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ΤΤΤΑΑΑΜΜΜΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑΣΣΣ   ---   ΤΤΤΕΕΕΠΠΠΙΙΙΧΧΧ   

 

««ΤΤΕΕΠΠΙΙΧΧ--ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ»»  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού και 

δάνεια επενδυτικού σκοπού ) 

 

06/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και 

ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο  
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1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΧΟ), του 

Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια 

του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό  τη 

δημιουργία και χρηματοδότηση Ταμείου Δανειοδότησης  για την παροχή δανείων 

επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού και δανείων επενδυτικού 

σκοπού) στις ελληνικές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους. 

 

Οι συνεργαζόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και/ή ένωση και/ή κοινοπραξία, της οποίας 

τουλάχιστον ένα μέλος είναι Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 

(εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) θα ενεργήσουν ως μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια του Άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  με τον ειδικό τίτλο Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Επιλογή συνεπενδυτή/ων με σκοπό την συνεπένδυση ιδίων 

κεφαλαίων τους από κοινού με κεφάλαια του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε  Ταμείο Δανειοδότησης 

κεφαλαίων κίνησης και επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς 

όρους. 

ΕΡΓΟ  / ΔΡΑΣΗ 

«Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης 

ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί όρους και 

προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως 

ερμηνεύθηκαν από την από 8−2−2012 Επιτροπής 

Συντονισμού των Ταμείων (COCOF))  ή/και δάνεια που 

χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στον Ν. 

3299/2004 ή άλλα επενδυτικά σχέδια, που δεν έχουν 

υλοποιηθει σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». 

«ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση»   

Για την ως άνω Δράση θα συσταθεί Ταμείο 

Δανειοδοτήσεων 

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Τ2/3/2013/ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – 

επιχειρηματική επανεκκίνηση»   

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους 

Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την  υπογραφή 
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Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης για την 

παροχή των δανείων της ΔΡΑΣΗΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 

12017/1245/27-10-2010 περί Σύστασης Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  

ΣΑΕ 027/8 ΠΔΕ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ    

100% του συνολικού ποσού της Δράσης μέχρι 31.12.2013, με 

δυνατότητα παράτασης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
06.02.2013 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Κατ’ ανώτατο 22.02.2013, (Έως 10 ημέρες πριν την ημ/νία 

υποβολής) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 

Έως 04.03.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΦΑΚΕΛΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σε κάθε παραλαβή φακέλου υποψηφιότητας και το 

αργότερο  04.03.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

Ξενίας 24 

11528 Αθήνα 

 

 

 

 

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11
ης

 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) αριθμ.  1260/1999, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5
ης

 Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1783/1999. 

3. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΚ 800/2008 για τις κρατικές ενισχύσεις και τον 

Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 

4.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8
ης

 Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση των κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει και 

ειδικότερα τα άρθρα 43-46. 

5. Την υπ΄αριθμ. 7725/28-3-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001). 

6. Την υπ΄αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001). 

7. Την υπ΄αριθμ. Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης». 

8. Την υπ΄αριθμ. Ε(2007) 5439/05.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

9. Την υπ΄αριθμ. Ε(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου». 

10. Την υπ΄αριθμ. Ε(2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής». 

11. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α΄252/18-10-2002) «περί σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

12. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση/ Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α΄267/03-12-2007) και ειδικότερα το 

άρθρο 24 αυτού. 

13. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 

άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄53/31-03-2010). 

14. Τον Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2044) « Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

15. Τον Ν. 3912/2011 για τη Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ Α΄17/17-02-2011) όπως ισχύει. 

16. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που 

εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει 

από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις» (ΕΕΕΕ C 179/2/1-8-2006). 

17. Τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ΦΕΚ 

Β/1777/05.08.2011) όπως ισχύει,  του οποίου οι αρχές εφαρμόζονται αναλογικά εν 

προκειμένω.  
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18. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1236/29.11.2011 της Επιτροπής για την τροποποίηση  του 

Κανονισμού ΕΚ 1828/2006, όσον αφορά στις επενδύσεις με τη χρήση μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

19. Την υπ΄αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-08 (ΦΕΚ Β΄540/27-03-2008) απόφαση 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. 

20. Την υπ΄αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β΄1697/27-10-2010) κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών 

για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" όπως τροποποιήθηκε  με τις  υπ’ αριθμ. 

13311/2376/20.11.2012 ( ΦΕΚ 3214/Β/03.12.2012) και 6985/1220/27.12.2012 (ΦΕΚ  

3466/Β/28.12.2012) Κοινές Υπουργικές  Αποφάσεις . 

21. Την με Α.Π. 7565/ΤΕΠΙΧ/2052 της 02-11-2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της 

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε και του Ελληνικού Δημοσίου. 

22. Την υπ΄αριθμ. 9/16.01.2013 Απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής, για την έγκριση της 

παρούσας πρόσκλησης κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 12017/1245/27-10-2010, άρθρο 5 

παρ. 3 και άρθρο 6 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 

13311/2376/20.11.2012 ( ΦΕΚ 3214/Β/03.12.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

23. Την με α.π. 822/Β2/108/06.02.2013 Σύμφωνη Γνώμη  του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων - ΕΣΠΑ 

24. Το άρθρο 22 του Ν. 4111/2013   (ΦΕΚ Α 18/25.1.2013)  

25. Την ανάγκη προώθησης της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το 

γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας. 

 

1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση  συστάθηκε Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ως 

χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΕΤΕΑΝ ΑΕ), για την υλοποίηση των στόχων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

Με τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/17-2-2011) η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. υποκαταστάθηκε σε όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις της από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Όταν στην παρούσα γίνεται αναφορά σε 
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πράξη και/ή ενέργεια και/ή αρμοδιότητα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., εφεξής νοείται ως πράξη και/ή 

ενέργεια και/ή αρμοδιότητα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

 

Με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, όπως 

τροποποιηθείσα ισχύει σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του «ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συνολικού ύψους πεντακοσίων σαράντα  εκατομμυρίων Ευρώ 

(540.000.000€). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και ειδικότερα από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο 

 

Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ύψους 540 εκ €, συνεισφέρουν, τα ακόλουθα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα με τις παρακάτω πράξεις  και με τον αντίστοιχο αρχικό 

προϋπολογισμό: 

(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 Επιχειρηματικότητα 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 Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας". 

 

(γ) Η πράξη με τίτλο: "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας" δημόσιας 

δαπάνης  22.011.449 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας". 

 

(δ) Η πράξη με τίτλο: "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας" δημόσιας 

δαπάνης  197.933.682 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 

"Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης". 

 

(ε) Η πράξη με τίτλο: "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας" δημόσιας 

δαπάνης  13.359.538 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 218.158.621 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα" άξονας προτεραιότητας 3 "Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος". 
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά συν-επένδυση αρχικού ύψους 225 εκ € 

από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας για τη Δράση «Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια 

κίνησης ειδικού σκοπού)  ή/και δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στον Ν. 

3299/2004, όπως ισχύει ή άλλα επενδυτικά σχέδια, που δεν έχουν υλοποιηθεί σε πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» , με την ακόλουθη 

κατανομή στις Περιφέρειες, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν την δημοσίευση της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 6985/1220/27.12.2012, ΦΕΚ Β΄ 3466/28.12.2012, δηλαδή την πρόσθετη 

συνεισφορά πόρων, εκ μέρους κάποιων Περιφερειών,  στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  

κωδ. 

Ε.Π. 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Άξονας 

κωδ. 

άξονα 

Ενισχυόμενη 

Περιφέρεια 

Ποσό (€), 

% 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

4 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

37.602.900 

16,7124% 
 

 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Δυτικής 

Μακεδονίας" 

5 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

5.703.300 

2,5348% 

 

12 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Στερεάς Ελλάδας " 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
8.809.800 

3,9155% 

13 ΠΕΠ Αττικής  

"Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 

της Καινοτομίας και 

της Ψηφιακής 

Σύγκλισης" 

3 ΑΤΤΙΚΗ 
93.880.500 

41,7247% 

11 
ΠΕΠ Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Νοτίου Αιγαίου" 

6 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
5.566.300 

2,4695% 

3 

ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα 

και 

Επιχειρηματικότητα 

"Βελτίωση 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος" 

3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΟ, 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, 

ΚΡΗΤΗ 

73.447.200 

32,6432% 
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται σε εκτέλεση του άρθρου 22 του Ν. 

