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1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και/ή 

ένωσης και/ή κοινοπραξίας, 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) που θα ενεργήσει ως μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την 

έννοια του άρθρου 55, παρ. 8 του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης 

Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας,  και των άρθρων 34 έως 37 του καν 498/2007 

 

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα συνεπενδύσει ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου 

ΕΝΑΛΙΟ», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την παροχή  προϊόντων δανειοδότησης με 

ευνοϊκούς όρους σε ελληνικές επιχειρήσεις . 

 

1.1. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  με τον ειδικό τίτλο Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Επιλογή συνεπενδυτή με σκοπό την συνεπένδυση ιδίων 
κεφαλαίων του από κοινού με κεφάλαια του ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΝΑΛΙΟ σε  Ταμείο Δανειοδοτήσεων 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ /  
Μέτρα Δράσης  

1. ΜΕΤΡΟ 1.3, Επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών και 
επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων 

2. ΜΕΤΡΟ 2.1, Υδατοκαλλιέργεια 
3. ΜΕΤΡΟ 2.3, Μεταποίηση και Εμπορία  
4. ΜΕΤΡΟ 4.1, Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 
 

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Τ3/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης 
τη χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.8.2. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, όπως ορίζεται 
στην ΚΥΑ 1871/25-10-2010 περί Σύστασης Ταμείου 
Χαρτοφυλακείου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ»  

ΣΑΕ 086/8- ενάριθμος 2010ΣΕ08680022 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ    

50% του συνολικού ποσού της Δράσης εντός 12 μηνών από 
την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και 
Συνεπένδυσης και 100% εντός 24 μηνών, με δυνατότητα 
παράτασης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/07/2011 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Έως  12/08/2011, (10 ημέρες πριν την ημ/νία υποβολής) 
 
 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  Έως 22/08/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ46ΨΧΨΖ-02Μ



 3 

  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

22/8/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 
 Λ. Αμαλίας 26 
105 57 Αθήνα 
3ος όροφος 

 
 
 
1.2. 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθ. 263857/21-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση «περί σύστασης στο 

Υπουργείο Γεωργίας Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιεία» (ΦΕΚ Β 1639/2000), όπως αναδιαρθρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

341509/26-11-2008 (ΦΕΚ Β 2437/2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί 

αναδιάρθρωσης, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αλιεία». 

3. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/2002) "περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 

(ΦΕΚ Α 249/2003), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/2004), με το άρθρο 10 

του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ Α 33/2006), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α 

89/2008), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ  Α 258/2008) και με το άρθρο 22 του Ν. 

3775/2009 (ΦΕΚ  Α 122/2009) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 744/2008. 

5. 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). 

6. τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
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7. Την υπ' αριθ. Ε(2007)6402/11-12-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013(CCI:GR14FPO001), 

όπως ισχύει. 

8. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ Α 267/2007) και ειδικότερα τo άρθρο 24, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το επιχειρηματικό σχέδιο που υπέβαλε η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για τη σύσταση του Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του καν. ΕΚ 

498/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. 

10. Τα άρθρα 496, 498, 503 & 504 Α.Κ. 

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 736/2008 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2008 περί εφαρμογής των 

άρθρων 87 & 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις πρωτίστως προς μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης 

και εμπορίας προϊόντων αλιείας . 

12. Την υπ’ αριθ. 2058/23-07-2008 (ΦΕΚ Β 1563/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013». 

13. Την υπ’ αριθ. 37501/4-3-2009 (ΦΕΚ Β 485/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πληρωμή των 

μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007-2013 και της δράσης 1 «πρόωρη 

συνταξιοδότηση αλιέων» του μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του 

επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 2000-2006, από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του». 

14. Την υπ’ αριθ. 1676/26-6-2009 (ΦΕΚ Β 1867/2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση  

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΛΙΕΙΑΣ στην  Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής δράσεων Ε.Π. Αλιείας».   

15. Το υπ’ αριθ. 279975/MARE/D3/GSD(2010)/26-05-2010 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 

Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας 2007-2013. 
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16. Τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΤΕΜΠΜΕ ΑΝ. ΑΕ που 

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στη συνεδρίασή του υπ΄ 

αριθμ. 113/31-08-2010. και εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 

3912/2011. 

17. Την υπ’ αριθμ. 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5-11-2010) ΚΥΑ των Υπουργών 

Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Κεφαλαίου (εφεξής 

καλούμενο «Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ») ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική 

μονάδα διαμέσου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ 

(εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την  υλοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού 

προγράμματος Αλιείας 2007-2013 και ειδικότερα τη βελτίωση της οικονομικής 

βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου 

των υδατοκαλλιεργειών, την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων του κλάδου της 

μεταποίησης και εμπορίας  αλιευτικών προϊόντων και την αειφόρο ανάπτυξη των 

επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών.  

18. Την με Α.Π. 2090/03.12.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε και 

του Ελληνικού Δημοσίου.  

19. Το Ν. 3912/2011 για τη Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ Α 17/17-02-2011) 

20. Τη σχετική εισήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην Επενδυτική Επιτροπή σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 10/08.07.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ για την 

έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Επιλογή συνεπενδυτή με 

σκοπό την συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων του από κοινού με κεφάλαια του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ», ως προς το περιεχόμενο και τον χρόνο δημοσίευσης αυτής 

21. Την υπ΄αριθμ. 2/05-07-2011 απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής, για την έγκριση της 

πρόσκλησης κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1871/25-10-2010, άρθρο 6. 

22. Την 50/2011 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εκρίθη ότι 

η παρούσα διαδικασία δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 

60/2007. 

 

 

 

1.3. 
Με την 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση  συστάθηκε 

Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ», ως χωριστή 

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

Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΕΤΕΑΝ ΑΕ), με σκοπό την μόχλευση  των κεφαλαίων για την 

χρηματοδότηση των δανείων των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στα μέτρα 1.3, 2.1 και 

2.3 και 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ). 

 

Με τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/17-2-2011) η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. υποκαταστάθηκε από την 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί συνέχεια και καθολικό διάδοχό της. Όταν στην παρούσα γίνεται 

αναφορά σε 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 το 

Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει μέσω του Ε.Π.ΑΛ. στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» συνολικού ύψους τριάντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 

(35.000.000€). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ). 

 

Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» το ποσό των 35 εκ €, συνεισφέρουν, οι παρακάτω πράξεις  με τον 

αντίστοιχο αρχικό προϋπολογισμό: 

ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

€ 8 ΕΚ € 5,5 ΕΚ € 2,5 ΕΚ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

€ 22 ΕΚ € 19 ΕΚ € 3 ΕΚ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

€ 5 ΕΚ € 4 ΕΚ € 1 ΕΚ 

 

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά πράξη και ανά περιοχή σύγκλισης ή μη σύγκλισης 

δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Αλιείας και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π.Αλιείας. 
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διέπεται από τον Κανονισμό Επιλογής 

Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στη συνεδρίασή του υπ. αριθμ. 113/31-08-2010 και  

1. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη διεύθυνση  www.etean.com.gr 42 ημέρες 

πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. έχει αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 42 ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της 

προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

42ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

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

Ελλάδος, www.este.gr 42 ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

5. έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ενώσεων των Τραπεζών του ΕΟΧ 42 

ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

6. έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στον Ελληνικό οικονομικό Τύπο (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ και  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ)  

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα προτείνει προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ 

1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5-11-2010) το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής που 

προκρίθηκε στην διαγωνιστική διαδικασία.   

 

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 22/08/2011, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Λ. Αμαλίας 26, 10557 Αθήνα. 
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2. ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2.1. 
«Υποψήφιος» 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

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 

πρόσκλησης, ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάθε έναν από 

τους 52 γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της Αυτόνομης 

Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους), 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 επιλεγείς Υποψήφιος, που θα συμβληθεί με την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου και θα λειτουργήσει 

ως μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής του άρθρου 55 του Καν 

ΕΚ 1198/2006, σύμφωνα με τα άρθρα 34 έως και 37 του Καν. 

ΕΚ 498/2007.  

«Προθεσμία υποβολής» νοείται η 22/08/2011 

 

«Εκδήλωση  

ενδιαφέροντος» 

νοείται η πρόταση που υποβάλλεται εμπρόθεσμα από τον 

υποψήφιο για την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  

 

«Κριτήρια  

Ποιοτικής επιλογής» 

νοούνται τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται από τους 

υποψηφίους για την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος,  
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«Επιλέξιμες Επιχειρήσεις» 

 

νοούνται πρωτίστως οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις όπως ορίζονται στην Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ (L 124/20.05.2003, σελ. 36) και 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που έχουν υπαχθεί στα 

μέτρα 1.3, 2.1, 2.3, 4.1 του Ε.Π.ΑΛ 2007-2013. 

 

«ΤΑΜΕΙΟ  

ΕΝΑΛΙΟ» 

 

νοείται το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) που συνιστάται 

ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το 

οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

(Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής) 

Νοείται το Ταμείο που θα συσταθεί ως χωριστή χρηματοδοτική 

μονάδα με ίδια κεφάλαια του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 

και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ με σκοπό την παροχή δανείων με 

ευνοϊκούς όρους σε επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 

«ΕΤΕΑΝ ΑΕ» 

 

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», με μετόχους το 

Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 

 

«Συμφωνία Χρηματοδότησης 

και Συνεπένδυσης» 

 

νοείται η συμφωνία μεταξύ του 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 επιλεγέντα 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό,  

 

«Επενδυτική Επιτροπή» νοείται η 5μελής επενδυτική επιτροπή που διορίζεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο και με αρμοδιότητες που πηγάζουν από το 

Άρθρο 5 της ΚΥΑ 1871/25-10-2010 και το ίδιο άρθρο της 

Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ . 

