Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.03.23 16:23:45
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΗΓΘ46ΜΤΛΡ-Μ35

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ταχ. ∆/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527

ΑΘΗΝΑ, 23/03/2021
Α.Π.: 1908/ Β2 /171

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου
Τηλ.: 2131503669

Προς:

Email: : hpapadopoulou@mou.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Υπ’ όψιν
1. Νομίμου Εκπροσώπου,
κας Αθηνάς Χατζηπέτρου
email: a.chatzipetrou@hdb.gr
2. Υπεύθυνου Πράξης
κας Ελένης Κολοφωτιά
email: e.kolofotia@hdb.gr

ΘΕΜΑ:
2η Τροποποίηση της Πράξης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» με Κωδικό ΟΠΣ 5067268 στο Επιχειρησιακό
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄98).
2. Το ν.4622/07.08.2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
3. Το ν.4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα τα Άρθρα 28,
51 και 57, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το ν.4412/2016 (Α΄147) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 12, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α'121) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 63/2020 (Α’156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών
Γραμματειών.»
8. Την με α.π. 85847/11.08.2020 (Β΄3375) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
9. Την με α.π. 86593/13.08.2020 (ΥΟ∆∆ 628) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«∆ιορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου
Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
10. Την με α.π. 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β'2064) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Τροποποίηση
της με αριθμό 67743/ ΕΥΘΥ/615/ 24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του
ν.4314/2014 και κατάργηση της αριθ.1121/408∆/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης»" (Β'1248).
11. Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών
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καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ» (Α∆Α: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013 περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ.
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012.
15. Τον κατ' εξουσιοδότηση Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και ειδικότερα το Τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής».
16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση
και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των
δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/255.
17. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του ΚΚ∆ – Συνδυασμός στήριξης από ΧΜ με άλλη μορφή
στήριξης, EGESIF_15_0012-02, 10/08/2015.
18. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τα Κράτη-Μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής
τεχνικής (2016/C 276/01).
19. Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των Ευρωπαϊκών
∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (Ε∆ΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (SWD(2017) 156 final, 02/05/2017).
20. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.
21. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 I/01 σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση
αριθ. C(2020) 2215 final /3.4.2020 και ισχύει.
22. Την αριθ. C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως εκάστοτε ισχύει.
23. Την υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως εκάστοτε ισχύει.
24. Την με α.π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (Β΄2784) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και
Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014».
25. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Έκδοση:2η,
27/11/2019) όπως εκάστοτε ισχύει.
26. Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β΄2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε» (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β΄2573) όπως εκάστοτε ισχύει.
27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση
των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, και
συγκεκριμένα το άρθρο 2, Παράγραφος 1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο
ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα
χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19».
28. Το γεγονός ότι η Επιτροπή στην πρότασή της 2020/0054 (COD) για τροποποίηση του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 περιλαμβάνει
διάταξη περί μη απαίτησης επικαιροποίησης της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή
των χρηματοδοτικών εργαλείων ως απάντηση στις τρέχουσες συνθήκες ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19,
που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του
Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)).
29. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ
2014-2020, όπως όπως αυτή εκάστοτε επικαιροποιείται και ισχύει και κυρίως τις τρέχουσες συνθήκες ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής
έκρηξης του COVID-19, που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για
την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CoronavirusResponse Investment Initiative (CRII)).
30. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 (Α΄68) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 6 αυτής.
31. Το υπ' αριθ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2020) 2222 final/3.4.2020), όπως συμπληρώθηκε/
τροποποιήθηκε με την C(2020)2940/30.4.20 (State Aid SA.57048 (2020/N), την απόφαση C (2020) 5060/17.7.20 (State Aid SA. 58007
(2020/N)), την απόφαση C (2020) 8791/4.12.20 (State Aid SA 59816 (2020/Ν)) και ισχύει.
32. Το ν. 4608/2019 (Α΄66) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν.3912/2011) και μετεξελίχθηκε με τη νέα της
επωνυμία, ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως εκάστοτε ισχύει.
33. Την με α.π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: "Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020".
34. Την με α.π. 115150/ΕΥΚΕ4023/02.11.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του
κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων».
35. Την με α.π. 2629/682/A1/13-05-2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 47ης Γραπτής
∆ιαδικασίας, της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων της δράσης με Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».
36. Τις με ημερομηνία 12/5/2020 και 13/5/2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευκρινίσεις των αρμοδίων της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την 47η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ
σχετικά με την μη επιλεξιμότητα των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων αγροτικού τομέα και υδατοκαλλιεργειών στη
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δράση «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».
37. Την με α.π. 4993/1434/A1/16-09-2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 51ης Γραπτής
∆ιαδικασίας, Τροποποίησης του ∆ελτίου Εξειδίκευσης της ∆ράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας
επιχειρήσεων COVID-19».
38. Tην από 11.05.2020 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της ΕΑΤ ΑΕ, όπως ισχύει.
39. Την με αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (Β΄1768) για την «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», όπως τροποποιήθηκε
με την ΥΑ υπ’ αριθ. 4813/Β1/1070 (Β΄3800) και την ΥΑ 784/B2/47/04.02.2021 (B΄424) και ισχύει.
40. Την με αριθμό ΥΑ 2502/Β2/353/07.05.2020 (ΥΟ∆∆΄352) για την Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου με την
επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 4589/Β1/1053/26.08.2020 (ΥΟ∆∆΄675) και
ισχύει.
41. Την με α.π. 2907/613/Α3/26-05-2020 Πρόσκληση με κωδ. 128 (Α/Α ΟΠΣ: 4333 Έκδοση: 1/0 ) και τίτλο «Σύσταση Ταμείου
Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19».
42. Την υπ’ αριθ. 2949/623/Α3/28.5.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19» με Κωδικό ΟΠΣ
5067268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με
την α.π. 5198/Β2/77/28.09.2020 απόφαση ένταξης και ισχύει.
43. Την απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Επενδυτικής Επιτροπής στις 01.02.2021.
44. Την με αρ. πρωτ. 822/227A1/05-02-2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση, μέσω της 58ης Γραπτής
∆ιαδικασίας, Τροποποίησης του ∆ελτίου Εξειδίκευσης της ∆ράσης με κωδ. 01-3c-1.4-21 και τίτλο «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας
επιχειρήσεων COVID-19».
45. Την με α.π. 240745/15.02.2020 υποβολή του Τ∆Π με MIS: 5067268 και ID: 170084 από την ΕΑΤ Α.Ε (α.π. εισερχ. ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ
1043/15.02.2020).
46. Την σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α3 με α.π. 1114/224/Α3/18.02.2021.
47. Την με α.π. 1904/ Β2 /170/23-03-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αποφασίζει
την τροποποίηση της Πράξης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» ως εξής:
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας Προτεραιότητας

