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Σύσταση ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22−4−2005).

2. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθη−
κε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2010».

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ 
7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) για την Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κλπ.

5. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/7.9.2010) περί διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως 
ισχύει και ειδικότερα το Άρθρο 44.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει και ειδικότερα τα 
Άρθρα 43−46.

9. Την υπ’ αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)

10. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).

11. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Μακεδονίας − Θράκης».

12. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».

13. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου».

14. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττικής».

15. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμο−
γή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007) και ειδικότερα 
το άρθρο 24 αυτού.

16. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540Β) Από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος 
διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΣΔΕ) του 
ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥΔ), όπως εκάστοτε ισχύει

17. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) «περί Σύστα−
σης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει−
ρήσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

18. Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την απαραί−
τητη ειδική εμπειρία στον τομέα των συγχρηματοδοτού−
μενων χρηματοδοτικών εργαλείων για επιχειρήσεις και την 
τεχνογνωσία για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων 
της ως φορέα υλοποίησης του συνιστούμενου Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη 
ύψους 460.000.000,00 ευρώ, η οποία καλύπτεται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου

1. Συνιστάται Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την 
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», εφεξής Τα−
μείο, ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα στο 
πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
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Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την υλοποίη−
ση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως 
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελλη−
νικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 24 του ν. 3614/2007 και καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα στο Ταμείο.

2. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από 
ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επι−
χειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία 
δανειοδοτήσεων.

3. Για τη σύσταση του Ταμείου θα καταβληθούν από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, κατά 
τα προβλεπόμενα στο όρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πόροι ύψους τετρακοσίων εξήντα 
εκατομμυρίων (460.000.000,00) Ευρώ.

4. Το ανωτέρω ποσόν, που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του ΠΔΕ 
από τη ΣΑΕ 027/8 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό 
επ` ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

5. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση 
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυ−
ξης των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση 
του σκοπού, το Ταμείο, διαμέσου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., θα 
σχεδιάσει τα αναγκαία χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω 
των οποίων θα επενδύσει σε περισσότερα από ένα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτή−
σεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, ή άλλων συστημάτων 
κινήτρων για τη χορήγηση δανείων.

6. Το Ταμείο ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έν−
νοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και 
υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορ−
ρέουν από τους κανόνες του εφαρμοζόμενου Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Άρθρο 2
Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

1. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων 
θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κόστος διαχείρισης το 
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο για κάθε 
ημερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου μέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ και 0,5% 
για ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της 
συνδρομής.

2. Ως «κόστος διαχείρισης» νοείται το σύνολο των πραγμα−
τικών δαπανών που δημιουργούνται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ απο−
κλειστικά και μόνον από την παροχή των υπηρεσιών της στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και αποδεδειγμένα δεν 
συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτής. Οι 
δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, 
αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων, ταξιδιών, δια−
μονής και γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και άμεσα 
συνδεδεμένη με την εκτέλεση της δράσης και οι οποίες 
καθορίζονται συγκεκριμένα στη συμφωνία χρηματοδότησης 
του άρθρου 9§1 της παρούσας. Τα γενικά (έμμεσα) έξοδα 
καλύπτονται, εάν είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους 
για την εκτέλεση της δράσης και εάν καταλογίζονται στη 
δράση αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως 
αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.

3. Η πληρωμή του κόστους διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
γίνεται από το κεφάλαιο −του Ταμείου σύμφωνα με τις δι−

αδικασίες που ορίζονται στην συμφωνία χρηματοδότησης 
του άρθρου 9 της παρούσας.

4. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά 
και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ και των λοιπών αρμόδιων εθνικών και ευρωπα−
ϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.

5. Η επιλεξιμότητα των δαπανών διαχείρισης εγκρίνεται 
από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Άρθρο 3
Αποφάσεις ένταξης πράξεων

που αφορούν τη σύσταση του Ταμείου

1. Για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση πόρων και 
δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επι−
χειρήσεων αποφασίζεται η συγχρηματοδότηση κατ’ ανώ−
τατο όριο από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
των παρακάτω πράξεων με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό 
για τη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης:

(α) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
Επιχειρηματικότητας» δημόσιας δαπάνης 76.876.813 ευρώ, 
συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης 
άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρη−
ματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας».

(β) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
Επιχειρηματικότητας» δημόσιας δαπάνης 11.659.897 ευρώ, 
συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης 
άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρη−
ματικότητα Δυτικής Μακεδονίας».

(γ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
Επιχειρηματικότητας» δημόσιας δαπάνης 18.011.449 ευρώ, 
συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή 
Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας «.

(δ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακί−
ου Επιχειρηματικότητας» δημόσιας δαπάνης 191.933.682 
ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας 
προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της 
Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».

(ε) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλα−
κίου Επιχειρηματικότητας» δημόσιας δαπάνης 11.359.538 
ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου».

(στ) Η πράξη με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
Επιχειρηματικότητας» δημόσιας δαπάνης 150.158.621 ευρώ, 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».