 

Κανονισμός είναι ο Κανονισμός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που ρυθμίζει το αντικείμενο, 
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 Επιλογής Συνεργατών- 

Συνεπενδυτών 

 

τις αρχές, τη μεθοδολογία και τον τρόπο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας που αυτοδεσμεύεται να ακολουθεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, 

αναφορικά με  την επιλογή των Μέσων Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής με σκοπό τη συνεπένδυση κεφαλαίων. 

 

«Επιτροπή Διενέργειας 

 Διαγωνισμού» 

 

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. 

 

Αναθέτουσα Αρχή Νοείται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

«Επιτροπή Ενστάσεων» 

 

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

ενστάσεις των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. 

 

Διαχειριστής του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

2.2 . ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ»  

 

2.3. 
 

ΟΡΟΙ 

• Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ προτίθεται να συνεπενδύσει 35 εκατ.  €  με τον  επιλεγέντα 

υποψήφιο για την δημιουργία Ταμείου Δανειοδοτήσεων (Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής). 

Η συμμετοχή του υποψηφίου θα είναι με ίδια κεφάλαια και διπλάσια του προσφερόμενου 

από το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» κεφαλαίου, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα 

προς δύο (1:2), δηλαδή «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» 1 : «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» 2, 

ήτοι συνολικά 35 εκ. Ευρώ προς 70 εκ. Ευρώ αντίστοιχα. 

• Το ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (Μέσο  Χρηματοοικονομικής Τεχνικής) θα είναι 

ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα μέσα σε Ενδιάμεσο  Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό 

(ΕΧΟ).  

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007, 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 

του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ», που θα συνεπενδυθούν στο Μέσο Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής. 
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• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά 52 γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της 

Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους). 

 

• Κάθε Υποψήφιος όταν υποβάλει ενδιαφέρον συμπληρώνει τον Πίνακα της Οικονομικής 

Προσφοράς της παραγράφου 3.8.2 αναλόγως. Δηλαδή θα υποβάλει ότι θα συνεπενδύσει 70 

εκ. ευρώ.  

 
 

• Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ και από τον  επιλεγέντα 

υποψήφιο, 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 Μέτρο θα γίνει κατ΄αναλογία, σύμφωνα τη ΚΥΑ 1871/25-10-

2010. 

 

• Η συμμετοχή του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ στο Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής θα 

καταβάλλεται από το τελευταίο στη δανειοδοτούμενη επιχείρηση, μετά την υπογραφή της 

δανειακής σύμβασης,  το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την καταβολή της 

από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στον ειδικό λογαριασμό Κεφαλαίων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ. Σε 

κάθε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο επιλεγμένος Ενδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (ΕΧΟ) θα καταβάλλει στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. τόκο επί των 

καταβληθέντων ποσών 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. 

 

•  Το επιτόκιο των κεφαλαίων των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που προέρχονται από 

δάνεια της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

προς τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και συνεισφέρονται στο Μέσο Χρηματοδοτικής 

Τεχνικής για να χρησιμοποιηθούν για δάνεια της Δράσης της παρούσας δεν θα 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε κέρδος για τον ΕΧΟ.  

 

 

• Το 50% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού της Δράσης πρέπει να διατεθεί, δηλαδή να 

έχουν υπογραφεί οι  δανειακές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις, εντός 12 μηνών από την 

υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και το 100% εντός 24 μηνών, 

με δυνατότητα παράτασης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  Σημειώνεται ότι το συνολικό 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ46ΨΧΨΖ-02Μ



 12 

συνεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως σε δάνεια προς επιχειρήσεις 

μέχρι την 31.12.2015 

 

 

Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Μέσου Χρηματοοικονομικής 

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

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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 και έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, και διαθέτει ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάθε έναν από τους 52 

γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της αυτόνομης μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους), 

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. 

3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 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 ο πο ία πληρο ύν τις υπό  (i) προϋποθέσεις, διαθέτουν 

αθροιστικά ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάθε έναν από τους 52 γεωγραφικούς νομούς της 

χώρας (πλην της αυτόνομης μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους), και (iii) το παραπάνω μέλος 

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

συμβάλλεται με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ,  καθ’ ό λη τη διάρκεια της υλο ποίησης της Δράσης (σε 

περίπτωση επιλογής). 

3.2.1 Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη διαδικασία:  

3.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

• Όσοι δε πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 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 
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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 βάρος 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 του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα εταιρεία. 

• Δεν έχουν 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. 
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• Δεν έχουν 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. 

• Είναι προβληματικές επιχείρησεις 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 

• Κάποιο μέλος της ανώτατης διοίκησής τους έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση  σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία όσον αφορά την επαγγελματική του 

δραστηριότητα 

• Κάποιο μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση επαγγελματικού 

καθήκοντος.  

3.3. 

3.3.1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, αναφορικά με τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική τους ικανότητα να 

καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω υπό 3.8.1. (βεβαιώσεις 

αποτελεσμάτων stress test ή βαθμολογία διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και ετήσιες 

Εκθέσεις των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων των 

ορκωτών ελεγκτών και των ισολογισμών).  

3.3.2. Τεχνικές Ικανότητες 

Οργανωτική Δομή  

• Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα ενεργήσουν ως μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την 

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

αριθ. 744/2008, πρέπει να διαθέτουν ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάθε έναν από τους 

52 γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου 

Όρους). 

• 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 κάθε έναν από τους 52 γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της 

Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους). 

• 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 σε κάθε έναν από τους 52 

γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου 

Όρους). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του 
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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:  

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 3.8.1. (Β’ Μέρος της παρούσας). 

 

3.4. 
 

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 επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 

ένωση ή σε κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύμβασης,  να υποχρεωθούν 
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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 αυτο ύς,  σε ό , τι αφο ρά την απαίτηση εξασφάλισης δικτύου 

υποκαταστημάτων με ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάθε έναν από τους 52 γεωγραφικούς 

νομούς της χώρας (πλην της Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους). 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. 

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. 

 

3.5. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εκδήλωση ενδιαφέροντος που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΙΣΧΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 

στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της εκδήλωσης ενδιαφέροντός του, 

τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 

3.6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
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Έως και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις ή πληροφορίες τεχνικής 

φύσεως από  την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και συγκεκριμένα μέσω e-mail στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ στις ακόλουθες 

διευθύνσεις: 

 

m.kavarnos@tempme.gr 

 k.papalexis@tempme.gr 

Οι παραπάνω πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (www.etean.com.gr), 

ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλους τους υποψηφίους. 

 

3.7. 

Ως προθεσμία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 22/08/2011, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Λ. Αμαλίας 26, 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ος

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. Την ευθύνη τυχόν καθυστερήσεων έχουν αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι. Αίτηση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετά την πάροδο του ανωτέρου χρόνου, δεν θα παραλαμβάνεται από 

τη γραμματεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

 όροφος, 10557 

Αθήνα. 

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 έως και την προθεσμία υποβολής 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 και σε έντυπη μορφή, 

η οποία θα αναφέρει τα εξής:  

• Αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• Κωδικό Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

• Επιβεβαίωση ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος παραλήφθηκε εμπρόθεσμα 
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Η βεβαίωση παραλαβής δεν θα πρέπει να ληφθεί ούτε ως δήλωση πληρότητας της πρότασης  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των υποβληθέντων εγγράφων, ούτε ως δήλωση αξιολόγησης αυτής. 

 

3.8. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες 

και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα 

πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον υποψήφιο, η 

δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά 

θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στέλνονται σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εξωτερικός 

φάκελος), που περιέχει δύο (2) εσωτερικούς κλειστούς φακέλους, τον Φάκελο Ι –Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής και τον Φάκελο ΙΙ-Οικονομική Προσφορά, 

οι οποίοι εμπεριέχουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία, 

πληροφορίες 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 εξωτερικός φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία του 

υποψήφιου και την ημερομηνία υποβολής,  τα εξής: 

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Κωδικός Πρόσκλησης Τ3/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ  – 

Να μην ανοιχθεί από την υποδοχή και να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού  ΕΤΕΑΝ ΑΕ»  

και θα αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Λ. Αμαλίας 26 

105 57 Αθήνα 

Οι εσωτερικοί κλειστοί φάκελοι της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι δύο (2).  

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος τοποθετούνται όλα τα σχετικά στοιχεία 

ως εξής: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής» (Φάκελος Ι), (πρωτότυπα και αντίγραφα), ο οποίος περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

προσδιορίζονται κατωτέρω στο σημείο 3.8.1. και στo Παράρτημα  Ι  
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Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» (Φάκελος ΙΙ), (πρωτότυπο και 

αντίγραφο), ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

υποψήφιου, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω στο σημείο 3.8.2.  

 

3.8.1. Περιεχόμενα Φακέλου Ι:«Δικαιολογητικά Συμμετοχής και ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής» 

Ο ένας κλειστός φάκελος (Φάκελος Ι), θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 

υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής 

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 

αποσφράγιση των προσφορών, σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 
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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 της εξασφάλισης δικτύου υποκαταστημάτων, με ένα τουλάχιστον υποκατάστημα σε 

κάθε έναν από τους 52 γεωγραφικούς νομούς της χώρας (πλην της Αυτόνομης Μοναστικής 

Πολιτείας του Αγίου Όρους). 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 απαίτηση εξασφάλισης δικτύου 

υποκαταστημάτων, 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) Πιστοποιητικό / βεβαίωση αποτελεσμάτων stress test από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας 

καταγωγής του Υποψηφίου ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας   ή στην περίπτωση που 

δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση από τους εξής διεθνείς οίκους  

αξιολόγησης: (i) Moody’s Investor Service Limited, (ii) Standard & Poor’s (τμήμα της The 

McGraw-Hill Companies, Inc.) ή (iii) Fitch Ratings Ltd, ή από άλλο ισοδύναμο οίκο που 

εδρεύει σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

12) 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 πο υ στη χώρα το υ υπο ψήφιου ορισμένα από  τα πιο  πάνω δικαιο λο γητικά 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 
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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 Συμμετοχής και ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής ». 

