσας μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 
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είναι δυνατή μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφα-
σης της ΕΕ για την παράταση του καθεστώτος ενίσχυσης 
αριθ. SA.101963 (102627).

4. Τα δάνεια που χορηγούνται βάσει της παρούσας 
έχουν χαρακτήρα κινήτρου εφόσον ο δικαιούχος έχει 
υποβάλει γραπτή αίτηση χορήγησης του Δανείου ΤΑΑ, 
πριν από την έναρξη των εργασιών για την επένδυση.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02061113011220004*