4111/2013   (ΦΕΚ Α 18/25.1.2013) και της Υ.Α. 1510/208/04.02.2013.  

 

1. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη διεύθυνση  www.etean.com.gr. 25 ημέρες 

πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. έχει αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 25 ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της 

προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

3.  έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής ΄Ενωσης Τραπεζών, www.hba.gr 

25 ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

4.  έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΄Ενωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, 

www.este.gr 25 ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

5. έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ενώσεων των Τραπεζών του ΕΟΧ  25 

ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της προκήρυξης που είναι διατυπωμένο στην ελληνική γλώσσα είναι 

το μόνο που έχει νομική ισχύ. Η αγγλική περίληψη χρησιμοποιείται για ενημερωτικό μόνο σκοπό. 

 

Ως προθεσμία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 04.03.2013, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14.00 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Ξενίας 24, 11528 Αθήνα. Λόγω της 

διαδικασίας προσχώρησης η προαναφερόμενη ημερομηνία δεν είναι καταληκτική, αλλά 

παρέχεται η δυνατότητα προσχώρησης σε όλη της διάρκεια ισχύος της Δράσης υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης 

 

 

 

2. ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

«Υποψήφιος» νοείται κάθε Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (ΧΟ) και/ή ένωση 

και/ή κοινοπραξία, της οποίας ένα τουλάχιστον από τα μέλη της 

είναι Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, του Δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί), με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο οποίος 

διαθέτει, υπό τις προϋποθέσεις του Μέρους Β΄ της παρούσας 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΨΖ-ΓΩ1



 9 

πρόσκλησης, ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 

13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, που 

υποβάλλει αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

«Χρηματοπιστωτικός  

Οργανισμός» 

 

νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα και/ή αμιγής πιστωτικός 

συνεταιρισμός, όπως λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα με το Ν. 3601/2007, ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που 

ασκεί την ίδια ή ισοδύναμη δραστηριότητα και έχει την έδρα του 

σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 

Ενδιάμεσος  

Χρηματοπιστωτικός 

Οργανισμός 

(ΕΧΟ) 

 

Νοείται ο κάθε επιλεγείς Υποψήφιος  που θα συμβληθεί με την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου και θα λειτουργήσει 

ως μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής του άρθρου 44 του Καν 

ΕΚ 1083/2006, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 45 του Καν. ΕΚ 

1828/2006 και το ΣΔΕ του ΕΣΠΑ.  

«Ενδεικτική Προθεσμία  

υποβολής» 

νοείται η 04.03.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 

«Εκδήλωση  

ενδιαφέροντος» 

νοείται η πρόταση που υποβάλλεται από τον υποψήφιο για την 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

«Κριτήρια  

Προσχώρησης» 

νοούνται τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται από τους 

υποψηφίους για την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος,  

 

«Επιλέξιμες Επιχειρήσεις» 

 

νοούνται  οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που 

είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση και εμπίπτουν στα οριζόμενα της 

Σύστασης της Επιτροπής της 6 Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ, L 

124/20.05.2003, σελ. 36), πλην των αναφερόμενων στο 

Παράρτημα V «Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις» 

 

«ΤΑΜΕΙΟ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 

νοείται το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) που συνιστάται 

ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το 

οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΨΖ-ΓΩ1



 10 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  

 (Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής) 

Νοείται το Ταμείο που θα συσταθεί ως χωριστή χρηματοδοτική 

μονάδα με ίδια κεφάλαια του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 

και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με σκοπό την 

παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφαλαίων κίνησης 

ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί όρους και 

προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως 

ερμηνεύθηκαν από την από 8−2−2012 Επιτροπής Συντονισμού 

των Ταμείων (COCOF))  ή/και δανείων που χρηματοδοτούν 

επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στον Ν. 3299/2004 ή άλλα 

επενδυτικά σχέδια , που δεν έχουν υλοποιηθεί, με ευνοϊκούς 

όρους σε επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 

«ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης». 

 

«Συμφωνία Χρηματοδότησης 

και Συνεπένδυσης» 

 

νοείται η συμφωνία μεταξύ του κάθε υποψηφίου που επελέγη και 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σχετικά με τη συνεπένδυση κεφαλαίων σε 

Ταμείο Δανειοδοτήσεων με σκοπό την παροχή δανείων με 

ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις. 

 

«Δράση» νοείται το έργο το οποίο υλοποιείται από τον Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό,  

 

«Επενδυτική Επιτροπή» νοείται η 7μελής επενδυτική επιτροπή που διορίζεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο και με αρμοδιότητες που πηγάζουν από το 

Άρθρο 5 της ΚΥΑ 12017/1245,  όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ 

αριθμ. 13311/2376/20.11.2012 ( ΦΕΚ 3214/Β/03.12.2012) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση και το ίδιο άρθρο της Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕΑΝ ΑΕ . 

 

«Εισηγητική Επιτροπή»  

 

νοείται η 5μελής επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ η οποία θα εξετάσει 

και θα αξιολογήσει τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 

υποψηφίων και θα κάνει τις σχετικές εισηγήσεις στο ΔΣ της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 
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Αναθέτουσα Αρχή Νοείται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

«Επιτροπή Ενστάσεων» 

 

νοείται η 5μελής επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που θα εξετάζει τυχόν 

ενστάσεις των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. 

 

 

2.2 . ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  

Διαχειριστής του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ » είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

2.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (ΕΧΟ) . 

Ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον  

(ΕΧΟ) θα πρέπει να συνεπενδύσουν ίδια διαθέσιμά σε Ταμείο Δανειοδοτήσεων από κοινού με 

διαθέσιμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας,  που θα παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε 

επιχειρήσεις. 

2.3.1. Υλοποίηση Δράσης 

Ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον  

(ΕΧΟ) θα απαιτηθεί να συμμορφωθούν και με τις σχετικές υποχρεώσεις παρακολούθησης, 

υποβολής εκθέσεων, δημοσιότητας και ελέγχου που απαιτούνται από τους κανονισμούς της ΕΕ, 

εφαρμόσιμους στο ΕΤΠΑ, το ελληνικό διαχειριστικό και ελεγκτικό σύστημα - εγκεκριμένο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – καθώς και με τη συμφωνία χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου 

και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (σε ότι τους γνωστοποιηθεί επίσημα από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ)  και τη σχετική 

ΚΥΑ σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, όπως αυτή ισχύει. 

Οι υποχρεώσεις θα περιγράφονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.  

Το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης της δράσης, όπως περιγράφεται και ανωτέρω στο 

σημείο 1.2  διέπεται κυρίως από: 

 τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων 1080/2006, 1083/2006 και  1828/2006, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 

 το Ν. 3614/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 την υπ’ αριθ. 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010)  Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη σύσταση 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  και 

την τροποποιητική αυτής 6985/1220/28.12.2012/28.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3466/28.12.2012) 
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 την υπ΄ αριθμόν 14053/ΕΥΣ/1749/27.3/2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) υπουργική απόφαση 

συστήματος διαχείρισης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

 Την από 02-11-2010 συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ)  και του Ελληνικού Δημοσίου και την πράξη τροποποίησης αυτής με ημερομηνία 

27.12.2012 . 

 

2.3.2. Επιλεξιμότητα Επιχειρήσεων 

Ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα επιλεχθούν (ΕΧΟ) θα πρέπει 

να ελέγχουν πριν την δανειοδότηση ότι οι εν δυνάμει δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι 

επιλέξιμες και δυνητικά οικονομικά βιώσιμες.  

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:  

 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα πλην των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» 

 Οι  επιχειρήσεις  που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση 

του δανείου). 

 Οι επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί 

θα οριστικοποιηθούν στη «Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης» 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή 

βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο. 