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, και υπογεγραμμένη την 

ημέρα υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της αποστολής με courier, άλλως η προσφορά 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Β. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Ο Φάκελος Ι θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης, με ποινή 

αποκλεισμού, για τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής : 

 Πρόταση για τα δάνεια για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής  
1. Περιγραφή υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού: 

• περιγραφή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού (ημερομηνία ίδρυσης, 
αριθμός εργαζομένων, μέτοχοι, νομική μορφή κ.λπ.) 

• σύντομη περιγραφή οργάνωσης, διοίκησης και εταιρικής 
διακυβέρνησης 

• γενική γεωγραφική κατανομή δραστηριότητας και καταστημάτων στην 
Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου αριθμού καταστημάτων με πρόσβαση 
για ΑΜΕΑ) 

• γεωγραφική κατανομή δικτύου καταστημάτων με ένα τουλάχιστον 
υποκατάστημα σε κάθε έναν από τους 52 γεωγραφικούς νομούς της 
χώρας (πλην της Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας του Αγίου 
Όρους).  

• περιγραφή της προέλευσης των προσφερόμενων κεφαλαίων στο Μέσο 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

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

αγορά των δανείων του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, ήτοι: 
• Γενική στρατηγική υλοποίησης (π.χ. προώθηση των δανείων στις 

Περιφέρειες, σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στις νησιωτικές 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, διαδικασίες για την παροχή των 
δανείων κ.λπ.) 

• Ενδεικτικός ετήσιος όγκος δανείων (αριθμός και αξία) στην αγορά-
στόχο της Δράσης για τα δύο  (2 ) πρώτα έτη από την υπογραφή της 
Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και ενδεικτική 
περιφερειακή κατανομή αυτών. 

 

3. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των δραστηριοτήτων μετά 
την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και την 
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παροχή των δανείων στις επιχειρήσεις , όπου θα αναγράφονται: 
• Μέγιστη προθεσμία (με κατ’ ανώτατο χρονικό όριο τις 45 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, των 
αιτήσεων δανειοδότησης (με κατ’ ανώτατο χρονικό όριο τις 15 
ημέρες). 

• Προθεσμία εκταμίευσης (σε μήνες) συνολικού όγκου κατατεθειμένου 
κεφαλαίου (λαμβανομένου υπόψη ότι η υπογραφή των δανειακών 
συμβάσεων για το σύνολο των προσφερομένων κεφαλαίων πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης) 

4. Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει στην εκδήλωση ενδιαφέροντός 
του  
1.την σύνθεση της Ομάδας ΄Εργου 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 
Υπεύθυνος και Συντονιστής), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α Όνομα Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Θέση/Ρόλος 
Μέλους στην 
Ομάδα Έργου 

Εργοδότης  

 

Σχέση 
εργασίας 

 

Απασχόληση 
στο ΄Εργο 

   

  
  

 
Από 

΄Εως 

α/μ 

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ  

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 σε τυποποιημένη μορφή σύμφωνα 
με το Παράρτημα ΙΙΙ 

Από ΄Εως: σημαίνει διάρκεια ενασχόλησης, δηλαδή από την εκκίνηση του 
΄Εργου έως την λήξη του ΄Εργου 

α/μ: σημαίνει ανθρωπομήνες σε ετήσια βάση 

 
 

Τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης θα αποτελέσουν μέρος της συμβατικής υποχρέωσης του 

Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού σε περίπτωση επιλογής του.  
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Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

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 από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά, που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκομισθούν μέσα 

στην παραπάνω προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

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

στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να πληροί 

απαραιτήτως όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω 

διαδικασία του διαγωνισμού. 

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. 

 

3.8.2. Περιεχόμενα Φακέλου ΙΙ: «Οικονομική Προσφορά» 

Ο Φάκελος ΙΙ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιλαμβάνει τα οικονομικά 

στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα οποία αποτελούνται από: 

α) την τιμή α΄, η οποία ανταποκρίνεται στην τιμολογιακή πολιτική (επιτόκιο) για τη Δράση του 

Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπως έχει υποβληθεί στην παρούσα Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος.  Τα επιτόκια των υποψηφίων θα συγκριθούν μεταξύ τους. Για κάθε σύγκριση η 

χαμηλότερη προσφορά επιτοκίου θα συγκριθεί με κάθε μεμονωμένη προσφορά, ώστε να 

προκύψει η καλύτερη προσφορά. Επομένως το χαμηλότερο επιτόκιο θα έχει βαθμολογία  ίση 

με τη μο νάδα (1) και οι άλλες τιμές (επιτόκια) θα σημειώσουν αναλογικά  αποτελέσματα, 

χαμηλότερα της μονάδας 

β) την τιμή β΄, η οποία ανταποκρίνεται στο ύψος του Διαχειριστικού Κόστους από τον Υποψήφιο 

Τα προτεινόμενα διαχειριστικά κόστη/εξοδα φακέλου, θα συγκριθούν μεταξύ τους.    Για κάθε 

σύγκριση η χαμηλότερη προσφορά θα συγκριθεί με κάθε μεμονωμένη προσφορά, ώστε να 

προκύψει η καλύτερη προσφορά. Επομένως το χαμηλότερο κόστος θα έχει βαθμολογία ίση με 

τη μονάδα (1) και οι άλλες τιμές (διαχειριστικά κόστη) θα σημειώσουν αναλογικά  

αποτελέσματα, χαμηλότερα της μονάδας. Σημειωτέον πως το διαχειριστικό κόστος θα 

καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό που θα αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος για όλα τα έτη του 

δανείου, ενώ δεν δύναται να είναι ποσοστό επί του ύψους του δανείου ή ποσό κλιμακούμενο.    
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Ο συντελεστής βαρύτητας επί του συνόλου της βαθμολογίας για το στοιχείο α) θα είναι 90% και 

για το στοιχείο  β) θα είναι 10% 

Ο Υποψήφιος  που θα συγκεντρώσει την ανώτερη βαθμολογία με βάση τον παρακάτω τύπο 

θα επιλεγεί.  

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου (i) προκύπτει από τον τύπο: 

 
Τβi = (αi  X 90% )  +  (βi  X 10%) όπου 
 
Τβi =  τελική βαθμολογία υποψηφίου 

αi =   η τιμή του κλάσματος,  ελάχιστο επιτόκιο Δράσης όλων των υποψηφίων / επιτόκιο 

Δράσης του υποψηφίου 

βi =  η τιμή του κλάσματος, ελάχιστο διαχειριστικό κόστος  Δράσης όλων των υποψηφίων / 

διαχειριστικό κόστος  Δράσης του υποψηφίου 

 

΄Οπου διαχειριστικό κόστος ίσο με μηδέν, χάριν του υπολογισμού θα υπολογίζεται ως ένα (1) 

ευρώ 

Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα συμπληρωθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα : 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ €70.000.000 
 

Ταμείο    
ΕΝΑΛΙΟ 

 

Τιμή α΄ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

% 

Τιμή β΄ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ/ΦΑΚΕΛΟ 
(ποσά σε €) 

  

 
 

Στη στήλη ΕΠΙΤΟΚΙΟ ο υποψήφιος θα συμπληρώσει την τιμή βάσει της προσφοράς του , η οποία 

θα πρέπει να είναι τιμή εκφρασμένη σε ποσοστό, με το ανώτερο δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Η 

προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε τιμή επιτοκίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 

εξασφαλίσεις που θα καλύπτουν το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο.  

 

Στη στήλη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ο υποψήφιος θα συμπληρώσει την  τιμή 

σε ευρώ, βάσει της προσφοράς του, η οποία θα απεικονίζει τα διαχειριστικά κόστη ανά δανειακό 

φάκελο.  

 

Η κατακύρωση θα γίνεται στον υποψήφιο με τη υψηλότερη βαθμολογία, βάσει του ως άνω τύπου.  
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Σε περίπτωση ισοδύναμου αποτελέσματος, τότε η κατακύρωση θα γίνεται σε όλους τους 

υποψηφίους που έφεραν την ίδια συνολική βαθμολογία και το ποσόν συνεπένδυσης θα 

επιμερίζεται ισομερώς στους ισοβαθμούντες επιλεγέντες υποψηφίους. 

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία προσφορά από τις υποβληθείσες 

δεν είναι αποδεκτή, τότε η πρόσκληση ματαιώνεται και επαναπροκηρύσσεται με νέα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

3.9. 
Κατά την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεσμεύεται να σεβαστεί 

θεμελιώδεις αρχές, όπως ίση μεταχείριση, μη-διάκριση, εμπιστευτικότητα και διαφάνεια. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΧΟ 

 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, η οποία προκύπτει από την  υψηλότερη 

βαθμολογία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.8.2. 

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Οι υποψήφιοι δύνανται να παρίστανται δι’ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους κατά τη 

διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν. 

 

 

 

 

 

Για την αποσφράγιση των προσφορών φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ισχύουν τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών συμμετοχής και ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής  και μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων κατά φύλλο, από όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. 

γ) Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από 

την Επιτροπή και φυλάσσονται αφού τοποθετηθούν σε έναν νέο ενιαίο φάκελο, ο οποίος επίσης 

μονογράφεται από την Επιτροπή. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα του Φακέλου Ι «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής»,, θα εξετάσει την πληρότητα των 

δικαιολογητικών και των στοιχείων τεκμηρίωσης.  

Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΧΟ 
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Στην περίπτωση που δεν πληρούνται στο σύνολό τους τα ανωτέρω, σημείο 3.8.1., απορρίπτεται η 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και ενημερώνονται σχετικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε 

έντυπη μορφή, οι απορριφθέντες υποψήφιοι . 

Οι υποψήφιοι που δεν απορρίπτονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα συμμετέχουν στο άνοιγμα των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών στη Φάση Β.   

 

Με το πέρας της Α’ φάσης (αφού απαντηθούν τυχόν ενστάσεις), η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού θα προβεί στο άνοιγμα του Φακέλου ΙΙ «Οικονομική Προσφορά» για όσους 

υποψήφιους προκρίνονται στην Β΄φάση.  

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΧΟ 

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης επί του ελέγχου 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Η ημερο μηνία,  ο  τό πο ς και η ώρα πο υ θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, με ανακοίνωση της Επιτροπής, που θα σταλεί με φαξ στους υποψηφίους των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία και ώρα που 

θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των 

υποψηφίων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή στους υποψηφίους, χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο 

των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού  της ΕΤΕΑΝ ΑΕ συντάσσει την  εισήγησή της, με την αξιολόγηση των προτάσεων 

και την τελική βαθμολογία για τον καθένα από τους επιλεγέντες υποψηφίους ανά κατηγορία 

Δράσης, την οποία υποβάλει στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προς έγκριση. Για κάθε Δράση επιλέγεται ο 

Υποψήφιος που έχει επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία , οπως ορίζεται στο 3.8.2. 

Η απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ με τη σειρά της διαβιβάζεται στην Επενδυτική Επιτροπή  για 

την τελική έγκρισή της. 

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

Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Κανένας υποψήφιος δεν θα έχει οποιαδήποτε αξίωση ή άλλο δικαίωμα ή μπορεί να αναμένει να 

επιλεγεί τελικά για την χρηματοδότηση από το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ».  Οι Χρηματοπιστωτικοί 
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Οργανισμοί που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικά με τους λόγους απόρριψης της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους. 

 

3.10. 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε κάθε Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας 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.  

 

3.11. 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ  

Μετά  την τελική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή,  γίνεται κατακύρωση στον τελικό 

Ανάδοχο, βάσει των ως άνω. Με την ίδια απόφαση, τους ανακοινώνεται το αποτέλεσμα και 

καλούνται να προσκομίσουν, εφόσον δεν έχουν προσκομισθεί, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από της ανακοινώσεως τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης του Παραρτήματος 

Ι.4. της παρούσας πρόσκλησης.  

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι.4. από την Επιτροπή και την 

διαπίστωση της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 45 της κοινοτικής οδηγίας 2004/18, (όπως 

προβλέπεται και από το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 αλλά και το άρθρο 14 του Κανονισμού 

Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο την οριστική κατακύρωση στον ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης 

κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

Όταν ο τελικός ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση 

γίνεται στον υποψήφιο που έχει την αμέσως καλύτερη βαθμολογία .  

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο 

με την αμέσως επόμενη καλύτερη βαθμολογία και ούτω καθ` εξής.  

Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται το σχέδιο Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, 

βάσει και του Παραρτήματος ΙV της παρούσας. Ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει την Συμφωνία 

Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης  με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ που θα βασίζεται στην απόφαση 

ανάθεσης του έργου και στους όρους της παρούσας πρόσκλησης, σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης.  

Τόσο η παρούσα πρόσκληση, όσο και η Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης που θα 

καταρτισθεί με τον τελικό ανάδοχο, διέπονται από τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – 

Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ  ΑΕ που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 

στη συνεδρίασή του υπ΄ αριθμ. 113/31-08-2010 και εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 

8 του Ν. 3912/2011. 

 

3.12. 
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακόμη και αυτό 

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

λόγο, μετά από έγγραφη ειδοποίηση των υποψηφίων. 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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 ματαίωσης της. 

 

 

3.13 ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Με απόφαση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση μη προσέλευσης 

του μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης, καθώς και σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή των 

γραπτών εντολών που του δίνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Χρηματοδότησης και 

Συνεπένδυσης, και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του ισχύοντος 

Κανονισμού Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κυρώσεις, οι 

οποίες καθορίζονται στην απόφαση αυτή.  

Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:  

α) η εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου, κατά περίπτωση, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, 

σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική απόφαση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

β) ο καταλογισμός στον ανάδοχο προστίμου για το τμήμα του έργου για το οποίο κηρύχθηκε 

έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με σχετική απόφαση της αναθέτουσας εταιρείας.  
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Πριν από την έκπτωση, αποστέλλεται ειδική πρόσκληση από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προς τον εν λόγω 

ανάδοχο, με αναλυτική έκθεση των αξιώσεων της και με προθεσμία για την εκτέλεση τους. Η 

προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τις αξιώσεις της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Η ειδική πρόσκληση και οι 

τασσόμενες προθεσμίες δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου αναφορικά με την τήρηση 

του χρονοδιαγράμματος και τις συνέπειες της τυχόν υπέρβασης των προθεσμιών.  

 

Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης του αναδόχου, 

ασκηθείσας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα 

εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη και η 

επιμέτρηση του ήδη εκτελεσθέντος έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ι.1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψήφιου 

 

ΠΡΟΣ:  

ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26 

10557 ΑΘΗΝΑ 

ΥΠΟΨΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: Τ3/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ 

Υποψήφιος :  

 

 

 

Κύριοι,  

Με την παρούσα σας υποβάλλουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντός μας εξ 

ονόματος …………………………….(ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικός οργανισμός) σε 

απάντηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κωδικός πρόσκλησης Τ3/2011/ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΝΑΛΙΟ στο πλαίσιο του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ», 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 συμμετο χή της σε αυτήν την πρό σκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, 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 αυτής της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Ι.2.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
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Ι.2.1. 

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

οργανισμούς 

Ταυτότητα του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 

 

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: 

 

 

 

 

Ι.2.3. 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετικός από 1.2.2.) 
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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  

Τ3/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ. 

 

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 έννο ια το υ Άρθρο υ 1  της Σύμβασης η ο πο ία καταρτίζεται βάση το υ 

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 του 

διαγωνισμού 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.  

 

xii) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προσηκόντως  εφόσον δεν έχουν 

προσκομισθεί, εντός προθεσμίας δέκα (1 0 ) ημερών από  της ανακο ινώσεως  της 

κατακυρώσεως σ’ αυτόν (Υποψήφιο), τα κάτωθι:    

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο ως άνω άρθρο. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 (β) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελεί σε πτώχευση, ή δεν 

τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 (γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος 

του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
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Το απόσπασμα για τα υπό (β) και (γ) πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

(δ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τα οποία να προκύπτει 

κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι ο ανάδοχος 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 (α) δικαιολογητικό προσκομίζουν μετά την κατακύρωση υποχρεωτικά οι κάτωθι: 

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του) 

 

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 υποψήφιος θα συνεπενδύσει ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων, 

που θα χορηγηθούν με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις  που θα ενταχθούν στη Δράση. 

 

2. Βασικές παραδοχές λειτουργίας του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής  

Ο επιλεγείς Υποψήφιος αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς 

επιχειρήσεις με τα κεφάλαια του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση 

κεφάλαια του ιδίου.   

Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τον 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 κάθε 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 δανείων και την έγκριση τους, το χειρισμό των πληρωμών, 

την παρακολούθηση των δανείων σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία , αλλά  και μέσω 

δειγματοληπτικών επιτόπιων ή άλλων ελέγχων στις επιχειρήσεις καθώς  και την υποβολή 

σχετικών εκθέσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το νέο χαρτοφυλάκιο δανείων.  

Σημειώνεται ότι η αξίωση επιστροφών κεφαλαίων στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» /ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο 

πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, μειώνεται από τις τυχόν 

καταπτώσεις/ζημιές που θα εμφανιστούν στο χαρτοφυλάκιο των δανείων, με βάση τους 

συμφωνηθέντες όρους και σε  προκαθορισμένη αναλογία. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνθετικά και συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του  

Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής: 

Δομή  Συγχρηματοδοτούμενο Μέσο Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής από δύο (2) μέρη.  

Ισχύουσα Νομοθεσία   Το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής θα διέπεται 
από τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.  

Μορφή  Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης για 
την συγχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου δανείων  
με ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, που θα 
ενταχθούν στη Δράση  

Ποσοστό συνεπένδυσης   Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το 
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ», ο επιλεγείς υποψήφιος θα 
συνεπενδύσει   κεφάλαια διπλάσια της συμμετοχής 
του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟΥ» (αναλογία 1:2) .  

Ποσοστό ανάληψης κινδύνου  Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» και ο Χρηματοπιστωτικός 
Οργανισμός θα καλύψουν κατ’ αναλογία της 
συνεπένδυσης (1:2), τον κίνδυνο κάθε δανείου. Έτσι, 
το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» θα καλύψει κατά  33,33% 
το  ύψος των ζημιών  

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις  Πρωτίστως 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 και που έχουν 
υπαχθεί στα μέτρα 1.3, 2.1, 2.3, 4.1 του Ε.Π.ΑΛ 
2007-2013. 
 

Επιλέξιμες μορφές δανείων  Δάνεια για κάλυψη επενδυτικού σχεδίου, επενδυτικά 
δάνεια 

Νόμισμα δανείων  Σε ευρώ  

Διάρκεια δανείων  Έως 10 έτη αναλόγως όχι όμως κατώτερης των 5 
ετών, με περίοδο χάριτος έως 2 έτη . Οι οριστικοί 
όροι θα ενσωματωθούν στην Συμφωνία 
Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης. 