2. Η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα» εκτελεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής για τις 
ανωτέρω πράξεις και μεριμνά για την καταχώρηση των 
στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα.

3. Η ΕΥΔ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα−
τικότητα» ενημερώνει τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρ−
χές των Περιφερειών για την πρόοδο υλοποίησης των 
δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και παρέχει 
σε αυτές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαχείριση των πράξεων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΣΔΕ. 

Άρθρο 4
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο

Ταμείο Χαρτοφυλακίου και ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Η χρηματοδότηση των πράξεων του άρθρου 3, μετά 
την παρούσα απόφαση συγχρηματοδότησης από τα ΕΠ και 
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την εγγραφή τους στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 9 Συμφωνίας Χρηματοδό−
τησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ, θα γίνεται με μεταφορά των πιστώσεων στο Λογα−
ριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου που θα ανοιχθεί για 
το συγκεκριμένο έργο είτε απευθείας στην Τράπεζα της 
Ελλάδος είτε σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα 
επιλεγεί με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για 
την εκτέλεση της ΣΑΕ 027/8 Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής.

3. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εμφάνιση των αντι−
στοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσε−
ων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αντιγράφου της εντολής των αρμόδιων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονο−
μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση των οικείων πράξεων 
δημοσίων επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η πα−
ρούσα απόφαση.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελ−
λάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στο λο−
γαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που προβλέ−
πεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση

και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής

1. Για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και 
τον συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από επτά τακτικά 
μέλη, εκ των οποίων:

α) O Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Αλέξανδρος 
Φούρλας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου

β) Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, 
Εμμανουήλ Πατεράκης, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής 
Αρχής του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα, που ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου,

γ) Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γε−
ώργιος Πετράκος, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

δ) ως ειδικός εμπειρογνώμονας, ο Γεώργιος Κολυβάς, 
με την αρμοδιότητά του ως σύμβουλος του Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ε) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ−
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

στ) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),

ζ) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Στην Επενδυτική Επιτροπή συμμετέχουν επιπλέον δύο 

εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι ορίζο−
νται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και κατά περίπτωση ο εκάστοτε καθ’ ύλην 
αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, από τη Γενική Γραμματεία 
του οποίου διατίθενται πόροι στο Ταμείο.

Η θητεία των μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου είναι 
διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους. Στις συνεδρι−
άσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να παρίστανται 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους εκπρόσωποι της ΤΕ−
ΜΠΜΕ ΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά 
από έγκριση του προέδρου της Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι 
λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων και λοιπών θεμάτων 
της Επενδυτικής Επιτροπής και ενημερώνουν αυτή για τα 
ζητήματα που άπτονται του έργου της.

3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδι−
ότητες:

α) Εγκρίνει την εφαρμογή ή τροποποιήσεις της εφαρ−
μοζόμενης Επενδυτικής Στρατηγικής και του Σχεδιασμού, 
καθώς και τα προϊόντα του Ταμείου, όπως αυτά έχουν 
διαμορφωθεί κατόπιν πρότασης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ή της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή κατά περίπτωση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε 
συνεργασία και σε συμφωνία με την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

β) Εγκρίνει τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπως 
αυτά έχουν επιλεγεί κατά το άρθρο 6 της παρούσας

γ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., τα 
αποτελέσματα επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής (ΜΧΤ), καθώς και το σχέδιο Συμφωνίας Χρημα−
τοδότησης και συν−επένδυσης μεταξύ των ΜΧΤ και της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

δ) Εγκρίνει κάθε Σχέδιο Χρηματοοικονομικού Προϊόντος, 
ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, κατόπιν σχετικής πρότασης 
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

ε) Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του Ταμείου, 
και παρακολουθεί την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως αυτές θα προσδιορισθούν αναλυτικά 
από σχετική σύμβαση – συμφωνία χρηματοδότησης που θα 
υπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ,

στ) Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή δηλώσεις 
γενικής φύσεως προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και άλλους αρμόδι−
ους φορείς σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
του Ταμείου ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν 
στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου 
στην Ελληνική οικονομία.

ζ) Η Επιτροπή θα καταρτίσει τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση.

4. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία 
φορά ανά εξάμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου ή πρόταση του Αντιπροέδρου , ή δύο μελών 
της, ή πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή 
συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση 
τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της, συμπεριλαμβα−
νομένου του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου. Οι απο−
φάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και 
την εν γένει λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα κα−
θορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

5. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η Επεν−
δυτική Επιτροπή δύναται με σχετική απόφαση της να συ−
στήσει τεχνική Γραμματεία, τα μέλη της οποίας δύνανται 
κατόπιν σχετικής έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής 
να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής 
Επιτροπής.

6. Η ΓΓΒ και η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ενημερώνουν την Επενδυτική 
Επιτροπή για ζητήματα που άπτονται του έργου τους.