Κατηγορία περιφέρειας

Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

01 - Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες

Λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

605.000.000,00

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

01 - Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες

Μετάβαση

154.000.000,00

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

01 - Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

264.000.000,00

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

01Σ - Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

Μετάβαση

44.000.000,00

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

01Σ - Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με
Τομεακές προτεραιότητες
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

Περισσότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες

33.000.000,00

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):
5067268
2.∆ικαιούχος:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
3.Κωδικός ∆ικαιούχου:
10421
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Αντικείμενο του έργου είναι η επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT) με δύο δισεκατομμύρια ευρώ (€2.000.000.000)
από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων για την δημιουργία «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19».To Ταμείο στοχεύει στην
στήριξη των επιχειρήσεων όλων των σταδίων ανάπτυξης και μεγέθους, από τις ατομικές έως τις μεγάλες, προκειμένου να διευκολυνθούν
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ημόσιο και εισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020" (ΕΠΑνΕΚ).
Οι πόροι του Ταμείου διατίθενται για τη χορήγηση εγγυήσεων σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα. Κάθε ΧΟ θα δημιουργεί ξεχωριστό
χαρτοφυλάκιο των παραπάνω δανείων. Το Ποσοστό Εγγύησης του Ταμείου σε κάθε επιλέξιμο δάνειο θα είναι 80% και το ανώτατο ποσοστό
ζημιάς θα είναι 30% για το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων, 40% για το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ και 60% για το χαρτοφυλάκιο των
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Το Ανώτατο Ποσό Εγγύησης αντιστοιχεί σε: «Πραγματικό όγκο χαρτοφυλακίου» x «Ποσοστό εγγύησης» x
«Ανώτατο ποσοστό ζημιάς».
Για την επιχορήγηση προς τους δανειολήπτες της προμήθειας εγγύησης, διατηρείται η χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως
(€250.000.000) μέσω του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων.
Με την παρούσα τροποποίηση δημιουργείται νέο Χαρτοφυλάκιο Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και το κεφάλαιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
αυξάνεται κατά €220εκ..