Ύψος δανείων  
 

Μεγαλύτερο ή ίσο των € 20.000 και έως € 800.000  

Επιτόκιο δανείου Σταθερό καθόλη την διάρκεια του δανείου  
 

Προθεσμία Υπογραφής 
Δανειακών Συμβάσεων     

50% του συνολικού ποσού της Δράσης εντός 12 
μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και 100% εντός 
24 μηνών, με δυνατότητα παράτασης από την 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ  
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Διάρκεια του Μέσου 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Η διάρκεια του Μέσου Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής ορίζεται  έως την αποπληρωμή των δανείων 
και την εκκαθάριση του Μέσου.  
Θα εξαρτηθεί από την προτεινόμενη διάρκεια των 
δανείων. 

Καταβολή Κεφαλαίων στο 
Μέσο Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής 

Ένα αρχικό ποσό κεφαλαίου,  θα καταβληθεί άμεσα 
και αναλογικά από τα δύο μέρη (1:2) με την 
υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και 
Συνεπένδυσης και τα υπόλοιπα ποσά 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, σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας, των άλλων μελών της, 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 Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.  
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
εγγυήσεις από τον/τους επιλεγμένο/ους υποψήφιο/-
ους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και 
Συνεπένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, ενέχυρων ή άλλων 
εξασφαλίσεων. 
 

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 ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΝΑΛΙΟ)  και  

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 
που έχουν προκύψει. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ46ΨΧΨΖ-02Μ



 42 

Τιμολογιακή πολιτική και 
εξασφαλίσεις  

Το τελικό κόστος των δανείων που επιβαρύνει τον 
δανειολήπτη θα εξαρτηθεί από την τελική 
προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική του επιλεγμένου 
υποψηφίου και τους όρους προσφοράς των 
κεφαλαίων του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟΥ» στο Μέσο 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής   ή   
την τελική και ευνοϊκότερη από την προτεινόμενη 
τιμολογιακή πολιτική μετά από διαπραγματεύσεις, 
που θα καταγράφονται στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης.  
Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» διατηρεί το δικαίωμα να 
αποφασίσει πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης με τον 
επιλεγμένο υποψήφιο, την εφαρμογή ενός μειωμένου 
ή και μηδενικού επιτοκίου, επί των κεφαλαίων που 
θα συνεισφέρει στο Μέσο Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής  
 
Εξασφαλίσεις:

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό 
κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 130% του 
ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην 
δανειακή σύμβαση.  

 Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα 
δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες 
εξασφαλίσεις.  

 
Διαχειριστικό κόστος  Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό 

φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, όπως 
ορίζεται στην πρόταση του μέσου 
χρηματοοικονομικής τεχνικής  

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 
Χρηματοδότησης και 
Συνεπένδυσης»  

Ο επιλεγείς υποψήφιος θα καταβάλει τόκους με βάση 
προσυμφωνημένο στην Συμφωνία Χρηματοδότησης 
και Συνεπένδυσης επιτόκιο, για τους λογαριασμούς : 

1. Λογαριασμός Κεφαλαίων ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΝΑΛΙΟ, που αφορά στα ποσά που 
συνεπενδύονται 

2. Λογαριασμός Επιστροφών ποσών, που αφορά 
στα ποσά που επιστρέφονται στο ΤΑΜΕΙΟ  
ΕΝΑΛΙΟ 

 
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. 
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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 «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» και του 
Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, στις 
ελληνικές επιχειρήσεις.  
Ειδικότερα, ο επιλεγμένος υποψήφιος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  
• Αναφορά στο όνομα των Δανειακών 

Προϊόντων και της Δράσης 
•  Προώθηση των Δανειακών Προϊόντων  μέσω 

του ιστοχώρου του επιλεγέντα υποψηφίου. 
Επίσης, ο επιλεγείς υποψήφιος  οφείλει να 
κάνει χρήση του λογότυπου των Προϊόντων, 
να τηρεί  τους όρους δημοσιότητας που 
περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή 
πύλη των Μέτρων 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 (ΕΚ) αριθμ. 498/2007 της 
Επιτροπής της 26ης

• Δημιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο 
καταστημάτων για το εν λόγω Μέσο 
Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

 Μαρτίου 2007, για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, 
περί ενημέρωσης και δημοσιότητας, και τις 
προδιαγραφές των Προγραμμάτων 
δημοσιότητας που θα υλοποιήσει η 
ΕΥΔ/ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της προβολής των 
Προγραμμάτων    

• Ύπαρξη σε όλα τα σχετικά έγγραφα (πχ. 
αιτήσεις δανείου, συμβάσεις δανείου, 
διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), μιας  
τυποποιημένης πρότασης η οποία θα αναφέρει 
ότι, μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και 
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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 ΕΠΑΛ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & 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 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«» 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

 

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ»  

 

διαχειρίστρια εταιρία του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ» 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

 (Συνεργάτης – Συνεπενδυτής) 

 

 

 

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ Η ΕΥΔ ΕΠΑΛ 
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Στην Αθήνα, σήμερα την …../….../2011 στα γραφεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, Λεωφόρος Αμαλίας 26, Αθήνα 

 

 

Μεταξύ 

 

 

Α) αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ», και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ», 

που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αμαλίας 26 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Παπαρσένο (εφεξής καλούμενη η ΕΤΕΑΝ ΑΕ). 

 

Και 

 

 

Β) αφετέρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία  ………ΤΡΑΠΕΖΑ  

και που εφεξής θα αναφέρονται από κοινού ως "τα Συμβαλλόμενα Μέρη", εναλλακτικά «τα 

Μέρη» και στον ενικό «το Μέρος» 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει την ιδιότητα του Δικαιούχου κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3614/2007 και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά της αυτή. 

  

Η Τράπεζα ως Συνεργάτης - Συνεπενδυτής έχει επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 11/07/2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών και με την απόφαση 

της Επενδυτικής Επιτροπής στην 2η

 

  συνεδρίασή της 05/07/2011, προκειμένου να ενεργήσει ως 

μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής με σκοπό να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε 

ελληνικές επιχειρήσεις, με τους όρους, προϋποθέσεις και την διαδικασία που έχει αναλυτικά 

διατυπώσει στην από ..-..-2011 πρότασή της. 

 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχοντας υπόψη το πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων και εγγράφων:  

 

1) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής της 26ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αλιείας. 

2) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 744/2008. 

3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 736/2008 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2008 περί εφαρμογής των 

άρθρων 87 & 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 

προϊόντων αλιείας.  

4) Την υπ’ αριθμ. 1871/25-10-2010 (ΦΕΚ 1741/Β/5-11-2010) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη 

σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Κεφαλαίου (εφεξής καλούμενο «Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ») ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα διαμέσου του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) 

για την  υλοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας 2007-2013 και 

ειδικότερα τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου, τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, την ανάπτυξη βιώσιμων 

επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης και εμπορίας  αλιευτικών προϊόντων και την 

αειφόρο ανάπτυξη των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών. 
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5) Την από 03.12.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

6) Το Ν. 3912/2011 για τη Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ Α 17/17-02-2011), το οποίο είναι καθολικός διάδοχος της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 

7) Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επενδυτική, στην 

συνεδρίασή της την 05-07-2011 και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

 
 
 
Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι υπερισχύουν κατά σειρά τα κάτωθι 

κείμενα : 

1. Σύμβαση ΕΤΕΑΝ – ΕΧΟ 

2. Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

3. Υποβληθείσα Πρόταση ΕΧΟ   
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Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

   

   

Εργάσιμη Ημέρα : Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, μη 
συμπεριλαμβανόμενων των αργιών στην 
Ελλάδα. 

Ημέρα : Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 

Δράση : Το έργο το οποίο υλοποιείται από τον 
επιλεγέντα Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 

Κοινό Κεφάλαιο : Ενιαίο κεφάλαιο συνεπένδυσης ίδιων 
κεφαλαίων της Τράπεζας από κοινού με τα 
κεφάλαια του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ 

Λογαριασμός Επιστροφών Ποσών : Λογαριασμός του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ που 
τηρείται στην Τράπεζα και στον οποίο 
πραγματοποιούνται καταβολές κατά τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 4 

Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου 

ΕΝΑΛΙΟ  

: Λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα με 
τα κεφάλαια που συνεπενδύει  η ΕΤΕΑΝ 
Α.Ε. 

   

Παράρτημα : ορίζεται ως το Παράρτημα αυτής της 
Συμφωνίας που θα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι αυτής 

   

Πληροφοριακό Σύστημα : πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται 
από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση του Προγράμματος  

   

   

«Σύμβαση» ή «Συμφωνία»  : Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδότησης και 
Συνεπένδυσης 

Χρόνος υλοποίησης 

(Συμβατικός χρόνος υλοποίησης) 

: Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.  

   

   

   

   

   

Ημερομηνία Έναρξης :  
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Επιλεξιμότητας 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

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

το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του «Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ»», συνολικού ύψους τριάντα πέντε  

εκατομμυρίων Ευρώ (35.000.000€). 

2. Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της Δράσης δεν θα 

ξεπερνά τα ………… εκατ. €, όπως ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

του «Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ». 

