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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19

Γ’ Κύκλος

Κωδικός Πρόσκλησης: 240578/05.02.2021

Φεβρουάριος 2021

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

1
PV: 2909550.2

ΑΔΑ: ΩΖΖ846ΨΧΨΖ-ΞΕΑ

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται προς Χρηματοπιστωτικούς
Οργανισμούς, (εφεξής καλούμενος «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» ή «ΧΟ») που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή
εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» (εφεξής
«Ταμείο Εγγυοδοσίας» ή «Ταμείο») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (εφεξής «ΕΑΤ»).
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια του
άρθρου 38 του Κανονισμού 1303/2013, όπως ισχύει, το οποίο έχει δημιουργηθεί με κεφάλαια
του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020». Διαχειριστής του είναι η ΕΑΤ. Οι συνεργαζόμενοι ΧΟ θα χρησιμοποιήσουν δικούς τους
πόρους με σκοπό τη παροχή δανείων επί των οποίων θα εγγυηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας με
επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ τους και έως Ανώτατου Ποσού Εγγύησης (όπως ορίζεται στην
παρούσα πρόσκληση). Το όφελος που προκύπτει από την Συμφωνία αυτή υπέρ των
επιχειρήσεων θα γνωστοποιείται στις επιχειρήσεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και
της Εγγύησης περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και θα εξειδικευτούν στην συμφωνία
που θα συναφθεί μεταξύ ΕΑΤ ΑΕ και ΧΟ.

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ
Ξενίας 24 Αθήνα, ΤΚ 11528
τηλ. 0030 210-7450400 FAX: 0030 210-7450500
Διαδικτυακός τόπος: www.hdb.gr,
Ηλεκτρονική διεύθυνση: covid.guarantee@hdb.gr
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη με αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020), συστάθηκε Ταμείο Εγγυοδοσίας με
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» (εφεξής «Ταμείο Εγγυοδοσίας»
ή «Ταμείο»), ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ
(ΕΑΤ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών
επιχειρήσεων. Με τη με αριθμό ΥΑ 4813/Β1/1070 (ΦΕΚ 3800/09-09-2020) τροποποιήθηκε η
σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, αυξάνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του κατά 780 εκ.
ευρώ. Με την με αριθμό ΥΑ 784/B2/47 (ΦΕΚ B 424 04-02-2021) τροποποιήθηκε η σύσταση του
Ταμείου Εγγυοδοσίας αυξάνοντας περαιτέρω τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του κατά 220 εκ.
ευρώ.

1.1. ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID 19
Σκοπός της σύστασης του είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01), στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την
αναστολή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων
τους, την διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την μείωση της καταναλωτικής ζήτησης
συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Διαχειριστής του Ταμείου είναι η ΕΑΤ.
Μετά την νέα τροποποίηση της σύστασης του Ταμείου, το Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο του Ταμείου
ανέρχεται πλέον σε δύο δισεκατομμύρια ευρώ (2.000.000.000) Ευρώ. Οι πόροι αυτοί
εισφέρονται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ. Για την επιχορήγηση
της προμήθειας εγγύησης, διατηρείται η χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως
(250.000.000) Ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι παραπάνω πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την
συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.
Διευκρινίζεται ότι η παρακάτω αναφερόμενη περιφερειακή κατανομή των πόρων είναι
ενδεικτική. Η αρχική αυτή κατανομή των πόρων δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν
τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου,
3
PV: 2909550.2

ΑΔΑ: ΩΖΖ846ΨΧΨΖ-ΞΕΑ

διαφοροποιήσεις στις ανάγκες στήριξης της οικονομίας καθώς και ανάλογα με την πορεία
υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.
Η ΕΑΤ σε συνεργασία με τους επιλεγμένους ΧΟ θα δρομολογήσει τη δημιουργία των νέων
χαρτοφυλακίων δανείων σύμφωνα με την παρακάτω ενδεικτική γεωγραφική κατανομή των
πρόσθετων πόρων του Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
Μάιος 2020