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις:  

 Οι μη επιλέξιμες επιχειρήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV. 

 

2.3.3. Επιλεξιμότητα  και Εξέταση Επενδυτικών / Επιχειρηματικών σχεδίων 

Ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα επιλεχθούν (ΕΧΟ) θα πρέπει 

να ελέγχουν ότι τα υποβαλλόμενα επενδυτικά ή επιχειρηματικά σχέδια καλύπτουν τα κάτωθι 

κριτήρια επιλεξιμότητας: 

1. Στην περίπτωση δανείων επενδυτικού σκοπού για την χρηματοδότηση επενδυτικών 

σχεδίων που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί, κατά την έγκριση 

του δανείου, εξετάζεται από τον/τους ΕΧΟ: 

 η υπαγωγή στον Ν. 3299/2004 με την κατάθεση αντιγράφου του  επενδυτικού σχεδίου που 

έχει εγκριθεί με την αντίστοιχη απόφαση ένταξης  

 η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις  

με διαδικασίες  που θα καθορίζονται στη «Συμφωνία Χρηματοδότησης και 
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Συνεπένδυσης». Για κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με την μορφή επιδότησης επιτοκίου) 

υπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης σε ευρώ και κοινοποιείται στον 

δανειολήπτη. 

2. Στην περίπτωση δανείων επενδυτικού σκοπού για την χρηματοδότηση άλλων επενδυτικών 

σχεδίων, εκτός των υπό σημείο 1 που δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την έγκριση του δανείου, 

εξετάζεται από τον/τους ΕΧΟ: 

 η υπαγωγή σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης με την κατάθεση αντιγράφου του  

επενδυτικού σχεδίου που έχει εγκριθεί με την αντίστοιχη απόφαση ένταξης ή η εγκριτική 

απόφαση της τράπεζας αν το σχέδιο δεν  έχει ενταχθει σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης  

 η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, 

όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.1. ανωτέρω, με διαδικασίες  που θα καθορίζονται 

στη «Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης». Για κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με 

την μορφή επιδότησης επιτοκίου) υπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης 

σε ευρώ και κοινοποιείται στον δανειολήπτη. 

3. Στην περίπτωση δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού): 

 η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις 

με διαδικασίες  που θα καθορίζονται στη «Συμφωνία Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης». Για κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με την μορφή επιδότησης επιτοκίου) 

υπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης σε ευρώ και κοινοποιείται στον 

δανειολήπτη 

Στον Πίνακα  1 παρουσιάζονται : 

 Το Υποπρόγραμμα, στο οποίο θα εντάσσονται τα επενδυτικά / επιχειρηματικά σχέδια,   

 το ελάχιστο και μέγιστο ύψος δανείου της δράσης  και  

 οι πόροι του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ οι οποίοι θα συνεπενδυθούν με τους 

πόρους του/των Ενδιάμεσου/ων Χρηματοπιστωτικού/ων Οργανισμού/ων που θα 

επιλεχθούν (ΕΧΟ), με σχέση ένα προς ένα (1:1), 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι όροι των υποπρογραμμάτων (όπως επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, επιλεξιμότητα δαπανών) δύνανται να τροποποιούνται με εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΕΠΑΕ σε  εφαρμογή ανάλογων νεότερων διατάξεων των Κανονισμών της ΕΕ

Υποπρογράμματα Περιγραφή Ύψος Δανείου 
Διάρκεια 

Δανείου 

Πόροι ( €) 

ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗ

ΤΑΣ για 

συνεπένδυση 

Υποπρόγραμμα 1 

Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια 

επιχειρήσεων α)που υπάχθηκαν στον Ν. 

3299/2004 β)που εντάχθηκαν σε άλλα 

προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και γ) δεν 

εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης  

 

και δεν έχουν υλοποιηθεί  

 

€ 10.000-€ 800.000 

 

Σημείωση: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 

5-12έτη, με 

δυνατότητα 

περιόδου 

χάριτοςαπό 6 

μήνες έως 2 

έτη  

225 εκ 

Υποπρόγραμμα  2 

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού 

σκοπού)   
 

10.000 – 300.000 € 

έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται  στο Ε3 ή 

στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού 

έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών 

τρέχοντος έτους.   

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του 

τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.  Σε περίπτωση που τα ανωτέρω 

μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων 

κεφαλαίων.  

 

  

Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση  

 

Έως 48μήνες   
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Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί τα ανωτέρω γενικά κριτήρια,  ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ)  πραγματοποιούν με χρηματοπιστωτικά κριτήρια, που θα 

προσδιοριστούν στην Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης,  την τελική αξιολόγηση 

των επιχειρήσεων και των επενδυτικών/επιχειρηματικών  σχεδίων.  

Κάθε υποβαλλόμενο αίτημα θα αρχειοθετείται. Σε περίπτωση απόρριψης ο/οι ΕΧΟ ενημερώνουν 

εγγράφως την επιχείρηση για τους λόγους απόρριψης.  Ο/Οι ΕΧΟ παρέχουν στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

στοιχεία για τα παραληφθέντα και αξιολογηθέντα αιτήματα ανά μήνα και όποτε ad hoc ζητηθούν 

από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  

2.3.4. Επιλεξιμότητα  Δαπανών των επενδυτικών/επιχειρηματικών   σχεδίων 

Α. Υποπρόγραμμα 1 : 

Ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα επιλεχθούν (ΕΧΟ) θα πρέπει 

να ελέγχουν ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν 

εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στον Ν. 3299/2004 ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε 

εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικού 

σχεδίου  

Β. Υποπρόγραμμα 2 : 

Ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα επιλεχθούν (ΕΧΟ) θα πρέπει 

να ελέγχουν ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις 

νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης 

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον 

εμπορικό/συναλλακτικό  κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή 

την ίδρυση. 

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, 

αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ενδιάμεσος ή Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που θα 

επιλεχθούν (ΕΧΟ) θα πρέπει να μεριμνούν ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την 

εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στο δανειακό φάκελο το σχετικό 

δικαιολογητικό.  
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Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

 Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate 

(όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό 

καταναλωτή  

  

 Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις 

εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις 

τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχείρησης 

και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

 Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες 

χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό 

τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

 Εξόφληση  υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό  

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν 

ανακτάται  

2.4. ΟΡΟΙ 

 

 Το ΤΕΠΙΧ προτίθεται να συνεπενδύσει 225 εκατ. €  με τον/τους υποψήφιο/ους που θα 

επιλεχθούν για την δημιουργία ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – 

επιχειρηματική επανεκκίνηση»   (Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής). 

Η συμμετοχή του/των υποψηφίου/ων θα είναι με ίδια κεφάλαια και ίσα με το προσφερόμενο 

από το ΤΕΠΙΧ κεφαλαίο, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς ένα (1:1), 

δηλαδή ΤΕΠΙΧ 1 : «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» 1.  Παραδείγματος χάριν, αν ένας 

υποψήφιος συμμετέχει με 1 εκ.  ευρώ, τότε το ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ 

– επιχειρηματική επανεκκίνηση» θα συμμετέχει με  1 εκ Ευρώ αντίστοιχα, σύνολο 

συνεπενδυόμενων κεφαλαίων 2 εκ Ευρώ. 

 

 Το ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» (Μέσο  

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής) θα είναι ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα μέσα σε 

Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΕΧΟ).  

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, στην περίπτωση 

ξεχωριστής χρηματοδοτικής μονάδας εντός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, αυτή θα 

υπόκειται στους συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, 

ενώ ειδικότερα θα τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί (εντός ισολογισμού) για τα κεφάλαια 
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του ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση»που θα 

συνεπενδυθούν στο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

 

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας (13 

γεωγραφικές περιφέρειες). 