3. Οι πόροι (τόκοι, κεφάλαια) που επιστρέφονται στο  «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» μετά την αρχική 

επένδυσή το υς,  θα χρησιμο πο ιηθο ύν άπαξ ή σταδιακά από  την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την εκ νέο υ 

χρηματοδότηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων 

του κλάδου της αλιείας.  Το σύνολο των πόρων  (τόκοι, κεφάλαια), που θα επιστραφούν, μετά την 

ολοκλήρωση και αυτών των επενδύσεων επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις υπέρ των ελληνικών 

επιχειρήσεων του κλάδου της αλιείας, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

4. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή κεφαλαίων του Ταμείου Ενάλιο, 

ανά Πράξη: 

ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

€ 8 ΕΚ € 5,5 ΕΚ € 2,5 ΕΚ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

€ 22 ΕΚ € 19 ΕΚ € 3 ΕΚ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΥ 

ΕΝΑΛΙΟ – ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

€ 5 ΕΚ € 4 ΕΚ € 1 ΕΚ 

 

 

5. Με την παρούσα συστήνεται Κοινό Κεφάλαιο με την συνεπένδυση των κεφαλαίων των 

Αντισυμβαλλομένων Μερών ως αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 3. 
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6. Σκοπός της παρούσης Συμφωνίας είναι η εξειδίκευση των όρων υπό τους οποίους θα 

υλοποιηθεί η συνεπένδυση, η οποία θα χρηματοδοτήσει τη Δράση  

7. Tα συνεπενδυόμενα κεφάλαια του Άρθρου 3 θα χρησιμοποιηθούν για την χορήγηση 

δανείων σε επιχειρήσεις, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση της Δράσης.  

8. H αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ορίζεται σε 1:2, 

ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από το Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ και 66,67% από την Τράπεζα, και 

ταυτίζεται με την αναλογία ανάληψης κινδύνου εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους. Όλα τα ποσά 

θα στρογγυλοποιούνται στα δύο δεκαδικά. 

9. Η Τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με την επιχείρηση, αντιπροσωπεύουσα 

την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, κατά το ποσοστό που αυτή συμμετέχει σε κάθε δανειοδότηση μέχρι την πλήρη 

και ολοσχερή αποπληρωμή των ποσών του δανείου (δηλ. κεφαλαίου, τόκων και λοιπών 

προβλεπόμενων εξόδων), ιδίως δε κατά την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της δανειακής 

σύμβασης, δικαστικής είσπραξης των δανειακών απαιτήσεων καθώς και κατά τη διαδικασία 

αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Η Τράπεζα αποδίδει στην 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, και υπό την προϋπόθεση της είσπραξης αυτών, το ποσοστό συμμετοχής της στο 

κεφάλαιο κάθε δανειοδότησης και σε περίπτωση καταγγελίας το ποσό που της αναλογεί επί του 

περιθωρίου υπερημερίας (σήμερα 2,5%). 

10. Η Τράπεζα αναπτύσσει και συντηρεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των 

αιτήσεων, διενέργειας ελέγχων και παρακολούθησης των δανείων, με σκοπό την απρόσκοπτη 

συνεργασία και επικοινωνία με το  πληροφοριακό σύστημα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

11. Η Τράπεζα τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για το σκοπό της  παρακολούθησης των 

κεφαλαίων του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ. Δημιουργούνται οι ακόλουθοι έντοκοι λογαριασμοί: 

Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου και  Λογαριασμός Επιστροφής Ποσών. 

12. Το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Κοινό Κεφάλαιο 

η Τράπεζα, ανέρχεται σε ……% ενώ το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το 

Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, είναι …%, με αποτέλεσμα  το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών 

κεφαλαίων που θα προκύψει για την επιχείρηση από την εκατέρωθεν ορισμένη συμμετοχή των 

Μερών στο Κοινό Κεφάλαιο, να διαμορφώνεται σε …..%, το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά 

του Ν. 128/75, σήμερα 0,60% , μόνο για το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας (0,60% Χ 

66,67%). Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει την επιχείρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Το ποσό με το οποίο η Τράπεζα θα συμμετέχει στο κεφάλαιο του Κοινού Κεφαλαίου είναι 

70.000.000,00 ευρώ.  
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Το ποσό αυτό που θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο του Κοινού Κεφαλαίου και ανέρχεται 

σε ………………… ευρώ  και θα καταβληθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως ακολούθως: 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ θα καταβάλλει ποσό 35.000.000,00 ευρώ  

και η Τράπεζα ποσό 70.000.000,00 ευρώ. 

 

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ κατέβαλε ποσό κεφαλαίου ίσο με  ….000  ευρώ, με την υπογραφή της παρούσας 

Συμφωνίας και ποσό κεφαλαίου ίσο με  ….000 ευρώ, κατεβλήθη από την  Τράπεζα. Για την 

απόδειξη της κατάθεσης αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αντίγραφο κίνησης των 

λογαριασμών (ΤΑΜΕΙΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΑΣ). 

Χρόνος καταβολών 

Τα υπόλοιπα ποσά και μέχρις συμπληρώσεως του τελικού ποσού θα καταβάλλονται, τηρουμένης 

της ίδιας αναλογίας εντός  24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση της Τράπεζας (αίτηση πληρωμής) 

για την συγκεκριμένη ημερομηνία εκταμίευσης δάνειου/ων. 

Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, η Τράπεζα θα καταβάλλει στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

τόκο επί των καταβληθέντων ποσών 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.  

Οι καταβολές ποσών από το Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ στο Κοινό Κεφάλαιο θα γίνονται στον έντοκο 

τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. / Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ 

1. Οι επιστροφές των ποσών από την εξόφληση της δόσης κεφαλαίου εν όλω ή εν μέρει στον 

Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ θα γίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα 

από εκείνη της εξόφλησης της δόσης 

  

2. Οι επιστροφές οποιουδήποτε ποσού έχει εισπραχθεί από δάνεια που έχουν καταγγελθεί, 

στον Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ θα γίνονται την επόμενη ημέρα από 

εκείνη της είσπραξης τους. 

 

3. Η απόδοση τόκων των καταβεβλημένων και κατατεθειμένων στην Τράπεζα κεφαλαίων 

του Ταμείου, θα γίνεται την ημέρα λογισμού τους τόσο στο Λογαριασμό Κεφαλαίων Ταμείου, 

όσο και στο Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών Ταμείου δηλαδή 30/06 και 31/12 κάθε έτους. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου 

Περιγραφή κεφαλαίων  Επιτόκιο (%) Παρατηρήσεις 

Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί ως 

συνεπένδυση στην Τράπεζα  
 Από το πρώτο ευρώ  

 

 

Λογαριασμός Επιστροφής  Ποσών 

Περιγραφή κεφαλαίων  Επιτόκιο (%) Παρατηρήσεις 

Ποσά επιστροφών (άρθρο 4)   Από το πρώτο ευρώ.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

 

1. 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της Τράπεζας  

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

…………………………………………………………… 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ενδέχεται να υποστεί η 
επιχείρηση από την πρακτική έγκρισης της αίτησης από την Τράπεζα. 

 

2. 

Ο  φυσικός φάκελος που θα περιλαμβάνει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,  το συμπληρωμένο 

και υπογραμμένο έντυπο της αίτησης και κάθε στοιχείο που αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση 

της επιχείρησης και τη Δράση γενικότερα, φυλάσσεται στην Τράπεζα σε ειδικό αρχείο για  3 έτη 

από την ολοκλήρωση της Δράσης. Η Τράπεζα δύναται να τηρεί τον φάκελο και το αρχείο και 

ηλεκτρονικά.  

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Η Τράπεζα οφείλει να διατηρεί πλήρως ενημερωμένο το αρχείο των φακέλων προσβάσιμο στην 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για τον έλεγχο και πιστοποίηση από την τελευταία, της ορθής εκτέλεσης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων από το 
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Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  θα ενημερώνει την Τράπεζα για τη 

διενέργεια ελέγχου στο αρχείο ή/και στο φάκελο της δανειοδοτούμενης επιχείρησης  δέκα (10) 

Ημέρες πριν το σχετικό έλεγχο από την ίδια ή άλλο φορέα που δύναται να διενεργήσει τον εν 

λόγω έλεγχο.  

 

3. 

Η Τράπεζα αποστέλλει στη ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ηλεκτρονικά αρχεία μορφής xml με τα στοιχεία των 

καταχωρημένων αιτήσεων, σε …….. συχνότητα, αρχής γενομένης μετά τη συμπλήρωση ….. 

Ημερών από την ημερομηνία έναρξης συλλογής των αιτήσεων,.   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Η Τράπεζα θα παρέχει κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ  αναφορικά με 

αιτήματα με ελλιπή στοιχεία, αιτήματα για τα οποία δεν εγκρίθηκε δάνειο, αιτήματα τα οποία δεν 

πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής κ. ά.  

 

4. 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή των Τραπεζών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

4.1. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή των Τραπεζών 
4.2. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι ……. για όλη της διάρκειά της. Το 
επιτόκιο εκτοκισμού ανέρχεται σε …..% ετησίως, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 
που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%, η οποία βαρύνει την επιχείρηση . 
Ο τόκος υπολογίζεται στη βάση, ……….. 
4.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια του δανείου ………………. , .Μετά από σύμφωνη γνώμη Τράπεζας και 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται να εξετάζεται αίτημα της επιχείρησης για παράταση της 
διάρκειας αποπληρωμής του δανείου μέχρι …….., μετά την ολική εκταμίευση του 
δανείου, με το ίδιο επιτόκιο 
4.4. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το δάνειο αποπληρώνεται με …………….. δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης 
περιόδου χάριτος …………….., που συμπεριλαμβάνεται στην ……………..διάρκεια 
του δανείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος , καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.   
Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία 
επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης) 
 
 
 
Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 
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4.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 
 
4.6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   
Στη δανειακή σύμβαση  πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα οι κάτωθι όροι: 
Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 
 
 
1.      Έχω μελετήσει και αποδέχομαι του όρους  
2. Έχω κατανοήσει και αποδέχομαι το  όφελος από την υπαγωγή μου στη Δράση, το οποίο 

συνίσταται: 

….στο επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν 

στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και  

……………………. 