Σεπτέμβριος
2020

Ιανουάριος
2021

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

550.000.000

429.000.000 121.000.000

140.000.000

109.200.000

30.800.000

240.000.000

187.200.000

52.800.000

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

40.000.000

31.200.000

8.800.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

30.000.000

23.400.000

6.600.000

1.000.000.000

780.000.000 220.000.000
2.000.000.000
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H αντιστοίχιση των δανείων των Τελικών Αποδεκτών στις εκάστοτε Γεωγραφικές Περιφέρειες θα
γίνεται σύμφωνα με την Περιφέρεια κύριας δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Κάθε δάνειο
αντιστοιχίζεται σε μία μόνον Περιφέρεια. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω γεωγραφική κατανομή
του προϋπολογισμού είναι ανεξάρτητη της κατανομής των ζημιών που θα καταβληθούν στο
πλαίσιο του Ανώτατου ποσού, η οποία δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς.

1.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά το τμήμα της αύξησης του
προϋπολογισμού του Ταμείου και την υλοποίηση του ακόλουθου χρηματοδοτικού μέσου που
θα δημιουργηθεί από το Ταμείο Εγγυοδοσίας:

Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης (εφεξής
«Ανώτατο Ποσό Εγγύησης» - «Cap Amount») με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις (ΠΜΕ), οι όροι του οποίου περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Ο πρόσθετος διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως διακόσια είκοσι
εκατομμύρια (220.000.000) ευρώ.
Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, διατηρείται η χρηματοδοτική συνεισφορά
πόρων ύψους έως (250.000.000) Ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Κάθε ΧΟ θα δημιουργεί ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο των παραπάνω δανείων. Το Ποσοστό Εγγύησης
του Ταμείου σε κάθε επιλέξιμο δάνειο (εφεξής «Επιλέξιμα Δάνεια») θα είναι 80% (εφεξής
«Ποσοστό κάλυψης ζημιών») και έως του Ανώτατου Ποσού Εγγύησης. Το Ανώτατο Ποσό
Εγγύησης αντιστοιχεί σε: «Πραγματικό όγκο χαρτοφυλακίου» x «Ποσοστό εγγύησης» x
«Ποσοστό ανώτατου ορίου εγγύησης». Το ανώτατο ποσοστό ορίου εγγύησης θα είναι το 60%
του χαρτοφυλακίου.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης έχει
κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός όπως ορίζεται,
και διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες
της Ελληνικής Επικράτειας.
Το Ελάχιστο Ύψος Χαρτοφυλακίου Δανείων του Χρηματοδοτικού Μέσου για το οποίο θα
δηλώσουν πρόθεση να δημιουργήσουν θα είναι: 100 εκ. ευρώ για τις XO που λειτουργούν υπό
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την μορφή εμπορικής εταιρίας και 10 εκ. ευρώ για τις ΧΟ που λειτουργούν υπό τη μορφή
πιστωτικού συνεταιρισμού.

2.1. Αποκλεισμός Υποψηφίων
Δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη συνεργασία :
1.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.

Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.

Οι εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.
3310/2005.

Αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί για:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της απόφασης πλαίσιο 2008/841 ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα
Ε.Ε. L300/11.11.2008), όπως ισχύει.
 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στο άρθρο 236 του Π.Κ.
 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση,
μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης, , όπως ισχύει.
 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 3 της Οδηγίας ΕΕ 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής και όπως τροποποιήθηκε
δια της τροποποιητικής απόφασης 2008/919/ΔΕΥ.
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 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην Οδηγία ΕΕ
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4557/2018
(Α`139).
 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215) και όπως ισχύει
κατόπιν του ν. ν.4619/2019).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά, στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών και των πιστωτικών συνεταιρισμών, τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου, τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Επίσης αποκλείονται, όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα Αρχή:
1. Τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά την έννοια του ν. 4261/2014, εξυγίανση κατά την
έννοια του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
2. Έχει κινηθεί σε βάρους τους διαδικασία κήρυξης σε ειδική εκκαθάριση κατά την έννοια
του ν. 4261/2014, , εξυγίανση κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του.
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3. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
4. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή σε σχέση με την επαγγελματική του
ιδιότητα.
5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους
όσο και του ελληνικού δικαίου. Στη περίπτωση υποβολής πρότασης από αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση για την εκπλήρωση των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα.
6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του
ελληνικού δικαίου. Στη περίπτωση υποβολής πρότασης από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων
στην Ελλάδα.
7. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
8. Εκκρεμεί πράξη εναντίον τους για ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης δυνάμει
απόφασης της Ε.Ε. ή του ΔΕΚ. Μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει καταδικαστεί με
απόφαση res iudicata, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την
επαγγελματική του δραστηριότητα.
9. Μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση επαγγελματικού
καθήκοντος. Η υποχρέωση, αφορά ιδίως:
−

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

−

Στις περιπτώσεις των πιστωτικών συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
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3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην
παρούσα πρόσκληση, πρέπει να υποβάλλουν έως την καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου
3.1 κατωτέρω, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
Ι.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

παρέχει το σύνολο των στοιχείων του Παραρτήματος Ι της

παρούσας και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που θα παρέχονται πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
α) Προβλεπόμενες δράσεις για την επιτυχή εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μέσου, ιδίως όσον
αφορά την έναρξη διάθεσής του με έμφαση στο χρονοδιάγραμμα και στις δραστηριότητες
προώθησης,
β) Πλάνο εκτιμώμενης ικανότητας απορρόφησης, δηλαδή αναμενόμενοι όγκοι δανείων που θα
συμπεριληφθούν στο Χαρτοφυλάκιο,
γ) Περιγραφή του τρόπου μεταβίβασης του οφέλους της εγγύησης στους Τελικούς Αποδέκτες σε
σύγκριση με τους τυπικούς όρους χρηματοδότησης που προσφέρονται. Η μεταβίβαση μπορεί να
έχει

τη

μορφή

απαιτήσεων

μειωμένων

εξασφαλίσεων

ή/και

μειωμένου

κόστους

χρηματοδότησης,
δ) Ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις και το ιστορικό στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ
Επιχειρήσεων και, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα και για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
(λεπτομέρειες παρέχονται σύμφωνα με το τμήμα 7 και 8 του παραρτήματος Ι της παρούσας
πρόσκλησης).
Οι ενδιαφερόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί συμπληρώνουν και υποβάλλουν την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στην Ελληνική γλώσσα.
Έως και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις ή
πληροφορίες τεχνικής φύσεως από την ΕΑΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση: covid.guarantee@hdb.gr
Οι παραπάνω πληροφορίες θα αναρτώνται το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών
από τη υποβολή και το αργότερο έως τριών (3) ημερολογιακών ημερών πριν την εκπνοή της
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προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ (www.hdb.gr), ώστε να είναι
διαθέσιμες από όλους τους ενδιαφερόμενους.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:


έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η
προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών ισχύει από την αποστολή στην ΕΕΕΕ.



έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.



έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ ΑΕ στη διεύθυνση www.hdb.gr δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3.1. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 22η
Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της ΕΑΤ, οδός Ξενίας 24 Αθήνα.