 

 

 Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από 

τον/τους υποψήφιο/ους που θα επιλεχθούν, θα διατεθεί για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε 

επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Η 

κατανομή του συνολικού συνεπενδυομένου ποσού ανά περιφέρεια ή ομάδα περιφερειών για 

τον κάθε επιλεγέντα υποψήφιο θα γίνει κατ΄αναλογία, σύμφωνα με τα ποσά που 

συμβάλλουν για κάθε  περιφέρεια ή ομάδα περιφερειών  τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, 

όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ 12017/1245/27-10-2010,  

 Η συμμετοχή του ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική 

επανεκκίνηση» στη Τράπεζα θα καταβάλλεται από αυτή στη δανειοδοτούμενη επιχείρηση, 

μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και για κάθε αίτημα εκταμίευσης, το αργότερο 

εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την καταβολή της από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στον ειδικό 

λογαριασμό Κεφαλαίων του ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – 

επιχειρηματική επανεκκίνηση» 

 

Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο επιλεγμένος/οι Ενδιάμεσος/οι 

Χρηματοπιστωτικός/οι Οργανισμός/οι (ΕΧΟ) θα καταβάλλουν στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. τόκο επί 

των καταβληθέντων ποσών (στον ειδικό λογαριασμό Κεφαλαίων του ΤΑΜΕΙΟ 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» για όλο το χρονικό 

διάστημα μέχρις ότου αυτά δοθούν στη δανειοδοτούμενη επιχείρηση. Το επιτόκιο από το 

οποίο προκύπτει ο ανωτέρω τόκος θα είναι ίσο με το μέσο επιτόκιο που εξασφαλίζει  η 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για τη διαχείριση των διαθεσίμων της στο τελευταίο εξάμηνο, αυξημένο κατά 

εκατό (100) μονάδες βάσης.  

 

Στην περίπτωση που το συνεπενδυόμενο ποσό  προέρχεται από δάνεια της ΕΤΕπ 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και χρησιμοποιείται για δάνεια της παρούσας Δράσης, το 

αντίστοιχο επιτόκιο δεν θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος για τον ΕΧΟ. 

 

 100% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού της Δράσης πρέπει να διατεθεί, δηλαδή να 

έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις μέχρι 31.12.2013 και το συνολικό 

συνεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως σε δάνεια προς επιχειρήσεις 
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μέχρι την 31.12.2015.  Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει τη δυνατότητα παράτασης της υπογραφής των 

δανειακών συμβάσεων και πέραν της 31.12.2013. 

 

 

Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Μέσου Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής . 
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3. ΜΕΡΟΣ Β΄- ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσχώρηση σε συνεργασία έχει κάθε 

νομικό πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, ήτοι είναι 

αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός, που λειτουργεί νόμιμα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα με το ν. 3601/2007, του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ή κάθε άλλο 

νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή ισοδύναμη δραστηριότητα , δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα και διαθέτει ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές  

περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, που θα ενεργήσει ως μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 744/2008 και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 387/2012 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσχώρηση σε συνεργασία και 

ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον: (i) τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας 

είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός, όπως λειτουργεί 

νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με το Ν. 3601/2007, ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκεί 

την ίδια ή ισοδύναμη δραστηριότητα και έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (ii) το μέλος ή τα μέλη τα οποία 

πληρούν τις υπό (i) προϋποθέσεις, διαθέτουν αθροιστικά ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε 

κάποια από τις 13 γεωγραφικές  περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, και (iii) το παραπάνω 

μέλος ορίζεται ως αρμόδιο για τον συντονισμό της συνεργασίας της ένωσης ή κοινοπραξίας που 

συμβάλλεται με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης (σε 

περίπτωση επιλογής). 

3.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

3.2.1 Στην παρούσα διαδικασία, η οποία δεν αποτελεί διαγωνιστική, αλλά 

προσχώρησης/συνεπένδυσης  δε γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη διαδικασία:  

 Όσοι δε πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στα άρθρα 3.1  του Β΄ 

Μέρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 Όσοι δεν αποδεικνύουν την οικονομική και τεχνική τους επάρκεια με βάση τα απαιτούμενα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 3.3 του Β΄ Μέρους της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Οι εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 

3310/2005 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ46ΨΧΨΖ-ΓΩ1



 20 

 

3.2.2. Αποκλείονται επίσης, όσοι εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

3.2.2.1.Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από 

τους παρακάτω λόγους: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της κοινής δράσης 

98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 21 Δεκεμβρίου 1998 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. 

L351/29.12.1998), όπως ισχύει, 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στην Πράξη του Συμβουλίου στης 26.05.1997 και στο Άρθρο 3 (1) 

της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 21 Δεκεμβρίου 1998, όπως ισχύει, 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου 

Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C316 /27.11.1995), 

όπως ισχύει, 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 

2005/60/ΕΚ στης 26.10.2005 και 2006/70/ΕΚ στην 1.09.2006 και στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

στης 4.12.2001, όπως ισχύουν 

3.2.2.2. Όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:   

 Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

 Έχει κινηθεί σε βάρους τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

 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. Ως τέτοια νοούνται η υπεξαίρεση (375 ΠΚ), η απάτη 

(386, 388 ΠΚ), η εκβίαση (385 ΠΚ), η πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), η ψευδορκία (224 ΠΚ), 

η δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και η δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του 

κράτους εγκατάστασης.  

 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της 

παρούσας ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 

με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα εταιρεία. 

 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και 

του ελληνικού δικαίου. 
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 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού 

δικαίου. 

 Είναι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2.1 των Κοινοτικών 

κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C244/1.10.2004), 

όπως ισχύει 

 Κάποιο μέλος της ανώτατης διοίκησής τους έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση  σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά στην επαγγελματική του 

δραστηριότητα 

 Κάποιο μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση επαγγελματικού 

καθήκοντος.  

 

3.2  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

3.2.1  Τεχνικές Ικανότητες 

Οργανωτική Δομή  

 Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 

γεωγραφικές Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. 

 Σε περίπτωση ενώσεων ή/και κοινοπραξιών, το μέλος ή τα μέλη της ένωσης τα οποία είναι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά ένα τουλάχιστον 

υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. 

 Κάθε υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών του με αυτούς, σε ό,τι αφορά την απαίτηση εξασφάλισης δικτύου 

υποκαταστημάτων με ένα τουλάχιστον υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στην 

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του στην ΕΤΕΑΝ 

Α.Ε. ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους π.χ. 

με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του υποψηφίου 

τους αναγκαίους πόρους. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια ένωση ή κοινοπραξία μπορεί να 

στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία αυτή ή άλλων 

φορέων.  

Ομάδα Έργου  

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 

συγκεκριμένη ομάδα έργου που θα διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες καθώς και 

εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω.  

Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται τουλάχιστον από τα ακόλουθα στελέχη:  
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Υπεύθυνο έργου: Θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματική 

εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό χώρο. 

Αναπληρωτής υπεύθυνου έργου: θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει τουλάχιστον 10 έτη 

επαγγελματική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό χώρο 

Συντονιστής έργου: θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματική 

εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό χώρο. 

Η σύνθεση της επιτελικής ομάδας έργου πρέπει να περιγραφεί σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα 

του σημείου 4 της παρ. Β του σημείου 3.7. (Β’ Μέρος). 

 

3.3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στην παρούσα πρόσκληση . 

 Υποψήφιες ενώσεις και/ή κοινοπραξίες πρέπει να υποβάλουν μία κοινή εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες, που 

αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται 

και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της 

προσφοράς.  

Στην περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από ένωση ή κοινοπραξία, απαιτείται η 

υποβολή αναλυτικών στοιχείων και δικαιολογητικών από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή  

για την υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση προσχώρησης σε συνεργασίας ένωσης 

κοινοπραξίας είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύμβασης,  να υποχρεωθούν να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή, εφ’ όσον ζητηθεί από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ως αναγκαία και επιβεβλημένη 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών του με αυτούς, σε ό,τι αφορά την απαίτηση εξασφάλισης ενός τουλάχιστον 

υποκαταστήματος σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. 

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του στην ΕΤΕΑΝ 

Α.Ε. ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους π.χ. με 

την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του υποψηφίου τους 

αναγκαίους πόρους. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια ένωση ή κοινοπραξία μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των 

μετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία αυτή ή άλλων φορέων. 
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Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 

κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 

αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ανά περίπτωση 

αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα. 