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5067268 (Κωδ. Απόφασης:9568)
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Τελικοί αποδέκτες του νέου χαρτοφυλακίου είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των
εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους,
των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:
- είναι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014).
- κατά την 31.12.2019 είχαν Κύκλο Εργασιών έως €200.000 ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
στην τράπεζα
- δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση
αναδιάρθρωσης.
- κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
- είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης
- επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,
- επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης
ΕΕ ή ∆ΕΕ,
- επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας,
- εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική
συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών)
ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης
από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία
συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (οι κλάδοι της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας δεν είναι επιλέξιμοι για συγχρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους).
Το ανώτατο ποσό ∆ανείου δεν υπερβαίνει τα €50.000.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Α' και Β΄ Κύκλων του Ταμείου, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Προσωρινού
Πλαισίου και του SA.56857 (2020/N).
5. Παραδοτέα πράξης:
•
Σύσταση και Λειτουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID19
•
Εγγυημένα ∆άνεια κεφαλαίου κίνησης
•
Συνεργαζόμενοι ΕΧΟ
•
Χρηματοδοτήσεις τελικών αποδεκτών

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

CO01

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

CO03
CO03
CO03

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

CO05

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις

CO05
CO07
CO07
CO07
CV21
CV21

Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μη
επιχορηγήσεις)
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μη
επιχορηγήσεις)
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μη
επιχορηγήσεις)
Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για
κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση του COVID-19
Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για
κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση του COVID-19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Μετάβαση
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Μετάβαση
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2.376,00
3.564,00
7.260,00
7.260,00
2.376,00
3.564,00
149,00
302,00

Επιχειρήσεις

Μετάβαση

99,00

Ευρώ

Μετάβαση

618.750.000,00

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες
Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

1.890.625.000,00

Μετάβαση

198.000.000,00

928.125.000,00

297.000.000,00

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κωδικός ΟΠΣ: 5067268 (Κωδ. Απόφασης:9568)
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗ
CV21

CV23

CV23

CV23

6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
ΜΟΝΑ∆Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για
κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την
Ευρώ
αντιμετώπιση του COVID-19
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε
κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση του COVID-19/ Number of SMEs
Επιχειρήσεις
supported with working capital other than
grants (financial instruments) in COVID-19
response
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε
κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση του COVID-19/ Number of SMEs
Επιχειρήσεις
supported with working capital other than
grants (financial instruments) in COVID-19
response
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε
κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την
αντιμετώπιση του COVID-19/ Number of SMEs
Επιχειρήσεις
supported with working capital other than
grants (financial instruments) in COVID-19
response

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
605.000.000,00

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

7.260,00

Περισσότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

3.564,00

Μετάβαση

2.376,00

7.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 11/05/2020.

8.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

9.

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/12/2020.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η 2η Τροποποίηση αφορά σε:
1.
Αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου κατά €220εκ. για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο
εγγύησης 60% και με Τελικούς αποδέκτες αποκλειστικά Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000€ και μέγιστο ύψος
δανείου έως €50.000. Προσωρινά τα €220εκ θα χρηματοδοτηθούν μόνο από εθνικούς πόρους.
2.
Προσθήκη των Όρων α) Η υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμβάσεων με τους ΕΧΟ για το νέο χαρτοφυλάκιο των Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων θα γίνει μετά την έγκριση της τροποποίησης του ισχύοντος καθεστώτος ενίσχυσης. και β) Η σύμφωνη γνώμη της ∆Α για την
εκταμίευση από το Π∆Ε των €220εκ. θα δοθεί μετά την έγκριση της τροποποίησης του ισχύοντος καθεστώτος ενίσχυσης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ
∆ΑΠΑΝΗ
A. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN
i. Ποσό χωρίς
2.000.000.000,00
ΦΠΑ
Α.1. Άμεσες δαπάνες
ii. ΦΠΑ
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ
1.100.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00
1.100.000.000,
00

2.000.000.000,00

1.100.000.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

2.000.000.000,00

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

0,00

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

2.000.000.000,00

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 1.100.000.000,00 €
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2.000.000.000,00
€
Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΚΩ∆. ΣΑ

Ε1191

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΕΝΕΡΓΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣΣΑ
Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(που συνεχίζει ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ
να πληρώνει
την πράξη)
2020ΣΕ11910075
Τροποποίηση
NAI
0,00

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ

2.000.000.000,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο Π∆Ε ανέρχεται σε 1.100.000.000,00 €.
Η διαφορά οφείλεται σε Mη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας ι’ της ΥΑ 84528/ΕΥΘΥ 606/28.07.2017 (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ)

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:



Ε1191 / 2020ΣΕ11910075 : Η μη επιλέξιμη δαπάνη αφορά Εγγυοδοτικό Κεφαλαίο για δάνεια κεφαλαίου κίνησης Μεγάλων
Επιχειρήσεων όλων των κλάδων και για δάνεια κεφαλαίου κίνησης Μικρομεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων σε
ΚΑ∆ που εμπίπτουν στον αγροτικό τομέα και στην αλιεία. Επίσης το χαρτοφυλάκιο ΠΜΕ ύψους €220εκ. προσωρινά θα
χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ∆Α επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να
προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
Η υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμβάσεων με τους ΕΧΟ για το νέο χαρτοφυλάκιο των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων θα γίνει μετά την
έγκριση της τροποποίησης του ισχύοντος καθεστώτος ενίσχυσης.
Η σύμφωνη γνώμη της ∆Α για την εκταμίευση από το Π∆Ε των €220εκ. θα δοθεί μετά την έγκριση της τροποποίησης του ισχύοντος
καθεστώτος ενίσχυσης.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ∆Α επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να
προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.
Όλες οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου περιλαμβάνονται στη από 11-05-2020 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ και ΕΑΤ ΑΕ,
όπως ισχύει κάθε φορά.
Επίσης, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι για την επιλογή των κατάλληλων Χρηματοδοτικών Μέσων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων
αξιολόγηση (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή εκάστοτε
επικαιροποιείται και ισχύει και κυρίως τις τρέχουσες συνθήκες ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19, που απαιτούν
την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού
(Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)) που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό και διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στην από 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
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διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και στο υπ΄αριθ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση
C(2020) 2222 final / 3.4.2020), όπως συμπληρώθηκε/ τροποποιήθηκε με την C(2020)2940/30.4.20 (State Aid SA.57048 (2020/N), την
απόφαση C (2020) 5060/17.7.20 (State Aid SA. 58007 (2020/N)), την απόφαση C (2020) 8791/4.12.20 (State Aid SA 59816 (2020/Ν)) και
ισχύει, ακολουθεί τα σχετικώς οριζόμενα στον Ν. 4314/2014.

Ο Ειδικός Γραμματέας ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
Γεώργιος Ζερβός

Πίνακας Αποδεκτών:

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ∆ιεύθυνση ∆ημόσιων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Φορέας Χρηματοδότησης)
- Εθνική Αρχή Συντονισμού (ηλεκτρονική κοινοποίηση)

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέως ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
- Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ
- Μονάδες Α1, Α3, Β1, Β2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο δικαιούχος της πράξης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» αναλαμβάνει να τηρήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

(i)

2.

Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη αειφόρο
ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με
Αναπηρίες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και
ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως
αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Τυχόν υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό
προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή
η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).
Στις περιπτώσεις πράξεων με υποέργα προπαρασκευαστικών υποέργων η εγγραφή του προϋπολογισμού τους γίνεται σε δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση εγγράφεται στο Π∆Ε ο προϋπολογισμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Εφόσον, τα υποέργα
των προπαρασκευαστικών ενεργειών ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης που
αντιστοιχεί στα κύρια υποέργα εγγράφεται στο Π∆Ε, μετά από σχετικό αίτημα της ∆Α ή του ΕΦ προς τη ∆∆Ε. Συνεπώς,



Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης
του κύριου υποέργου που ορίζεται στο σημείο10 της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρονικού ορίου
η Απόφαση Ένταξης θα ανακληθεί μετά από προειδοποιητική επιστολή της ∆Α και την άπρακτη παρέλευση τριών μηνών. Η
παραπάνω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της
πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

Υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των κύριων υποέργων δύνανται να επιφέρουν την επιτήρηση του δικαιούχου
από τη ∆Α και την επιβολή στο δικαιούχο λήψης διορθωτικών μέτρων εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, αλλά και την ανάκληση
της απόφασης ένταξης της πράξης.

(ii)

Να διασφαλίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό, με βάση το
κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, στην περίπτωση
που ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο αυτής.

(iii)

Να λαμβάνει έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) για τις διαδικασίες της διακήρυξης,
ανάθεσης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις πράξεων που εκτελούνται με ίδια μέσα, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα πριν την υπογραφή του, και να υποβάλλει
αίτημα εξέτασης για τροποποιήσεις αυτής. Στις περιπτώσεις αρχαιολογικών έργων, ο δικαιούχος κοινοποιεί την απόφαση
αυτεπιστασίας.

(iv)

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) σχετικά με την εξέλιξη της πράξης, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υλοποίησή της και να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη
φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου.

(v)

Να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιεί και ειδικότερα τα δεδομένα και έγγραφα προγραμματισμού και
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
και των δεικτών, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση πράξεων και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου της πράξης.