3.2. Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΑΤ ΑΕ
Ξενίας 24
11528, Αθήνα
Ο φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλέον των στοιχείων του υποψήφιου
Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, αναφέρει και τα εξής:
[ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Κωδικός Πρόσκλησης 240578/05.02.2021
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID 19
«Να μην ανοιχθεί από την Υποδοχή και να παραδοθεί στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο -της ΕΑΤ
ΑΕ», υπόψη του Προέδρου της Εισηγητικής Επιτροπής ΕΑΤ ΑΕ».].
Η αποστολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γίνεται με απόδειξη (συστημένη αλληλογραφία ή
υπηρεσία ταχυμεταφοράς) και υποβάλλεται μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου 3.1
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της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που λόγω των γενικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί
για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID 19, είναι αδύνατη και η σχετική έντυπη
υποβολή/αποστολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των περιεχομένων των φακέλων
δύναται, είτε να αποσταλεί το περιεχόμενο των φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή σε
μετακινούμενο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. usb stick), είτε να σταλούν μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο covid.guarantee@hdb.gr αναγράφοντας ως Θέμα: «Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος ΤΕ-COVID-19-“ΟΝΟΜΑ ΧΟ”. Η επιβεβαίωση της αποστολή της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στη περίπτωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται από την αποστολή της.
Επισημαίνεται ότι στην επιλογή της αποστολής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα
συνημμένα αρχεία έχουν περιορισμό όγκου δεδομένων στα 8 MB.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, δεν παραλαμβάνεται από την
Γραμματεία της ΕΑΤ και δεν γίνεται αποδεκτή, αποκλειομένου του δικαιώματος περαιτέρω
συμμετοχής.
Η ΕΑΤ εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
αποστέλλει βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, η οποία θα αναφέρει τα εξής:
•

Αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

•

Κωδικό Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ως άνω βεβαίωση δεν συνιστά δήλωση πληρότητας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των
υποβληθέντων εγγράφων, ούτε οποιουδήποτε είδους αξιολόγηση ή αποδοχή αυτής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας επιλογής, στέλνοντας (i) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (ii)
σχετική επιστολή στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση.
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στέλνονται σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο που περιέχει την
εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία, πληροφορίες σε έντυπη
και σε ηλεκτρονική μορφή σε μετακινούμενο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. usb stick, CDrom). Οι εσωτερικοί κλειστοί φάκελοι της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι δύο (2).
Ο ένας κλειστός φάκελος (Φάκελος Ι) θα περιλαμβάνει τα εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ Ι:
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1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού,
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
2. Ταυτότητα υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
4. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή άλλη
αντίστοιχη άδεια ή άλλο αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό της ΤτΕ ή ΕΚΤ ή άλλη αρμόδια αρχή κράτους-μέλους, κατά
περίπτωση, ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ.
6. Πρακτικό του οργάνου της Διοίκησης του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού,
με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την προσφορά.
7. Υπεύθυνη Δήλωση για την δυνατότητα του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, της
γεωγραφικής κάλυψης της χώρας με την ύπαρξη ενός τουλάχιστον υποκαταστήματος
σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.
8. Ετήσιες

Εκθέσεις

των

τελευταίων

τριών

διαχειριστικών

χρήσεων,

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και των ισολογισμών.
9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση αποσπασμάτων ποινικών μητρώων που εκδίδονται από
αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης του εξωτερικού, η αποστολή τους δύναται να γίνει έως την
υπογραφή της σύμβασης προσχώρησης σε συνεργασία μεταξύ ΧΟ και ΕΑΤ.
10. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο
υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Το ως άνω υπό (9) σημείο δικαιολογητικό προσκομίζεται υποχρεωτικά από τους κάτωθι:
-

Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. στην περίπτωση των Α.Ε.