 

 3.4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι, ενδεικτικώς,  μέχρι 20.02.2013, μπορούν να ζητούν περαιτέρω σχετικές 

διευκρινίσεις ή πληροφορίες τεχνικής φύσεως από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και συγκεκριμένα μέσω e-mail 

στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην ακόλουθη διευθύνση: 

 

info@etean.com.gr με την ένδειξη «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΕΠΙΧ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες (ερωτήσεις και απαντήσεις) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ (www.etean.com.gr ) και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ., ώστε να είναι διαθέσιμες σε 

όλους τους υποψηφίους. 

 

 

3.5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ως  ενδεικτική προθεσμία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται 04.03.2013, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Ξενίας 24, 11528 Αθήνα. 

Η αποστολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με απόδειξη και πρέπει να παραδοθεί 

στη γραμματεία/πρωτόκολλο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται 

ανωτέρω.  
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Πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής και με τον ίδιο τρόπο όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, 

οι υποψήφιοι μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντός τους 

υποδεικνύοντας σαφώς τα μέρη που τροποποιούνται. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντός τους σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας. 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβληθούν εναλλακτικά: 

 με  συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας courier, ή 

 με ιδιόχειρη παράδοση στα γραφεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από εξουσιοδοτημένο προς 

τούτο πρόσωπο.  

 

Εντός δύο  ημερών από την προθεσμία υποβολής, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα αποστείλει μια βεβαίωση 

παραλαβής στους σχετικούς υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα αναφέρει 

τα εξής:  

 Αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Κωδικό Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 Επιβεβαίωση ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος παραλήφθηκε  

 

 

3.6.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τα έντυπα του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 

γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένα και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής 

μηχανής και μονογραμμένα από τον υποψήφιο. 

 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στέλνονται σε ένα σφραγισμένο φάκελο, που περιέχει τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και προϋποθέσεων Συνεργασίας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 

μορφή σε μετακινούμενο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. CD-rom) δακτυλογραφημένες και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε 

κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό 

θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

Ο φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία του υποψήφιου 

και την ημερομηνία υποβολής,  τα εξής: 

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Κωδικός Πρόσκλησης Τ2/3//2013/ΤΑΜΕΙΟ 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» 

 

– Να μην ανοιχθεί από την υποδοχή και να παραδοθεί στην Εισηγητική Επιτροπή του 

«ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» 
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και θα αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Ξενίας  24 

11528 Αθήνα 

Μέσα στον «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής»  της εκδήλωσης ενδιαφέροντος τοποθετούνται  (πρωτότυπα και αντίγραφα) τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται 

κατωτέρω στο σημείο 3.7. και στo Παράρτημα  Ι  

3.7. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά εκδήλωσης ενδιαφέροντος»: 

 

 

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά  

Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει,  τα εξής υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

1) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο 

Παράρτημα Ι, Ι.1) 

2) Ταυτότητα χρηματοπιστωτικού οργανισμού (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο 

Παράρτημα Ι, Ι.2) 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, απουσίας 

συγκρουόμενων συμφερόντων  (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο Παράρτημα Ι, Ι.3) 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,  σχετικά με 

τα κριτήρια εκ των προτέρων ποιοτικής επιλογής (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο  

Παράρτημα Ι, Ι.4)  

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σχετικά με τη 

συμμόρφωση με το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και την ισχύ 

της εκδήλωσης ενδιαφέροντός του (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο Παράρτημα Ι, Ι.5) . 

6) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο διορισμός των τελευταίων διοικούντων το 

νομικό πρόσωπο (π.χ. περίπτωση σε Α.Ε. και το Πρακτικό του ορισμού του τελευταίου Δ.Σ.), 

καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο. 

7) Κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο για την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου να ενεργεί 

για λογαριασμό του υποψήφιου, όπως π.χ. πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή του Διοικούντος Οργάνου του υποψηφίου, με το οποίο εγκρίνεται και παρέχεται σε 

συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, 

και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης και της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, καθώς και για να καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και να παραστεί στην 
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αποσφράγιση των προσφορών, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και να υπογράψει 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

8) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή άλλη 

αντίστοιχη άδεια ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο στη χώρα έδρας ή εγκατάστασης 

που να επιτρέπει την υλοποίηση του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

9) Ετήσιες Εκθέσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και των ισολογισμών. 

10) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής οτι πληρείται 

ο όρος ύπαρξης τουλάχιστον ενός υποκαταστήματος σε κάποια από τις δεκατρείς (13) 

Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, 

προκειμένου να  καλύψει την παραπάνω απαίτηση, στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, σε ό,τι αφορά την 

εξασφάλιση της ανωτέρω απαίτησης ύπαρξης ενός τουλάχιστον υποκαταστήματος σε κάποια 

από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες , θα υποβάλει σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό, μεταξύ του 

υποψηφίου και του τρίτου φορέα, όπου ο τελευταίος θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος επιλεγεί θα καλύψει την παραπάνω απαίτηση εκ μέρους του. 

11) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών, όπου θα 

αναφέρεται ρητά το ποσοστό ανάληψης κινδύνου, που αναλογεί σε καθένα από τα μέλη του 

υποψηφίου 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή εκδήλωση ενδιαφέροντος θα 

πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά ξεχωριστά για κάθε μέλος 

που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία. Το δε ως άνω δικαιολογητικό υπό (7) θα πρέπει 

να υποβάλλεται για καθένα από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, ή να ορίζεται κοινός 

εκπρόσωπός τους, εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη που 

αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία .  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα από 

την Ελληνική, ή εκδίδεται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με την 

επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 
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 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα αυτών. Επιπλέον, όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θα 

πρέπει αυτή να είναι νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

Β. Πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Ο Φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης, για τις παρακάτω 

πρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής : 

 

 Πρόταση για τα πιστοδοτικά προϊόντα για το μέσο χρηματοοικονομικής 

τεχνικής  

1. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο/μέθοδο προώθησης στην ελληνική 

αγορά των δανείων που θα χρηματοδοτήσει το Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής, ήτοι: 

 Γενική στρατηγική υλοποίησης (π.χ. προώθηση των δανείων στις 

περιφέρειες και εθνικά, διαδικασίες για την παροχή των δανείων κ.λπ.) 

 Προβλεπόμενος όγκος δανείων (αριθμός και αξία) στην αγορά-στόχο 

των υποπρογραμμάτων  μέχρι 31.12.2013, γεωγραφική κατανομή 

δραστηριότητας και καταστημάτων στην Ελλάδα 

(συμπεριλαμβανομένου αριθμού καταστημάτων με πρόσβαση για 

ΑΜΕΑ) 

 Δημοσιότητα Δράσης «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» 

 Είδος επιτοκίου και εύρος τιμών επιτοκίου που θα επιβαρύνει τα 

κεφάλαια της τράπεζας για τα πιστοδοτικά προϊόντα του μέσου 

χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 

  

2. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των δραστηριοτήτων μετά 

την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και για 

την παροχή των δανείων στις επιχειρήσεις: 

 Μέγιστη προθεσμία (με κατ’ ανώτατο χρονικό όριο τις 25 ημέρες) για 

την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και την δημιουργία 

εντύπων, υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων (σε ημέρες). 

 Χρόνος (σε ημέρες) εξέτασης και αξιολόγησης, κατά μέσο όρο, της 

αίτησης δανειοδότησης (με κατ’ ανώτατο χρονικό όριο τις 15 ημέρες). 