   

 
ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
1. Η Επιχείρηση  αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο και 
ενδεδειγμένο τρόπο τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων κοινοτικών ή εθνικών 
οργάνων, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τον χρόνο ελέγχου, 
παρέχοντας τα ζητούμενα από αυτά στοιχεία και πληροφορίες. 
2.      Η Επιχείρηση  αναλαμβάνει να διατηρεί το έργο (τις παρεμβάσεις) για πέντε 
έτη από την ολοκλήρωσή του και να απέχει από κάθε ενέργεια αντίθετη προς 
τούτο. Επίσης υποχρεούται να τηρεί για το ίδιο χρονικό διάστημα  το φυσικό 
φάκελο του έργου (παραστατικά, πιστοποιητικά και άλλα έντυπα του 
Προγράμματος) 
3.     Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τους όρους της απόφασης υπαγωγής του 
και τους όρους της δανειακής σύμβασης σε αντίθετη δε περίπτωση θα επέρχονται 
εναντίον του οι ακόλουθες κατά περίπτωση συνέπειες: 

4.…………….. 

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή 
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του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου, υποχρεούται η Επιχείρηση  να 
επιστρέψει να κίνητρα που έλαβε από τη Δράση  λόγω υπαγωγής του. 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση 
για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ενδέχεται να 
υποστεί ο Ωφελούμενος από τη μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας. 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 
4.7. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 

 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 
4.8. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η Τράπεζα ενημερώνει την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε μηνιαία βάση για  

• Την ομαλή αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου του μήνα αναφοράς 

• Την μη αποπληρωμή των δόσεων  δανείου του μήνα αναφοράς 

• Την αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου των προηγούμενων του μήνα αναφοράς μηνών. 

• Τις περιπτώσεις μερικών ή ολικών πρόωρων αποπληρωμών δανείων. 

• Λοιπές πληροφορίες που θα συμφωνηθούν 

 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα από τον …… μήνα εμφάνισης καθυστέρησης δόσης (κεφαλαίου, τόκων, εισφορά, 

τόκων υπερημερίας) εφαρμόζοντας την εσωτερική εισπρακτική πολιτική της, αρχίζει την 

διαδικασία όχλησης της δανειολήπτριας επιχείρησης για την πληρωμή των καθυστερημένων 

οφειλών. Η διαδικασία μπορεί να είναι κατ’ αρχήν τηλεφωνική και να κλιμακώνεται σε  έγγραφη, 

έγγραφη με συστημένη επιστολή, επίδοση με δικαστικό επιμελητή. 

 

 

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΔΑΝΕΙΩΝ 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της Τράπεζας  
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ΑΡΘΡΟ 8 

Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή της  Τράπεζας 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των 

στόχων του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ  

1. 

• Η Τράπεζα θα υποβάλλει στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μηνιαίες αναφορές προόδου σχετικά με την 

πρόοδο υλοποίησης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα υποδειχθεί από την ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ στην Τράπεζα. Η Τράπεζα δύναται να τυποποιήσει τις αναφορές αυτές κατόπιν 

συνεννόησης με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η Επενδυτική Επιτροπή και λοιποί αρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν, κάθε φορά, να ζητήσουν 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμών ή το ίδιο το έργο.    

 

• Η Τράπεζα θα συντάσσει και αποστέλλει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ  ετήσια απολογιστική έκθεση 

που θα σχετίζεται με την πρόοδο υλοποίησης της Δράσης .  

2. 

Η Τράπεζα υποχρεούται να αποστέλλει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εντός δεκαημέρου από την 

δημοσίευσή τους: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Τριμηνιαίες καταστάσεις 

2. Ετήσιο ισολογισμό, πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών και απολογιστική έκθεση 

3. Την αξιολόγηση των διεθνών οίκων (π.χ. MOODY’S, S&P, FITCH, κλπ), stress tests 

3. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

1. Η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και στα έγγραφα / 

συστήματα σχετικά με τα εν λόγω δάνεια σε αντιπρο σώπο υς της Ελληνικής Δημο κρατίας,  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κατά της εγκληματικότητας 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  -  ΕΛΕΓΧΟΣ 
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γραφείου (OLAF)), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, της 

ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου φορέα ή οργανισμού.   

2. Η Τράπεζα δέχεται τους κάτωθι περιγραφόμενους ελέγχους από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ ή 

εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο: 

• ΄Έλεγχος φυσικού φακέλου δανείου. 

• Έλεγχος κίνησης λογαριασμών συστημικά και εντύπως (εκτυπωμένο extrait). 

• Κάθε έλεγχο που απαιτηθεί αναλόγως των ευρημάτων των δύο παραπάνω ελέγχων. 

3. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα ενημερώνει έγγραφα ότι η διενέργεια του ελέγχου θα πραγματοποιηθεί εντός 

10 εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια 
εθνικά ή κοινοτικά όργανα,  πράξη ή παράλειψη της Τράπεζας που οφείλεται σε 
δόλο ή βαριά αμέλεια η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απένταξη της επιχείρησης 
από την Δράση , τότε η Τράπεζα υποχρεούται στην έντοκη επιστροφή του ποσού 
του δανείου στο Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ, που έχουν 
καταβληθεί και αναλογούν στο ύψος του σφάλματος κατ’ ελάχιστον ή και όλου του 
ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Η Τράπεζα,  σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα 

πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ και δημοσιότητας, με σκοπό την 

γνωστοποίηση του «Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ», η Τράπεζα πρέπει να εξασφαλίσει τα παρακάτω: 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / MARKETING PLAN 

 
Θα οριστικοποιηθεί μετά την επιλογή των Τραπεζών 
Ενδεικτικά 

• Προώθηση της Δράσης  μέσω του ιστότοπου της Τράπεζας.  

• Τήρηση των όρων δημοσιότητας που περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή πύλη  της 

Δράσης παραπομπή σ’ αυτήν σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση.  

• Τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 498/2007 της Επιτροπής 

της 26ης

• Ύπαρξη σε όλα τα σχετικά έγγραφα (πχ. αιτήσεις δανείου, συμβάσεις δανείου, 

διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), της κάτωθι  τυποποιημένης πρότασης : «μέρος της 

 Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, περί ενημέρωσης 

και δημοσιότητας, και τις προδιαγραφές των Προγραμμάτων δημοσιότητας που θα 

υλοποιήσει η ΕΥΔ/ΕΠΑΛ  
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χρηματοδότησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) και εθνικούς 

πόρους ………..»  

• Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΛ για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) και η οπο ία σύμφωνη γνώμη  θα 

κοινοποιείται στην  ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  

• Αναφορά του συγκεκριμένου οικονομικού οφέλους που επιτυγχάνεται στις επιχειρήσεις  , 

λόγω της χρηματοδότησης του δανείου της επιχείρησης από το κοινό κεφάλαιο Ταμείου και 

τραπεζών.  

• Χρήση του οφέλους αυτού ως μέσο και  εργαλείο μάρκετινγκ από την Τράπεζα. 

 

Ενδεικτικά, παρακάτω περιγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στα κυριότερα μέσα προβολής.  Πιο συγκεκριμένα: 

 

Έντυπη επικοινωνία: 

Στην έντυπη επικοινωνία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

• Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (που υπογράφει 

το έμβλημα), σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα της Ε.Ε. 

• Το σήμα του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα και της προδιαγραφές 

σηματοδότησης του Ε.Π.ΑΛ.  

• Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο λαμβάνεται 

η χρηματοδότηση της πράξης δηλαδή για το ΕΤΑ: «Ευρωπαϊκό Ταμείο ΑΛΙΕΙΑΣ» 

• Το λογότυπο και τα στοιχεία του Προγράμματος. 

• Το μήνυμα που έχει επιλέξει η Διαχειριστική Αρχή για να προβάλει την προστιθέμενη αξία 

της κοινοτικής παρέμβασης. 

• Η φράση: «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Τηλεοπτικά μηνύματα: 

Όλα τα παραπάνω εκτός από το 6. το οποίο διαφοροποιείται ως εξής: 

• Την εκφώνηση της φράσης: «Ε.Π.ΑΛ. - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

 

Ραδιοφωνικά μηνύματα: 

Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Την αναφορά στο οικείο Ταμείο/ΕΤΑ από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση. 

• Το μήνυμα που έχει επιλέξει η αρμόδια ΔΑ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της 

κοινοτικής παρέμβασης. 
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2. Τη φράση: «Ε.Π.ΑΛ.  - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης»  

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα υλοποιεί κατ’ ελάχιστον το πρόγραμμα marketing που έχει 

περιγράψει στην από ……….. προσφορά της  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Η Τράπεζα ορίζει  ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για κάθε επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων 

για  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αντιστοίχως ορίζει ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για κάθε επικοινωνία και 

επίλυση προβλημάτων για τη Δράση τους ………………. 

 

Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα γίνεται εγγράφως με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά. 

Κάθε επερχόμενη μεταβολή στα ως άνω πρόσωπα και λοιπά στοιχεία γνωστοποιείται εκατέρωθεν 

σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνεργασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις διατάξεις της παρούσης και της Δράσης. 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ οφείλει να τηρεί τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτημάτων, έτσι όπως 

παραλαμβάνονται και εισέρχονται πλήρη, και δεν ευθύνεται για τη μη τυχόν τήρηση σειράς 

προτεραιότητας των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στις Τράπεζες. 