-

Μέλη Δ.Σ. στην περίπτωση των Πιστωτικών Συνεταιρισμών

-

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

Τα πιστοποιητικά που ορίζονται στα υπό (5), (9) και (10) σημεία θα ζητηθούν κατά το στάδιο
της κατακύρωσης. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της από 13.04.2020
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Π.Ν.Π. (Α’ 84), σε περίπτωση που λόγω των γενικότερων μέτρων που έχουν ληφθεί για την
πρόληψη της εξάπλωσης του COVID 19, είναι αδύνατη τόσο η υποβολή της αίτησης έκδοσης
οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω απαιτούμενων δικαιολογητικών/πιστοποιητικών όσο και η
χορήγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί δύνανται αντί
αυτών να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52
του ν. 4635/2019 που κατά περίπτωση θα βεβαιώνουν ότι (α) δεν έχει διαπραχθεί πλημμέλημα
ή κακούργημα υπό τα ως άνω υπό 2.1 αναφερόμενα από τα άτομα που ορίζονται κατά
περίπτωση ανωτέρω, (β) ο υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός δεν τελεί σε διαδικασία
ειδικής εκκαθάρισης κατά την έννοια του ν. 4261/2014 ή σε καθεστώς εξυγίανσης του άρθρου 2
του ν. 4335/2015, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του, (γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού
Οργανισμού διαδικασία κήρυξης ειδικής εκκαθάρισης, εξυγίανσης του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του, (δ) ο υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και (στ) ότι δεν υφίσταται καμία
διαδικασία για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του. Επιπλέον, θα βεβαιώνουν με σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση ότι μόλις είναι δυνατή η υποβολή σχετικής αίτησης και η έκδοση των
πιστοποιητικών θα προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά αμελλητί στην ΕΑΤ πριν την
υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών.
Σημειώνεται ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41
της από 13.04.2020 Π.Ν.Π., δηλαδή είτε με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
είτε με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019. Ως προς τις ιδιόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις, δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α` 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
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νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α`
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.
Ο άλλος κλειστός φάκελος (Φάκελος ΙΙ) περιλαμβάνει τα εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΙ:


Αναλυτική πρόταση του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού για το προϊόν,
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι



Όποια πρόσθετη πληροφορία θεωρεί ο Υποψήφιος σκόπιμη για την παρούσα
πρόσκληση.

Τα παραπάνω έγγραφα τεκμηρίωσης υποβάλλονται σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή σε
μετακινούμενο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. usb stick, CD-rom).

Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που δεν είχαν υποβάλει προσφορά

στο πλαίσιο της

Πρόσκλησης 236070/11.05.2020 ή της Πρόσκλησης 238359/25.09.2020, θα πρέπει να
προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται για τον Φάκελο Ι και τα
ζητούμενα στοιχεία για τον Φάκελο ΙΙ.
Αντίθετα, οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που είχαν υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης 236070/11.05.2020 ή της Πρόσκλησης 238359/25.09.2020 και που έχουν ήδη
συνάψει Επιχειρησιακές Συμφωνίες με την ΕΑΤ για την υλοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα
πρέπει να προσκομίσουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:
Φάκελος Ι:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού,
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
2. Ταυτότητα υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,
μόνο, εφόσον, έχει μεταβληθεί κάποια πληροφορία από αυτές που είχαν υποβάλει.
3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
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4. Πιστοποιητικό της ΤτΕ ή ΕΚΤ ή άλλης αρμόδιας αρχής κράτους-μέλους, κατά περίπτωση,
ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ, μόνο εφόσον αυτό που έχει ήδη υποβληθεί
δεν βρίσκεται σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
o

Πρακτικό του οργάνου της Διοίκησης του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού
Οργανισμού, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την
προσφορά.

