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1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών και/ή 

ένωσης και/ή κοινοπραξίας, της οποίας τουλάχιστον ένα µέλος είναι Χρηµατοπιστωτικός 

Οργανισµός, του ∆ηµοσίου 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 ενεργήσουν ως µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής κατά την 

έννοια του Άρθρου 44 του Κανονισµού (ΕΚ)1083/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα συνεπενδύουν ίδια κεφάλαια από κοινού µε κεφάλαια του «Ταµείου 

Επιχειρηµατικότητας», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την παροχή  προϊόντων 

δανειοδότησης µε ευνοϊκούς όρους σε ελληνικές επιχειρήσεις . 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Επιλογή συνεπενδυτών µε σκοπό την συνεπένδυση ιδίων 
κεφαλαίων τους από κοινού µε κεφάλαια του ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σε  Ταµεία ∆ανειοδοτήσεων 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ / 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

1. Γενική Επιχειρηµατικότητα , 
2. Τεχνολογική Ανάπτυξη , Περιφερειακή Συνοχή,  

Ολοκληρωµένα Πολυετή Επιχειρηµατικά Σχέδια και 
Συνέργεια - ∆ικτύωση 

3. Επιχειρηµατικότητα Νέων 
4. Εξωστρέφεια  
5.Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση 

Απορριµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας   

6. Καινοτόµα Επιχειρηµατικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα,  
Τρόφιµα , Ποτά  
Για κάθε ∆ράση θα συσταθεί και ένα Ταµείο 
∆ανειοδοτήσεων 

ΚΩ∆. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Τ2/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κριτήριο ανάθεσης 
την χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία ∆ράσης, όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 3.8.2. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 
12017/1245/27-10-2010 περί Σύστασης Ταµείου 
Χαρτοφυλακείου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  

ΣΑΕ 027/8 Π∆Ε 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ    

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 29/04/2011 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Έως  21/05/2011, (10 ηµέρες πριν την ηµ/νία υποβολής) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 

Έως 31/05/2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΦΑΚΕΛΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

31/05/2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

 
 
 
 
1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Έχοντας υπόψη: 

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

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού 

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

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

Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  

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

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

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

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 

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

του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

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

του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει και 

ειδικότερα τα άρθρα 43-46. 

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

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001). 
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6. Την υπ΄αριθµ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001). 

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

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας-Θράκης». 

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

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». 

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

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου». 

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

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττικής». 

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

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

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

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

άρθρο 24 αυτού. 

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

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

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

14. Τον Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α΄8/01-02-2011). 

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

(ΦΕΚ Α΄17/17-02-2011). 

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

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

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

17. Τον Κανονισµό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΤΕΜΠΜΕ ΑΝ. ΑΕ που 

εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 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.  

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

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ 

(ΥΠΑΣΥ∆), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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19. Την υπ΄αριθµ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β΄1697/27-10-2010) κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών 

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ". 

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

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

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

υπ΄αριθµ. 3/04.04.2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ για την 

έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Επιλογή συνεπενδυτών 

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

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

22. Την µε α.π. 2162/ΤΕΠΙΧ/355/12.04.2011 Σύµφωνη Γνώµη  του περιεχοµένου της 

πρόσκλησης από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 

23. Την υπ΄αριθµ. 2/07.04.2011 Απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής, για την έγκριση της 

πρόσκλησης κατά τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 12017/1245/27-10-2010, άρθρο 5 παρ. 3 και 

άρθρο 6 παρ.1 και 2. 

24. Τις αποφάσεις έγκρισης των κριτηρίων επιλογής των Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών 

Οργανισµών από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε 

α.π. 1167/26.04.2011 ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, α.π. 914/21.04.2011 ΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης, α.π. 1521/20.04.2011 ΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου, α.π. 