(vi)

Να διασφαλίζει την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το χρονικό
πλαίσιο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις και να πραγματοποιεί διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων του με το
ΟΠΣ– ΕΣΠΑ για την αυτόματη υποβολή στοιχείων, εφόσον απαιτείται.

(vii) Να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης ∆εικτών ΕΣΠΑ, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής του στην παρακολούθηση των
δεικτών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

(viii)

Για πράξεις ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε του φορέα του είτε να έχει πρόσβαση σε
άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταβίβασης δεδομένων συμμετεχόντων (microdata),
όπου απαιτείται, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η
έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.
Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη για την έγκυρη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεικτών και των δεδομένων
μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata) και στις περιπτώσεις που η συλλογή τους διενεργείται από τους φορείς υλοποίησης ή
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παρόχους των πράξεων (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ∆ομές φροντίδας παιδιών κα).

3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

(i)

Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας
και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές
διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

(ii)

Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς
τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π ή στον Ενδιάμεσο Φορέα, μέσω των ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών.

(iii)

Να υποβάλλει (εφόσον απαιτείται από τη φύση του έργου) στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) και
στην Αρχή Πιστοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της πράξης
α) στοιχεία για τους δημιουργούμενους τόκους από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
β) επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων για τα έργα που παράγουν έσοδα,
εφόσον για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου όπου ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων του βασίζεται στη μέθοδο του κατ’ αποκοπή
ποσοστό (flat rate) δεν απαιτείται να γίνει κάποια προσαρμογή στο ποσοστό χρηματοδότησης της πράξης στην τελική αίτηση
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Στην περίπτωση πράξης / έργου που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, ο δικαιούχος
υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στοιχεία για τα καθαρά έσοδα της πράξης για περίοδο τριών ετών από την ολοκλήρωσή
της έως την προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης του ΕΠ, αναλόγως με το ποια χρονική στιγμή προηγείται.
Στην περίπτωση πράξης, η οποία παράγει άμεσα έσοδα μόνο κατά την υλοποίησή της, τα οποία ωστόσο δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης της πράξης, η επιλέξιμη δαπάνη της πράξης μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν
άμεσα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.

4.

5.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ

(i)

Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για
την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π., Αρχή
Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και
στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την
εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(i)

Να αποδέχεται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του
Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης
της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

(ii)

Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
α)

Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο
από το κοινό, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησής τους.

β)

Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός
τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με
συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ.
Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον
821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση,
και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

γ)

Να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, στον οποίο θα αναρτά στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το
επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

δ)

Να τοποθετεί αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη, σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή
πλακών.

ε)

Να ενημερώνει τους συμμετέχοντες σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και κατά περίπτωση από το ΕΤΠΑ
ή Ταμείο Συνοχής, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ, ή το ΕΤΠΑ ή το Τ.Σ. και την υλοποίησή της στο πλαίσιο
επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
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χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.
στ)

Να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των
Νέων (ΠΑΝ) είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά
κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση μιας πράξης και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους
συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση
ότι η πράξη υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

6.

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

(i)

Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και
τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 ∆εκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους
οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης πράξης. Η ∆Α ενημερώνει τον δικαιούχο για την ημερομηνία έναρξης
της περιόδου διαθεσιμότητας των εγγράφων κατά την ολοκλήρωση της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς
δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή.

(ii)

Να κοινοποιεί στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά στον ΕΦ) το έντυπο Ε.Ι.1_6 «Κατάσταση τήρησης
φακέλου Πράξης», στο οποίο, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους
τηρούνται στοιχεία και έγγραφα, καθώς και η μορφή υπό την οποία θα τηρούνται, το αργότερο με την υποβολή του πρώτου ∆ελτίου
∆ήλωσης ∆απάνης.

(iii)

Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ).

(iv)

Να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις, προκειμένου οι πράξεις να διατηρήσουν το δικαίωμα της συνεισφοράς των
Ταμείων:
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, εντός πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή ή εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην επέλθει:





παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό
αδικαιολόγητο πλεονέκτημα
ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π (ή εναλλακτικά τον ΕΦ) ή
καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων επιβεβαιώνονται, μετά την ολοκλήρωση της πράξης, με διοικητικές ή και επιτόπιες
επαληθεύσεις από την ∆.Α. ή τον ΕΦ. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται
σε άλλο φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση αφορά αυτόν τον φορέα).

7.

Ειδικοί Όροι
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