5. Οικονομικές Καταστάσεις τελευταίας χρήσης σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη
υποβληθεί.
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον αυτό που έχει ήδη υποβληθεί δεν βρίσκεται σε
ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση αποσπασμάτων ποινικών μητρώων που εκδίδονται από
αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης του εξωτερικού, η αποστολή τους δύναται να γίνει έως την
υπογραφή της σύμβασης προσχώρησης σε συνεργασία μεταξύ ΧΟ και ΕΑΤ.
7. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον αυτά που έχουν
ήδη υποβληθεί δεν βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι σχετικά με τα Ποινικά Μητρώα και τα Πιστοποιητικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν οι διευκρινήσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Φάκελος ΙΙ:
Από τα ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι «Απαιτήσεις Πληροφοριών και
Τεκμηρίωση» ζητείται επικαιροποίηση (εφόσον δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από ήδη
υποβληθέντα στοιχεία) των στοιχείων που αναφέρονται στο:
Α.3. Χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών δανείων προς ΜΜΕ Επιχειρήσεις των τριών (3)
τελευταίων ετών και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Α.4. Μερίδιο αγοράς επιχειρηματικών δανείων προς ΜΜΕ, σε ότι αφορά Εξυπηρετούμενα
Ανοίγματα (Performing Exposures), με ημερομηνία 30-09-2020.
Α.5. Τιμολογιακή Πολιτική και Έξοδα
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Α.6. Αθετήσεις (Defaults)/Ανακτήσεις (Recoveries) υφιστάμενου χαρτοφυλακίου συναφών
δανείων τόσο προς ΜΜΕ και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις

Β. Πρόταση υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού για το προϊόν

3.3. Ματαίωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακόμη και αυτό
της τελικής επιλογής, η ΕΑΤ δύναται αιτιολογημένα να ματαιώσει αυτήν, μετά από έγγραφη
ειδοποίηση των υποψηφίων και ιδίως, εφόσον:
α) οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής
μεταβλήθηκαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον
την αναθέτουσα Αρχή.
β) Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης,
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑΤ και το Ελληνικό Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημία των υποψηφίων από την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους, εφόσον έλαβαν την
ειδοποίηση ματαίωσής της.

4. Διαδικασία Επιλογής
Κατά την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, η ΕΑΤ δεσμεύεται να σεβαστεί
θεμελιώδεις αρχές, όπως ίση μεταχείριση, μη διάκριση, εμπιστευτικότητα και διαφάνεια.
Η ΕΑΤ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συγκροτεί Εισηγητική Επιτροπή, με
αρμοδιότητα την εξέταση της πληρότητας των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων στο ΔΣ της ΕΑΤ.
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εξετάζονται από την Εισηγητική Επιτροπή της ΕΑΤ, σύμφωνα με
την ακόλουθη διαδικασία:
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Η Εισηγητική Επιτροπή, θα προβεί στο άνοιγμα του Φακέλου Ι και του Φακέλου ΙΙ εντός δύο (2)
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εξετάζει την πληρότητα των
στοιχείων των φακέλων, όπως παρατίθενται στην παράγραφο 3.2 ανωτέρω και συντάσσει
σχετικό πρακτικό.
Η κατανομή του Προϋπολογισμού Εγγύησης μεταξύ των ΧΟ που υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος θα επιμεριστεί στους ΧΟ λαμβάνοντας υπόψη (i) το Μερίδιο που προκύπτει από
το αθροιστικό ποσό του υπολοίπου των εξυπηρετούμενων (performing) ανοιγμάτων προς ΜΜΕ
του κάθε ΧΟ, όπως αυτό θα δηλωθεί στην αίτηση του και (ii) την προτεινόμενη αξία του
Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων που θα εμπεριέχεται στην αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που υποβάλλει ο κάθε ΧΟ για τις ΜΜΕ. Εφόσον στην αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος το ποσό που αντιστοιχεί για το προτεινόμενο Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων
Δανείων του υποψήφιου ΧΟ υπολείπεται του ανώτατου ποσού που δύναται να λάβει βάσει του
υπολοίπου των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του, το αδιάθετο ποσό θα κατανεμηθεί μεταξύ
των ΧΟ που έχουν πρόθεση ανάληψης πρόσθετου ποσού σε συνάρτηση, ωστόσο, με το υπόλοιπο
των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του διαθέσιμου
προϋπολογισμού εγγύησης, θα γίνει αναλογική προσαρμογή.
Αδιάθετοι πόροι του Προϋπολογισμού δύναται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των ΧΟ που
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση, με την διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την απορρόφηση του Προϋπολογισμού.
Η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των
υποβληθέντων από τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.
Κατόπιν, η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει τα ανωτέρω σχετικά πρακτικά αποδοχής ή
απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψήφιων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών,
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΤ, προς έγκριση.
Ακολούθως, οι υποψήφιοι ΧΟ ενημερώνονται για την έκβαση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τους από την ΕΑΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και εγγράφως. Οι Χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί που δεν θα επιλεγούν μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απορριπτικής
πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της παρούσας πρόσκλησης.
Η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΑΤ ΑΕ, επί της ανωτέρω εισήγησης, διαβιβάζεται στην
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, για την έγκρισή της.
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Κατόπιν της έγκρισης αυτής, ξεκινά η διαδικασία υπογραφής της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.