1468/26.04.2011 ΠΕΠ Αττικής και α.π. 2315/636/19.04.2011 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα  

25. Την 50/2011 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αποφάνθηκε θετικά 

ως προς την νοµιµότητα του σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Επιλογή Συνεπενδυτών µε σκοπό την συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους απο κοινού µε 

το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας καθώς και του σχεδίου της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης 

και Συνεπένδυσης και µε την οποία εκρίθη οτι η παρούσα διαδικασία δεν υπάγεται στο 

πεδίο εφαρµογής του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 60/2007 

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

επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας, 

καθώς και το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, ενόψει της υφιστάµενης οικονοµικής 

συγκυρίας. 
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1.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

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

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

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

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ως προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

 

Με τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/17-2-2011) η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. υποκαταστάθηκε 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 ∆ηµοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο καταβάλλει µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στην ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» συνολικού 

ύψους  τετρακοσίων εξήντα  εκατοµµυρίων Ευρώ (460.000.000€). Το έργο συγχρηµατοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

 

Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ύψους 460 εκ €, συνεισφέρουν, τα ακόλουθα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα µε τις παρακάτω πράξεις  και µε τον αντίστοιχο αρχικό 

προϋπολογισµό: 

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

δαπάνης  76.876.813 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας 

προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Κεντρικής Μακεδονίας". 

 

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

δαπάνης  11.659.897 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας 

προτεραιότητας  "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα ∆υτικής Μακεδονίας". 

 

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

δαπάνης  18.011.449 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας". 
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(δ) Η πράξη µε τίτλο: "Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικότητας" δηµόσιας 

δαπάνης  191.933.682 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 

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

 

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

δαπάνης  11.359.538 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

άξονας προτεραιότητας  "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Νοτίου Αιγαίου". 

 

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

δαπάνης 150.158.621 ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα" άξονας προτεραιότητας 3 "Βελτίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος". 

  

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά συν-επένδυση ύψους 400 εκ € από το 

Ταµείο Επιχειρηµατικότητας µε την ακόλουθη κατανοµή στις Περιφέρειες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  

κωδ. 
Ε.Π. 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Άξονας κωδ. 

άξονα 
Ενισχυόµενη 
Περιφέρεια 

Ποσό (€), 
% 

9 ΠΕΠ Μακεδονίας 
Θράκης 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηµατικότητα 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ. 

66.849.403
16,7124%

9 ΠΕΠ Μακεδονίας 
Θράκης 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηµατικότητα 
∆υτικής 
Μακεδονίας" 

5 ∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ. 

10.139.041
2,5348%

13 ΠΕΠ Αττικής  

"Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας 
της Καινοτοµίας και 
της Ψηφιακής 
Σύγκλισης" 

3 ΑΤΤΙΚΗ 166.898.854
41,7247%

12 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηµατικότητα 
Στερεάς Ελλάδας " 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α. 15.662.130
3,9155%

11 ΠΕΠ Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 
και 
Επιχειρηµατικότητα 
Νοτίου Αιγαίου" 

6 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9.877.859
2,4695%

3 

ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα 
και 
Επιχειρηµατικότητα 

"Βελτίωση 
Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος" 

3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΟ, 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, 

130.572.713
32,6432%
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, 
ΚΡΗΤΗ 

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διέπεται από τον Κανονισµό Επιλογής 

Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό 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. 33 ηµέρες 

πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. έχει αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 33 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της 

προθεσµίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

33 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

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

www.este.gr 33 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

5. έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ενώσεων των Τραπεζών του ΕΟΧ  33 

ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

6. έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στον διεθνή τύπο (Financial Times & Economist) 

 

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

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

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους όρους 

επιλογής των µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, που έχουν εγκριθεί από τις οικείες Επιτροπές 

Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και  περιγράφονται στο Μέρος Β΄ σηµείο 

3.8, 3.9 . 

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 5 της ΚΥΑ 12017/1245 , ΦΕΚ Β΄1697/27-10-2010) τα 

Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής που προκρίθηκαν στην διαγωνιστική διαδικασία.   

 

Ως καταληκτική προθεσµία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 31/05/2011, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Λ. Αµαλίας 26, 10557 Αθήνα. 
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2. ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

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

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

είναι Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός, του ∆ηµοσίου 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 µια από 

τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, που 

υποβάλλει αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

«Χρηµατοπιστωτικός  

Οργανισµός» 

 

νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυµα και/ή αµιγής πιστωτικός 

συνεταιρισµός, όπως λειτουργεί νόµιµα, σύµφωνα µε τα 

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

ασκεί την ίδια ή ισοδύναµη δραστηριότητα και έχει την έδρα του 

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

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 

Ενδιάµεσος  

Χρηµατοπιστωτικός 

Οργανισµός 

(ΕΧΟ) 

 

νοούνται οι επιλεγέντες Υποψήφιοι, που θα συµβληθούν µε την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου και θα λειτουργήσουν 

ως µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής του άρθρου 44 του Καν 

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

1828/2006 και το Σ∆Ε του ΕΣΠΑ.  