Προθεσμία κάλυψης προβλεπόμενου  όγκου δανείων (κατ’ ανώτατο 

χρονικό όριο μέχρι 31.12.2013) 

3. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στην εκδήλωση ενδιαφέροντός 

του  

1.την σύνθεση της Ομάδας Έργου και κατ’ ελάχιστον τον Υπεύθυνο 

΄Εργου, ο οποίος θα πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία 15 έτη στον 

χρηματοπιστωτικό χώρο, τον Αναπληρωτή του ο οποίος θα πρέπει να έχει 

επαγγελματική εμπειρία 10 έτη στον χρηματοπιστωτικό χώρο και τον 

Συντονιστή ο οποίος θα πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία 10 έτη στον 

χρηματοπιστωτικό χώρο καθώς και τα βιογραφικά τους σημειώματα   

2. συγκεντρωτικό Πίνακα καταγραφής στελεχών του Υποψήφιου Αναδόχου 

που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου (Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής 
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Υπεύθυνος και Συντονιστής), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

ΑΑ 
Όνομα Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Θέση/Ρόλος 

Μέλουςστην 

Ομάδαδ 

Έργου 

Εργοδότης  

 

Σχέση 

εργασίας 

 

     

     

     

     

 

Στην περίπτωση που θα απασχοληθούν πάνω από 3 στελέχη, ως ανωτέρω, 

ως θέσεις αναφέρονται: Υπεύθυνος ΄Εργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος, 

Συντονιστής, Σύμβουλος, Διοικητικός 

και συνημμένα βιογραφικά σημειώματα  

 

 

 

Τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης θα αποτελέσουν μέρος της συμβατικής υποχρέωσης του 

Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.  

 

Η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω 

στοιχείων τεκμηρίωσης  ή να ζητήσει τη συμπλήρωση ή την αποσαφήνιση όλων των 

υποβληθέντων στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, και οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που 

θα ζητηθούν. 

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 

στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 

Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά 

να καλύπτονται όλες. 

 

3.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΟ 

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνεται ενώπιον της Εισηγητικής 

Επιτροπής κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους ή και νωρίτερα, εφόσον 

έχει κατατεθεί πλήρης σχετικός φάκελος. 
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Η Εισηγητική Επιτροπή, μετά το άνοιγμα του Φακέλου «Δικαιολογητικά εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος» θα εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών και των στοιχείων τεκμηρίωσης. 

Καταρτίζει κατάλογο με τους ΧΟ που υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος  και πληρούν τα 

κριτήρια συμμετοχής στην συνεργασία και τον διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ για την έγκρισή του και την προώθηση στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας.  

 

Μετά την τελική έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής, ξεκινούν οι διαδικασίες υπογραφής της 

Συμφωνίας Συνεργασίας  μεταξύ των  Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

3.9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι υποψήφιοι, των οποίων η πρόταση  απορρίπτεται, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση 

εγγράφως στην ίδια διεύθυνση της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της επιστολής της απόρριψης. 

Οι τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και η σχετική 

απάντηση θα αποστέλλεται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της 

ένστασης.  

 

3.10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακόμη και αυτό 

της κατακύρωσης, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να αναστείλει ή ματαιώσει αυτή , για οποιοδήποτε 

λόγο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση των υποψηφίων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζημία των υποψηφίων από την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους, εφόσον 

έλαβαν εγκαίρως  την ειδοποίηση ματαίωσής της  . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ι.1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψήφιου 

 

ΠΡΟΣ:  

ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

ΞΕΝΙΑΣ 24 

11528 ΑΘΗΝΑ 

ΥΠΟΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: Τ2/3/2013/ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – 

επιχειρηματική επανεκκίνηση»   

Υποψήφιος :  

 

 

 

Κύριοι,  

Με την παρούσα σας υποβάλλουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντός μας εξ 

ονόματος ………..(ενδιαφερόμενος χρηματοπιστωτικός οργανισμός) για προσχώρηση σε 

συνεργασία συνεπένδυσης κεφαλαίων, σε απάντηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

κωδικός πρόσκλησης Τ2/3/2013/ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική 

επανεκκίνηση»   στο πλαίσιο του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», που διαχειρίζεται 

η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Ο υπογράφων, που νόμιμα εκπροσωπεί την………. , με την υπογραφή της παρούσης πιστοποιεί 

και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

τα παραρτήματά της είναι πλήρεις και αληθείς. Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι 

η…………………..(Υποψήφιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός) δεν είναι σε μια από τις 

καταστάσεις που θα την απέκλειαν από τη συμμετοχή της σε αυτήν την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι.3, Ι.4 και Ι.5 της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).  Ο υπογράφων, κατόπιν αιτήσεως, θα παράσχει όλα τα επιπλέον 

απαραίτητα στοιχεία που ζητηθούν από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για τον σκοπό της παρούσας. 

 

Με εκτίμηση, 
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Ι.2.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

Ι.2.1. Ταυτότητα του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 

Σημ.: Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους  συμμετέχοντες 

οργανισμούς 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αρ. Μητρώου: 

Φορέας: 

Χώρα: 

Ημερομηνία: 

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

Σε περίπτωση εξαίρεσης από ΦΠΑ, παρακαλούμε να επισυναφθεί η σχετική απόφαση 

της Αρμόδιας Αρχής. 

  

Ι.2.2. Νόμιμος εκπρόσωπος, υπεύθυνος για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 
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Ι.2.3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετικός από 1.2.2.) 

 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 
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Ι.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί απουσίας συγκρουόμενων συμφερόντων 

Ο υπογράφων δηλώνει ότι ούτε (i) ο Υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ούτε (ii) ο ίδιος 

προσωπικά ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού έχει άμεσο 

ή έμμεσο συμφέρον τέτοιας φύσης ή κλίμακας που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην απόδοση των 

δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης που 

αναφέρεται στην  προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κωδικός πρόσκλησης 

Τ2/3/2013/ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση»   

 

Ο υπογράφων είναι ενήμερος ότι σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να προκύψει ως 

αποτέλεσμα οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών ή εθνικών σχέσεων, οικογενειακών ή 

συναισθηματικών δεσμών, ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύνδεσης ή κοινού ενδιαφέροντος. 

 

Ο υποψήφιος θα ενημερώσει την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε κατάσταση 

που αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων ή που θα μπορούσε να δώσει αφορμή για  σύγκρουση 

συμφερόντων. 

 

Επιπλέον, ο Υποψήφιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός και ο υπογράφων ως  εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ούτε θα λάβουν οποιουδήποτε τύπου προσφορά από 

την οποία να προκύπτει πλεονέκτημα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης και ότι δεν έχουν χορηγήσει ούτε θα χορηγήσουν, δεν έχουν επιδιώξει ούτε θα 

επιδιώξουν, δεν έχουν προσπαθήσει ούτε θα προσπαθήσουν να λάβουν, δεν έχουν δεχτεί ούτε θα 

δεχτούν οποιοδήποτε πλεονέκτημα, οικονομικό ή σε είδος, σε ή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος, που αποτελεί μια παράνομη πρακτική ή δωροδοκία, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως κίνητρο ή 

ανταμοιβή σχετικά με την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.  

 

Με τιμή,      Σφραγίδα: 

Υπογραφή:       

Ονοματεπώνυμο:     Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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Ι.4.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τα κριτήρια εκ των προτέρων ποιοτικής 

επιλογής 

 

Ο υπογράφων βεβαιώνει ότι …………. (ο Υποψήφιος) δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση 

που θα τον απέκλειε από την συμμετοχή του στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι: 

i)  Δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της κοινής δράσης 

98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 21 Δεκεμβρίου 1998 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. 

L351/29.12.1998), όπως ισχύει 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στην Πράξη του Συμβουλίου στης 26.05.1997 και στο Άρθρο 3 

(1) της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 21 Δεκεμβρίου 1998, όπως ισχύει 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης η οποία καταρτίζεται βάση του 

άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C316 

/27.11.1995), όπως ισχύει 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 

2005/60/ΕΚ στης 26.10.2005 και 2006/70/ΕΚ στην 1.09.2006 και στην Οδηγία 

2001/97/ΕΚ στης 4.12.2001, όπως ισχύουν 

ii)  Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

 

iii) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

 

iv) Δεν έχει 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. 

 

v) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα εταιρεία. 
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vi) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και 

του ελληνικού δικαίου. 