4.1. Ενστάσεις
Κάθε συμμετέχων στη παρούσα πρόσκληση, δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά των εγκριτικών
ή των απορριπτικών πράξεων. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΑΤ εντός δύο (2) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και εξετάζεται κατά νόμο και ουσία από τριμελή
Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΤ, για τον σκοπό αυτό. Η
Επιτροπή Ενστάσεων συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων, το
οποίο υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΑΤ ΑΕ προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός δέκα
(10) ημερών από την λήξη της σχετικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. Επισημαίνεται, ότι η
προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της παρούσας
πρόσκλησης.
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5. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ταμείο

Εγγυοδοσίας

Επιχειρήσεων

COVID-

19

(Ταμείο

Εγγυοδοσίας ή Ταμείο)

Ταμείο

Εγγυοδοσίας

που

δημιουργείται

ως

ανεξάρτητη

χρηματοδοτική μονάδα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα
37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, εντός της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ η οποία εκτελεί και χρέη διαχειριστή
του Ταμείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ
1768/08.05.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εκδήλωση

Η πρόταση στην ελληνική γλώσσα που υποβάλλεται εμπρόθεσμα

Ενδιαφέροντος

από

τον

ΧΟ

για

την

παρούσα

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα
πρόσκληση.
Επενδυτική Επιτροπή

Η επενδυτική επιτροπή που διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
με τις αρμοδιότητες του Άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΥΑ 2500/6/2020
(ΦΕΚ 1768/08.05.2020) για τη Σύσταση Ταμείου Εγγυήσεων με την
επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», όπως
ισχύει.

Εισηγητική Επιτροπή

Η επιτροπή της ΕΑΤ, η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΤ, αρμόδια για την εξέταση των
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Χρηματοπιστωτικών
Οργανισμών και για τις σχετικές εισηγήσεις στο ΔΣ της ΕΑΤ.

Επιτροπή Ενστάσεων

Η επιτροπή της ΕΑΤ ΑΕ αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων
των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.

Ελληνική Αναπτυξιακή Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», με μέτοχο το Ελληνικό
Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ)

Δημόσιο και βασικό σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας
και της κοινωνικής οικονομίας καθώς και τη διευκόλυνση και
βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Κανονισμός

Επιλογής Ο Κανονισμός της ΕΑΤ που ρυθμίζει το αντικείμενο, τις αρχές, τη

Συνεργατών-

μεθοδολογία και τη διαδικασία που ακολουθεί η ΕΑΤ, αναφορικά

Συνεπενδυτών

με την επιλογή συνεργαζομένων Χρηματοδοτικών Οργανισμών
(ΦΕΚ Β 1777 05-08-2011), όπως ισχύει.
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Επιχειρησιακή

Η συμφωνία μεταξύ του κάθε ΧΟ και της ΕΑΤ, σχετικά με την

Συμφωνία

παροχή δανείων εκ μέρους του ΧΟ και την παροχή εγγυήσεων υπέρ
των επιχειρήσεων εκ μέρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Υποψήφιος

O

Χρηματοπιστωτικός

Οργανισμός,

ως

ορίζεται,

που

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διαθέτει, ένα τουλάχιστον
υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της
Ελληνικής Επικράτειας, και υποβάλλει αίτηση στην παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται
ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα,
ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Πολύ Μικρή, Μικρή, Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο
Μεσαία

Επιχείρηση παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014

(ΜΜΕ)

Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι
μεμονωμένοι επιχειρηματίες μπορούν να θεωρηθούν ΜΜΕ
σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό.