«Προθεσµία υποβολής» νοείται η 31/05/2011 

 

«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 
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Ενδιαφέροντος,  

 

«Επιλέξιµες Επιχειρήσεις» 

 

νοούνται  οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που 

είναι υφιστάµενες ή υπό ίδρυση και εµπίπτουν στα οριζόµενα της 

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

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

Παράρτηµα VI «Μη Επιλέξιµες Επιχειρήσεις» 

 

«ΤΑΜΕΙΟ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 

νοείται το Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) που συνιστάται 

ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το 

οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

(Μέσο Χρηµατοοικονοµικής 

Τεχνικής) 

Νοείται το Ταµείο που θα συσταθεί ως χωριστή χρηµατοδοτική 

µονάδα µε ίδια κεφάλαια του Χρηµατοπιστωτικού Οργανισµού 

και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ µε σκοπό την 

παροχή δανείων 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 Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

«Συµφωνία Χρηµατοδότησης 

και Συνεπένδυσης» 

 

νοείται η συµφωνία µεταξύ του υποψηφίου που επελέγη και της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σχετικά µε τη συνεπένδυση κεφαλαίων σε Ταµείο 

∆ανειοδοτήσεων µε σκοπό την παροχή δανείων µε ευνοϊκούς 

όρους σε επιχειρήσεις. 

 

«∆ράσεις» νοείται το έργο ή το σύνολο των έργων τα οποία υλοποιούνται 

από ένα ή περισσότερους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς,  

 

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

Ελληνικό ∆ηµόσιο και µε αρµοδιότητες που πηγάζουν από το 

Άρθρο 5 της ΚΥΑ 12017/1245 και το ίδιο άρθρο της Συµφωνίας 

Χρηµατοδότησης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και ΕΤΕΑΝ ΑΕ . 
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Κανονισµός 

 Επιλογής Συνεργατών- 

Συνεπενδυτών 

 

είναι ο Κανονισµός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που ρυθµίζει το αντικείµενο, 

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 ∆ιενέργειας 

 ∆ιαγωνισµού» 

 

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 ∆Σ 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. 

 

2.2 . ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  

∆ιαχειριστής του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ » είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

2.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΧΟ) . 

Οι επιλεγµένοι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ) θα πρέπει να ενεργήσουν ως 

Μέσα  Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής µε σκοπό την συνεπένδυση κεφαλαίων τους ανάλογα µε τη 

∆ράση που θα υλοποιήσουν,  σε Ταµεία ∆ανειοδοτήσεων,  που θα παρέχουν δάνεια µε ευνοϊκούς 

όρους σε επιχειρήσεις. 

2.3.1. Υλοποίηση ∆ράσεων 

Οι επιλεγµένοι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ) θα απαιτηθεί να 

συµµορφωθούν και µε τις σχετικές υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, 

δηµοσιότητας και ελέγχου που απαιτούνται από τους κανονισµούς της ΕΕ, εφαρµόσιµους στο 

ΕΤΠΑ, το ελληνικό διαχειριστικό και ελεγκτικό σύστηµα - εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή – καθώς και µε τη συµφωνία χρηµατοδότησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ και τη σχετική ΚΥΑ. 

 Όλες οι υποχρεώσεις θα περιγράφονται στη Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης. Το 

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

1.2  διέπεται κυρίως από: 
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• τους κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 1080/2006, 1083/2006 και  1828/2006, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

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

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

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

Οικονοµικών και  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη σύσταση 

Ταµείου Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»   

• την υπ΄ αριθµόν 14053/ΕΥΣ/1749/27.3/2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) υπουργική απόφαση 

συστήµατος διαχείρισης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

• Την από 02-11-2010 συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

2.3.2. Επιλεξιµότητα Επιχειρήσεων 
Οι επιλεγµένοι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ) θα πρέπει να ελέγχουν πριν 

την δανειοδότηση ότι οι εν δυνάµει δανειοδοτούµενες επιχειρήσεις είναι επιλέξιµες. 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις είναι:  

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

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

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

• Οι επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιµους ΚΑ∆, όπως αυτοί 

θα οριστικοποιηθούν στη «Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης» 

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

του δανείου). 