 

vii) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

 

viii) Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 

ix)  Δεν είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2.1 των Κοινοτικών 

κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C244/1.10.2004), 

όπως ισχύει 

 

x) Κανένα μέλος της ανώτατης διοίκησης δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση res iudicata 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα 

 

xi) Κανένα μέλος της ανώτατης διοίκησης δεν έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση 

επαγγελματικού καθήκοντος.  

 

 

Ο Υποψήφιος και ο υπογράφων που τον εκπροσωπεί νόμιμα δεσμεύονται να παρέχουν αποδείξεις 

για τα παραπάνω, εφόσον ζητηθεί από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Υπογραφή:      Σφραγίδα: 

Ονοματεπώνυμο:     Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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Ι.5.: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τα κριτήρια εκ των προτέρων ποιοτικής 

επιλογής που αφορά την συμμόρφωση με το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό και νομικό 

πλαίσιο 

 

Ο υπογράφων βεβαιώνει ότι …………. (ο Υποψήφιος) δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση 

που θα τον απέκλειε από την συμμετοχή του στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι ο ……(Υποψήφιος): 

 

i) Συμμορφώνεται με όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές που 

αφορούν τον ανταγωνισμό 

ii) Συμμορφώνεται με όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές που 

στοχεύουν στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος 

iii) Συμμορφώνεται με όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές περί 

ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των φύλων 

iv) Επιβεβαιώνει την πρόθεση και ετοιμότητά του να σεβαστεί τις αρχές πληροφόρησης 

και δημοσιότητας για το παρόν Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

 

 

Υπογραφή:      Σφραγίδα: 

Ονοματεπώνυμο:     Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ: 

 

Ενότητα Ι: Περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 

1. Αποστολή 

Ο επιλεγείς ή οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα συνεπενδύσουν  ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια 

του «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την 

δημιουργία χαρτοφυλακίου πιστοδοτικών προϊόντων, που θα χορηγηθούν με ευνοϊκούς όρους σε 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

2. Βασικές παραδοχές λειτουργίας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής  

Ο επιλεγείς ή οι επιλεγέντες υποψήφιοι αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο 

πιστοδοτικών προϊόντων προς επιχειρήσεις με τα κεφάλαια του «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική 

επανεκκίνηση»  και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια του/των υποψηφίου/ων.   

Η χορήγηση των πιστοδοτικών προϊόντων  και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τον 

καθένα επιλεγέντα υποψήφιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση 

με κάθε επιχείρηση. 

 

Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα είναι αρμόδιος (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας του) για την εξέταση των επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων και την έγκριση των 

δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών  

σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων  και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

για το νέο χαρτοφυλάκιο πιστοδοτικών προϊόντων, δηλαδή να αντιμετωπίζει τα δάνεια με βάση τη 

συνήθη λειτουργία του, όπως κάθε άλλο δάνειο που παρέχει, από της ενάρξεως της δανειοδοτικής 

διαδικασίας και μέχρι την οριστικοποίηση τυχόν ζημιών από καταπτώσεις, ανεξαρτήτως των δύο 

πηγών χρηματοδότησης.  

Σημειώνεται ότι η αξίωση επιστροφών κεφαλαίων στο «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική 

επανεκκίνηση» /ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, 

μειώνεται από τις τυχόν καταπτώσεις/ζημιές που θα εμφανιστούν στο χαρτοφυλάκιο των 

χρηματοδοτικών προϊόντων, με βάση τους συμφωνηθέντες όρους και σε  προκαθορισμένη 

αναλογία. 
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνθετικά και συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του  

Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής: 

Δομή  Συγχρηματοδοτούμενο Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής  

Ισχύουσα Νομοθεσία   Το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής / Ταμείο 

Δανειοδοτήσεων θα διέπεται από τους Νόμους του 

Ελληνικού Κράτους.  

Μορφή  Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης για 

την συγχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου δανείων  

κεφαλαίων κίνησης  και επενδυτικών δανείων με 

ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις  

Ποσοστό συνεπένδυσης   Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το 

«ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» ο 

επιλεγείς ή οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα 

συνεπενδύσουν ίσα κεφάλαια της συμμετοχής του 

«ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

(αναλογία 1:1) .  

Ποσοστό ανάληψης κινδύνου  Το «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική επανεκκίνηση» και 

ο/οι Χρηματοπιστωτικός/οί Οργανισμός/οί θα 

καλύψουν κατ’ αναλογία της συνεπένδυσης (1:1), 

τον κίνδυνο κάθε δανείου. Έτσι, το «ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» θα καλύψει κατά  

50% το  ύψος των ζημιών  

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις  Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που 

είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, όπως ορίζονται στην 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 

124/20.05.2003, σελ. 36) και δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα  

Εξ’ αυτών οι μη επιλέξιμες επιχειρήσεις 

περιγράφονται στο Παράρτημα IV 

Γεωγραφική κατανομή Τα κεφάλαια του Μέσου Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής, θα έχουν τη συγκεκριμένη γεωγραφική 

κατανομή που παρατίθεται στο Παράρτημα V και θα 

χρησιμοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Επιλέξιμες μορφές δανείων  Δάνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα αποπληρωμής 

και το ύψος της δόσης κεφαλαίου θα καθορίζεται 

στην συμφωνία ΧΟ και επιχείρησης (είναι αποδεκτές 

τακτές ή μη δόσεις,  ισόποσες ή ανισόποσες), δηλαδή 

επιτρέπεται και το balloon payment με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο 

χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% της συνολικής 

διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 

70% του εκταμιευθέντος δανείου.  

 

Νόμισμα δανείων  Σε ευρώ  
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Διάρκεια δανείων  Σύμφωνα με τον Πίνακα I των Υποπρογραμμάτων 

Ύψος δανείων  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα Ι των Υποπρογραμμάτων 

Επιτόκιο δανείου Κυμαινόμενο ή σταθερό.  

Σημείωση: Εφόσον επιλεγεί κυμαινόμενο επιτόκιο θα 

πρέπει να ληφθει υπόψη ότι σε κάθε διαφοροποίησή 

του θα πρέπει να  υπολογίζεται εκ νέου το ΑΙΕ και η 

σώρευση ενισχύσεων de minimis  και να εκδίδεται 

νέα πράξη, η οποία θα κοινοποιείται στην επιχείρηση 

 

Προθεσμία Υπογραφής 

Δανειακής Σύμβασης με 

επιχειρήσεις    

100% του συνολικού ποσού της Δράσης έως 

31.12.2013.  Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει τη δυνατότητα 

παράτασης της υπογραφής των δανειακών 

συμβάσεων και πέραν της 31.12.2013  

Διάρκεια του Μέσου 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Η διάρκεια του Μέσου Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής ορίζεται  έως την αποπληρωμή των δανείων 

και επιστροφή των κεφαλαίων και την εκκαθάριση 

του Μέσου.  

 

Καταβολή Κεφαλαίων στο 

Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής 

Σταδιακά αναλόγως της χορήγησης των προϊόντων  

ή αν οριστεί άλλως στην Συμφωνία Χρηματοδότησης 

και Συνεπένδυσης 

Ορισμός τελικής ζημιάς Θα προσδιοριστεί επακριβώς στην Συμφωνία 

Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εσωτερικές διαδικασίες του 

Χρηματοπιστωτικού οργανισμού και  άλλες θεσμικές 

κανονιστικές διατάξεις. 

Ρήτρες και εξασφαλίσεις από 

τον επιλεγέντα υποψήφιο 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται να θέσει ρήτρες και 

δεσμεύσεις στον επιλεγέντα υποψήφιο στο πλαίσιο 

της Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.  

Επιστροφές κεφαλαίων με βάση 

τη Συμφωνία Χρηματοδότησης 

και Συνεπένδυσης 

Οι επιστροφές από το προϊόν των δανείων θα 

γίνονται σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα  και  

θα αντιπροσωπεύουν:  

1) αποπληρωμές κεφαλαίου (αναλογικά),  

2) πληρωμές τόκων υπερημερίας (αναλογικά, σήμερα 

επιτόκιο 2,5%)  

3) πληρωμές τόκων (των λογαριασμών  Κεφαλαίων 

και Επιστροφών ποσών του ΤΕΠΙΧ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

4) οποιοδήποτε ποσό έχει εισπραχθεί από δάνεια που 

έχουν καταγγελθεί με την διαδικασία 

αναγκαστικής είσπραξης (αναλογικά).    