Άρθρο 6
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ /

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ)

1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του Τα−
μείου, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα προτείνει προς έγκριση στην 
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Επενδυτική Επιτροπή τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τε−
χνικής που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και προτίθενται να συνεπενδύσουν ίδια 
δανειακά κεφάλαια από κοινού με τα κεφάλαια του Ταμεί−
ου Επιχειρηματικότητας. Τα ΜΧΤ θα προκύψουν κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Μέσω 
των ΜΧΤ θα διατεθούν κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις ή άλλα 
χρηματοδοτικά προϊόντα με ανταγωνιστικούς όρους σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή 
τα κριτήρια επιλογής των Μέσων Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής (ΜΧΤ) για κάθε χρηματοδοτικό προϊόν, τα οποία 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους των Κανονι−
σμών που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και συμβατά 
με τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Τα 
κριτήρια επιλογής εγκρίνονται από τις οικείες Επιτροπές 
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 7
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

1. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ως Δικαιούχος των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και τα συμβεβλημένα με αυτήν Μέσα Χρη−
ματοοικονομικής Τεχνικής υποχρεούνται να αποδέχονται 
όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, ελέγχους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις, 
καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της 
Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε 
αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη δι−
ενέργεια αυτών.

2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγ−
ματοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου προ−
γραμματισμού προκειμένου να παρακολουθούνται οι 
πραγματοποιούμενες δράσεις και επενδύσεις και να δια−
σφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ταμείο ποσά επεν−
δύονται σύμφωνα με τους στόχους του οικείου άξονα 
προτεραιότητας.

3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και 
ελέγχων εξετάζεται, με βάση δικαιολογητικά έγγραφα στο 
κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επιλογής 
των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, η διαδικασία 
επιλογής των επιχειρήσεων, η τήρηση της διαδρομής 
ελέγχου, η ορθή καταβολή των επιχορηγήσεων ή/και των 
κινήτρων, η τήρηση των κανόνων περί Κρατικών Ενισχύ−
σεων όπως επίσης και η επιλεξιμότητα και η τήρηση των 
ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 43 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1828/2006 και στο άρθρο 2 της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή 
επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους 
όρους υλοποίησης των πράξεων, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μεριμνά 
για την ανάκτηση των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζοντας δημοσιονομικές διορ−
θώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών στο κατάλληλο επίπεδο.

Άρθρο 8
Διαδρομή ελέγχου

1. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογι−
στικής παρακολούθησης για τη λειτουργία του Ταμείου 
και για κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα καθώς και για κάθε εργαλείο όπου απαι−
τείται. Οι λογαριασμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και 
μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων 
του Ταμείου. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και τα Μέσα Χρηματοοικο−

νομικής Τεχνικής οφείλουν να τηρούν τις αναγκαίες δι−
αδρομές ελέγχου, όπως θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση 
του άρθρου 9.

2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα μεριμνήσει ώστε τα Μέσα Χρηματοοι−
κονομικής Τεχνικής να τηρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 
του Κανονισμού 1083/2006 δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά 
με τις δαπάνες που αφορούν στην επένδυση, παροχή δανείου 
ή εγγύηση ή άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου/προϊό−
ντος και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών οργάνων, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καθώς και αναλυτική διαδρομή ελέγχου.

3. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τηρούνται για:
α) διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του Επιχει−

ρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1083/2006,

β) διάστημα τριών ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του 
μερικού κλεισίματος, όπως προκύπτει από τους ισχύοντες 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

4. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα μεριμνήσει ώστε, εφ’ όσον τα Μέσα 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής χρησιμοποιηθούν για τη χο−
ρήγηση κρατικών ενισχύσεων υπό την έννοια του άρθρου 
107 της Συνθήκης, να τηρούν λεπτομερή μητρώα για κάθε 
καθεστώς ενισχύσεων επί δέκα έτη από την ημερομηνία 
κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατομική ενίσχυση 
βάσει του εν λόγω καθεστώτος, όπως προκύπτει από τους 
ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Άρθρο 9
Όροι υλοποίησης

1. Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και για 
τον αναλυτικότερο προσδιορισμό των όρων, προϋποθέ−
σεων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας θα υπογραφεί 
σχετική σύμβαση – συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που θα πε−
ριλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγρ. 2 του 
άρθρου 44 του Καν. 1828/06, όπως ισχύει

2. Οι τόκοι από πληρωμές Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ή σε Μέσα Χρηματο−
οικονομικής Τεχνικής και οι πόροι που επιστρέφονται στο 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας μετά την αρχική επένδυση 
τους από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής σε επιχειρή−
σεις, θα χρησιμοποιηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την εκ 
νέου χρηματοδότηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
προς όφελος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7. Το σύνολο των πόρων, 
εισπράξεων και τόκων που θα επιστραφούν στην ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω επενδύσεων θα 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους καταστατικούς σκο−
πούς και τις διαδικασίες της, όπως θα ισχύουν, για τη 
χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση 
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Άρθρο 10

1. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010
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