Μεγάλη Επιχείρηση

Επιχείρηση που υπερβαίνει τα κριτήρια που ορίζονται στο
παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014

Χρηματοπιστωτικός

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα και/ή αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός,

Οργανισμός (ΧΟ)

όπως λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με το Ν.
4261/2014, την οδηγία 2013/36 ΕΕ και τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013
ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή ισοδύναμη
δραστηριότητα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ή σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.

Δανειακή Σύμβαση

Η σύμβαση που συνάπτει η επιχείρηση με την τράπεζα της
επιλογής της που της χορηγεί το δάνειο.
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Περίοδος Ένταξης

Δάνεια με ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Δανείων μετά την
σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον ΧΟ έως και 31.12.2021
και με Εκταμίευση έως και 31.12.2021

Κριτήρια

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δανείων και επιχειρήσεων που

Επιλεξιμότητας

αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση.

Τελικός Αποδέκτης

Νομικό ή φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει χρηματοδοτική
υποστήριξη από ένα μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19
Για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, λαμβάνει υπόψη το παρακάτω θεσμικό
πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 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) 1080/2006.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 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 & Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
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 & Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006.
3. 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.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020για την
τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ.
508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών
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τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων
για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού).
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του
Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και ειδικότερα τα κριτήρια που
ορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 1 , 2 και 3 όπως ισχύει.
6. 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.
7. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης
με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19 (2020/C 91 I/01/20.3.2020), όπως τροποποιήθηκε από, την Ανακοίνωση της
Επιτροπής «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID19» (19 2020/C 112 I/01/ 4.4.2020), την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Τροποποίηση του
προσωρινού πλαισίου λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (2020/C 164/03/13.5.2020),
την Ανακοίνωση της Επιτροπής «3η Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 218/03/2.7.2020)», την Ανακοίνωση της Επιτροπής «4η
Τροποποίηση 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
(2020/C 340 I/01/13.10.2020) και την Ανακοίνωση της Επιτροπής «5η Τροποποίηση του
προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
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οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (C(2021) 564
final/28.01.2021) και ισχύει.
8. Το υπ’ αριθ. SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2020) 2222 final
/ 3.4.2020), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση SA 57048 - C(2020) 2940, την απόφαση SA
58007 – C (2020) 5060 και την απόφαση SA 59816 C(2020) 168 και όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2016/C 276/01 σχετικά με «Έγγραφο καθοδήγησης για τα
κράτη μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής
τεχνικής».
10.Τον Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019) 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.
11.Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «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 L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005
(Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 28, 51 & 57.
12.Την υπ’ 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 ισχύει κάθε φορά.
13.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α΄68) «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, 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
14.Τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΑΤ ΑΕ (ΦΕΚ Β 1777 05-08-2011),
όπως ισχύει.
15.Τη με αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020) για την «Σύσταση Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό ΥΑ
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4813/Β1/1070 (ΦΕΚ 3800/09.09.2020) και από την ΥΑ 784/Β2/47 (ΦΕΚ Β 424/04.02.2021) και
ισχύει.
16.Tην από 11.05.2020 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΑΤ ΑΕ και της Ελληνικής
Δημοκρατίας για το Ταμείο», όπως ισχύει.
17.Την με αριθμό 218/27.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΤ ΑΕ και την με
αριθμό 08/01.02.2021 Απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής περί έγκρισης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γ’ Κύκλου προς ΧΟ για την προσχώρηση τους σε συνεργασία με
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19.
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