Τυχόν αξίωση αποζημίωσης του αποδεδειγμένα ζημιωθέντος, συνεπεία υπαίτιας μη έγκαιρης 

αποστολής του αιτήματος στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, έναντι της Τράπεζας  δεν αποκλείεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και την επιλεξιμότητα 

δαπανών, η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της και λήγει 

με την εκκαθάριση του Κοινού Κεφαλαίου, ενώ οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 
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κοινοτική και την εθνική νομοθεσία εξακολουθούν να ισχύουν.  Ωστόσο, για λόγους ελέγχου, η 

Τράπεζα οφείλει να φυλάσσει όλα τα σχετικά με το έργο αρχεία, έγγραφα και δεδομένα σε 

συνήθη μέσα αποθήκευσης δεδομένων, με ασφαλή τρόπο και τάξη, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε ετών μετά το κλείσιμο της Δράσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Με πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, συστήνεται επιτροπή από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των 

δύο μερών (Τράπεζας και ΕΤΕΑΝ ΑΕ) με αρμοδιότητα να συντάξει τον απολογισμό του Κοινού 

Κεφαλαίου και να καταρτίσει λογαριασμό αποτελεσμάτων της μέχρι τότε διαχείρισής του, καθώς 

και να καταγράψει την αναλογία σε αυτά (τα αποτελέσματα) κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, που 

συμπίπτει με την αναλογία ανάληψης κινδύνου από αυτό.  

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ακολούθως, θα συνταχθεί πρακτικό εκκαθάρισης στο οποίο κατ’ ελάχιστο θα αναγράφονται τα 

καταβληθέντα ποσά από το Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ, οι εισπράξεις λόγω αποπληρωμών των δανείων, οι 

εισπράξεις από ολοκληρωμένη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, οι εκτιμώμενες εισπράξεις 

από διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης εν εξελίξει,  οι εισπραχθέντες τόκοι (καταθετικών 

λογαριασμών και τόκων υπερημερίας) και τα εκτιμώμενα ανείσπρακτα ποσά οφειλών από μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Στο ίδιο ως άνω πρακτικό, θα καταγραφούν και τυχόν άλλα ζητήματα που τυχόν ανακύψουν και 

αφορούν στην εκκαθάριση καθώς και η κοινώς αποδεκτή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη λύση τους. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Αλλαγές στα νομικά πρόσωπα των αντισυμβαλλομένων, πρέπει να γνωστοποιούνται στα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη, καθώς και ο λόγος των αλλαγών (εξαγορά, συγχώνευση ) 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ 

Η αλλαγή αυτή καθαυτή δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας, εκτός:  

• Αν η συμβαλλόμενη στην παρούσα Τράπεζα δεν ασκεί πλέον έλεγχο στο νέο οργανισμό 

που προκύπτει, μετά την αλλαγή και  

• αν αυτό είναι αμοιβαίως αποδεκτό 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης η Τράπεζα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 

όπως ισχύει, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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μέτρα όπως τα παραπάνω τηρούνται από τους υπαλλήλους, προστιθέντες ή τυχόν αντιπροσώπους 

της στους οποίους αναθέτει εργασίες σε σχέση με την παρούσα. 

 .    

 Ειδικότερα, η Τράπεζα ενημερώνει τις επιχειρήσεις και λαμβάνει, όπου απαιτείται, τη 

συγκατάθεσή τους για την εκ μέρους τους συλλογή, τήρηση, διαβίβαση και επεξεργασία των  

προσωπικών τους  δεδομένων  σύμφωνα με τον  Ν. 2472/97, όπως ισχύει, για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης. 

 

Επίσης, η Τράπεζα αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα δεδομένα, 

αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας σύμβασης και των 

επιμέρους συμβάσεων καταθετικού λογαριασμού ή/και δανείου που συνάπτει η Τράπεζα με τις 

επιχειρήσεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών και στοιχείων 

προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων από την Τράπεζα, τα οποία είναι εμπιστευτικά και 

περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που η επιχείρηση  θα παραδώσει στην Τράπεζα, για 

σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας. 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών και/ή στοιχείων προσωπικών δεδομένων, η 

οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της Τράπεζας, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο 

δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει 

κατά περίπτωση υποστεί η επιχείρηση, εξαιτίας υπαιτιότητας της Τράπεζας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ τηρεί εχεμύθεια και διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο χαρακτήρα 

δεδομένων, πληροφοριών ή εμπορικών και επαγγελματικών μυστικών της Τράπεζας ή και των 

συναλλασσόμενων με αυτή (ιδίως όσον αφορά το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων),  που 

θα περιέλθουν σε γνώση της από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 19 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως διαχειρίστρια του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ δεν δύναται να αποδεχθεί  συμψηφισμούς 

που αφορούν κεφάλαια του Ταμείου αυτού με τυχόν απαιτήσεις της Τράπεζας που πηγάζουν από 

άλλες συναλλαγές με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εκτός της παρούσας σύμβασης. 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
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Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή. Μετά την επίδοση της 

έγγραφης καταγγελίας άρχεται η διαδικασία ης παραγράφου 16 για την εκκαθάριση του 

Λογαριασμού του Κοινού Κεφαλαίου 

1. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να διακόψει την παρούσα σύμβαση και να ζητήσει πλήρη ή 

μερική επιστροφή της συμμετοχής του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ στο Κοινό Κεφάλαιο από την Τράπεζα, 

χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης γι' αυτό στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. όπου αποδεικνύεται ότι έγιναν, ανά πάσα στιγμή, ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις από την 

Τράπεζα, ιδίως όσον αφορά τις αναφορές προόδου, εκθέσεις και λοιπά πληροφορικά 

στοιχεία που είναι παρασχετέα από αυτή κατά τους όρους της παρούσας. 

β. όπου αποδεικνύεται ότι προσκομίστηκαν, ανά πάσα στιγμή, πλαστά έγγραφα από την 

Τράπεζα. 

γ. μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την Τράπεζα στο πλαίσιο της 

παρούσας σύμβασης, εφόσον η μη εκπλήρωση δεν δικαιολογείται και η Τράπεζα, αφού 

της ζητηθεί εγγράφως να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, δεν το κάνει ή δεν παρέχει 

ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

αποστολής εγγράφου προειδοποίησης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

δ. χρήση όλων ή μέρους των κονδυλίων του κοινού Κεφαλαίου για σκοπούς άλλους από 

αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

ε. μεταβίβαση ή παραχώρηση από την Τράπεζα όλου ή τμήματος του έργου. 

στ. μη υλοποίηση των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της παρούσας 

σύμβασης. 

ζ. μη υποβολή αναφορών ή/και εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 κατ' 

επανάληψη εντός των προθεσμιών υποβολής. 

η.  Η Τράπεζα τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις. 

θ.  Σε περίπτωση που λάβει αποδείξεις για την Τράπεζα για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα η οποία βλάπτει τα 

οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας. 

ι. Αποδεδειγμένα η Τράπεζα δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις της παρούσας, της 

Δράσης , την μη τήρηση του Marketing Plan που υπέβαλε στην προσφορά της,  των 

διατάξεων των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να απαιτήσει 

την επιστροφή όλων ή μέρους των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.  
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3. Σε περίπτωση που η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ασκήσει το δικαίωμά της να καταγγείλει για 

δικαιολογημένους λόγους τη Σύμβαση, η Τράπεζα δεν δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν 

οφειλόμενα προς αυτήν ποσά από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο.   

4. Σε περίπτωση που η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ασκήσει το δικαίωμά της να καταγγείλει τη σύμβαση, 

τα οφειλόμενα ποσά επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας (όπως προβλέπεται στους σχετικούς 

Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων), που αρχίζει την ημερομηνία που καθίσταται 

ληξιπρόθεσμη και λήγει την ημερομηνία της πληρωμής. Τα τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με 

την επιστροφή των ποσών που οφείλονται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. επιβαρύνουν αποκλειστικά την 

Τράπεζα. 

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ως προληπτικό 

μέτρο, αναστέλλει τις πληρωμές χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.  

 Η προαναφερθείσα διάταξη δεν επηρεάζει την εφαρμογή άλλων μέτρων ή προστίμων τα 

οποία θα μπορούσαν να επιβληθούν δυνάμει της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας.    

6. Σε εξαιρετικές και κατάλληλα αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Τράπεζα δύναται να 

καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση δύο (2) μηνών προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει το μέρος της συμμετοχής του Ταμείου 

ΕΝΑΛΙΟ που αναλογεί στο μέρος του έργου που εκτελέστηκε. Η τελική απόφαση επί του 

θέματος είναι ευθύνη της Επενδυτικής Επιτροπής που διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 03.12.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και ΕΤΕΑΝ Α.Ε., κατόπιν προτάσεως της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

7. Σε εξαιρετικές και κατάλληλα αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται, σε 

συνεργασία και κατόπιν απόφασης της Επενδυτικής Επιτροπής, να καταγγείλει τη Σύμβαση με 

γραπτή ειδοποίηση δύο (2) μηνών προς την Τράπεζα, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή 

αποζημίωσης γι' αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δικαιούται να ζητήσει μόνο το μέρος της 

συμμετοχής του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ το οποίο αναλογεί στο μέρος του έργου που έχει υλοποιηθεί.  

8. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση 

εάν δεν έχουν υποβληθεί Αναφορές Προόδου και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, κατά τις 

δύο πρώτες περιόδους υποβολής αυτών μετά την υπογραφή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση αυτών συμφωνείται ότι θα γίνεται μόνον 

έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Εφόσον στην διάρκεια υλοποίησης της 

Δράσης προκύψει ανάγκη διευθέτησης θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, αυτό θα 

γίνει με συμπληρωματική της παρούσας συμφωνία.  
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Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαπραγματευτούν με καλή πίστη και θα εκτελέσουν οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στους όρους αυτής της σύμβασης, που μπορεί να απαιτούνται. 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από την παρούσα 

σύμβαση δεν εκχωρούνται σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τη παρούσα συμφωνία και αφορά 

στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται 

από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα ως άνω 

οριζόμενα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών, που ενδεχομένως αναφύονται μεταξύ τους.  

 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους 

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών σε τρία πρωτότυπα. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΑΝ Α.Ε.     ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
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