    Οι επιστροφές κεφαλαίου για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα 

μειωθούν /διαγραφούν αναλογικά με τις ζημιές 
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που έχουν προκύψει. 

Τιμολογιακή πολιτική και 

εξασφαλίσεις  

Το τελικό κόστος των δανείων που επιβαρύνει τον 

δανειολήπτη θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή 

πολιτική του κάθε Χ.Ο. και τους όρους προσφοράς 

των κεφαλαίων του ΤΑΜΕΙΟ 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική 

επανεκκίνηση» στο Μέσο Χρηματοοικονομικής, 

που θα καταγράφονται στη Συμφωνία Συνεργασίας.  

Το ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ «ΤΕΠΙΧ – 

επιχειρηματική επανεκκίνηση» διατηρεί το 

δικαίωμα να αποφασίσει την εφαρμογή ενός 

μειωμένου ή και μηδενικού επιτοκίου, επί των 

κεφαλαίων που θα συνεισφέρει στο Μέσο 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

 

Εξασφαλίσεις: Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα 

δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες 

εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική 

των συνεργαζόμενων ΧΟ.  

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό 

κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του 

ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην 

δανειακή σύμβαση.  

Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία 

του επιχειρηματία 

 

Διαχειριστικό κόστος  Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό 

φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη,  

Το διαχειριστικό κόστος είναι εφάπαξ ποσό (για όλη 

τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 0,5%  του αρχικού ποσού του 

εγγυημένου δανείου, με ανώτατο ποσό € 2000 ευρώ 

και κατώτατο € 100. 

  

Πρόωρη εξόφληση Ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο 

σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του 

ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση 

Επιτόκιο για το Μέσο 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

(δεν σχετίζεται με το επιτόκιο 

που περιγράφεται στο σημείο 

«Επιστροφές κεφαλαίου με 

βάση τη Συμφωνία 

Συνεργασίας» 

Ο Χ.Ο. θα καταβάλει τόκους με βάση 

προσυμφωνημένο στην Συμφωνία Συνεργασίας 

επιτόκιο, για τους λογαριασμούς : 

1. Λογαριασμός Κεφαλαίων ΤΕΠΙΧ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, 

που αφορά στα ποσά που συνεπενδύονται 

2. Λογαριασμός Επιστροφών ποσών, που αφορά 

στα ποσά που επιστρέφονται στο ΤΕΠΙΧ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ  
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Εκθέσεις  Ο επιλεγείς υποψήφιος θα παρέχει  μηνιαία και 

τριμηνιαία στοιχεία / εκθέσεις, βάσει τυποποιημένης 

αναφοράς που θα του δοθεί. 

 

Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται 

από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις διατάξεις 

του παρόντος Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

  

Παρακολούθηση και Έλεγχος  Ο επιλεγείς υποψήφιος και οι επιλέξιμες επιχειρήσεις 

υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις τους και στα έγγραφα σχετικά με τα 

εν λόγω δάνεια σε αντιπροσώπους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κατά της 

εγκληματικότητας γραφείου (OLAF)), του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και οποιουδήποτε άλλου 

εξουσιοδοτημένου οργανισμού.  Ο επιλεγείς 

υποψήφιος θα περιλάβει το παρόν σε κάθε σύμβαση 

με τις επιχειρήσεις  . 

 

Δημοσιότητα Ο επιλεγείς υποψήφιος, σύμφωνα με την ισχύουσα 

κοινοτική νομοθεσία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα 

πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες 

μάρκετινγκ και δημοσιότητας, με σκοπό την 

γνωστοποίηση του «ΤΕΠΙΧ – επιχειρηματική 

επανεκκίνηση», στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, ο επιλεγμένος υποψήφιος θα πρέπει να 

εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  

 Αναφορά στο όνομα των Δανειακών 

Προϊόντων  

 Προώθηση των Δανειακών Προϊόντων  μέσω 

του ιστοχώρου του επιλεγέντα υποψηφίου. 

Επίσης, ο επιλεγμένος υποψήφιος  οφείλει να 

κάνει χρήση του λογότυπου των Προϊόντων, 

να τηρεί  τους όρους δημοσιότητας που 

περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή 

πύλη των Προγραμμάτων και να παραπέμπει 

στη διαδικτυακή πύλη σε κάθε σχετική με τη 

δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, ο 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός οφείλει να 

τηρεί τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 1828/2006 περί ενημέρωσης και 

δημοσιότητας, και τις προδιαγραφές των 

Προγραμμάτων δημοσιότητας που θα 

υλοποιήσει η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ στο πλαίσιο της 

προβολής των Προγραμμάτων    

 Δημιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο 

καταστημάτων για το εν λόγω Μέσο 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

 Ύπαρξη σε όλα τα σχετικά έγγραφα (πχ. 

αιτήσεις δανείου, συμβάσεις δανείου, 

διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), μιας  
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τυποποιημένης πρότασης η οποία θα αναφέρει 

ότι, μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Το 

τυποποιημένο κείμενο και τα λογότυπα θα 

αποσταλούν στον επιλεγμένο υποψήφιο πριν 

την Συμφωνία Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης. Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης 

(π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, 

ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται 

στα Προγράμματα , θα πρέπει να ακολουθούν 

τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 

 Στην περίπτωση που επιτυγχάνεται οικονομικό 

όφελος στις επιχειρήσεις, λόγω του Μέσου 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, (ενίσχυση) 

αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται και να 

κοινοποιείται τυπικά (εγγράφως) και 

ουσιαστικά στην επιχείρηση . 

 Το οικονομικό όφελος θα πρέπει επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και ως μέσο, εργαλείο 

μάρκετινγκ από τον επιλεγέντα υποψήφιο. 

 

 

 

Οι ακριβείς όροι λειτουργίας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής θα καθοριστούν 

λεπτομερώς,  λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της Πρότασης, στην Συμφωνία 

Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Εργοδότης  Θέση / Ειδικότητα   Περίοδος (από – έως) 

…….. ………. ………… 

…………. ……….. ………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – 

«Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» 

 

 

«Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» 

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις  : 

 

Προβληματικές επιχειρήσεις 

Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, σ. 2) 

και από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής 

της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις 

 

Παράνομες Ενισχύσεις   

Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες 

με την Κοινή Αγορά. 

 

Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

΄Οσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν 

ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο. 

 

 

Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006  

(παράρτημα ΙΙΙ),  συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση  οι πολύ μικρές, μικρές 

και μεσαίες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

i. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου 

ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα του 

παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 

iii. στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του 

παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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i. α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις 

οικείες επιχειρήσεις 

ii. β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 

σε πρωτογενείς παραγωγούς 

iv. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται 

άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή 

με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.   

v. στον τομέα του άνθρακα  

vi. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η 

αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών  

vii. οι προβληματικές επιχειρήσεις 

 

Επίσης, αποκλείονται:  

 

 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1
ου

 και 

2
ου

 βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

 Οι Επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, 

Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές 

Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

 Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)  

 Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και οι επιχειρήσεις του 

κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ) και 

επιχειρήσεις εκμεταλευόμενες οπλικά συστήματα. 

 

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων  με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 

τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 

(της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Σημειώνεται ότι η παρακάτω κατανομή είναι δεσμευτική 

Α/Α. 
Ενισχυόμενη 

Περιφέρεια 
 Ποσό σε € Ποσοστό (%) 

1. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
 

37.602.900 
 

 

16,7124% 
 

 

2. 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
 

5.703.300 

 

2,5348% 

 

3. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ   
8.809.800 

 
3,9155% 

4. ΑΤΤΙΚΗ  
93.880.500 

 
41,7247% 

5. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  
5.566.300 

 
2,4695% 

6. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ, 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΟ, 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, 

ΚΡΗΤΗ 

 
73.447.200 

 
32,6432% 
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