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

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

• Οι  επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια 

εγκατάστασης ή νόµιµη απαλλαγή από  αυτή (κατά την εκταµίευση του δανείου). 

 

2.3.3. Επιλεξιµότητα  και Εξέταση Επενδυτικών Σχεδίων   
Οι επιλεγµένοι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ) θα πρέπει να ελέγχουν ότι  τα 

υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια καλύπτουν τα κάτωθι γενικά και ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας: 
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Α΄Φάση Εξέτασης Επενδυτικών Σχεδίων 

1. Γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας 

• Κάθε επενδυτικό σχέδιο κατατάσσεται σε µία µόνον στοχευµένη δράση, όπως αυτή 

περιγράφεται στον Πίνακα 1 

• Κάθε επενδυτικό σχέδιο, που δεν έχει υπαχθεί στο Νέο Επενδυτικό Νόµο, σε 

προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ ή άλλα προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον το περιεχόµενο του Παραρτήµατος  V. Στην περίπτωση 

που έχει υπαχθεί, κατατίθεται αντίγραφο του  επενδυτικού σχεδίου που έχει εγκριθεί. 

• Σε κάθε περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει ενίσχυση υπό την µορφή 

της επιχορήγησης, της επιδότησης επιτοκίου ή άλλη µορφή ενίσχυσης, κατά την 

έγκριση του δανείου, εξετάζεται από τους ΕΧΟ η σώρευση των ενισχύσεων σύµφωνα 

µε τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.3.1. ανωτέρω, µε διαδικασίες  που θα καθορίζονται στη «Συµφωνία 

Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης».      Για κάθε ενίσχυση στο δάνειο (µε την µορφή 

επιδότησης επιτοκίου) υπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης σε ευρώ 

και κοινοποιείται στον δανειολήπτη. 

 

Στον Πίνακα  1 παρουσιάζονται : 

• οι στοχευµένες δράσεις, στις οποίες θα εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια, τα δάνεια των 

οποίων θα χρηµατοδοτούν τα συνεπενδυόµενα κεφάλαια,  

• το ελάχιστο και µέγιστο ύψος δανείου ανά δράση  και  

• η  κατανοµή των πόρων, δηλαδή οι πόροι του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ οι 

οποίοι θα συνεπενδυθούν µε τους πόρους των επιλεγµένων Ενδιάµεσων 

Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών (ΕΧΟ), µε σχέση ένα προς δύο (1:2), ανά ∆ράση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/
α 

Κατη
γορία 
∆ρα-
σης 

 
Περιγραφή των Στοχευµένων 
∆ράσεων, στις οποίες θα εντάσσονται 
τα επενδυτικά σχέδια 

Υψος δανείου (€) 
Ελάχιστο-µέγιστο 

Πόροι ( €) 
ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
για συνεπένδυση 

1 Α Γενική Επιχειρηµατικότητα 50.000-800.000 
 100.000.000 

2 Β 

Επενδύσεις 
νόµου  

3908/2011, 
 ΦΕΚ Α 

8/01.02.2011 

Τεχνολογική Ανάπτυξη , Περιφερειακή 
Συνοχή, Ολοκληρωµένα Πολυετή 
Επιχειρηµατικά Σχέδια και Συνέργεια 
- ∆ικτύωση 

50.000-800.000 100.000.000 

3 Γ  Επιχειρηµατικότητα των Νέων 30.000-300.000 30.000.000 
4 ∆  Εξωστρέφεια 50.000-500.000 70.000.000 

5 Ε 
 Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, 

∆ιαχείριση Απορριµάτων, Πράσινες 
Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, ΑΠΕ   

50.000-500.000 50.000.000 

6 ΣΤ 
 Καινοτόµα Επιχειρηµατικότητα, 

Εφοδιαστική Αλυσίδα,  Τρόφιµα , 
Ποτά 

50.000-500.000 50.000.000 

                                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ     400.000.000          
ΠΡΟΣΟΧΗ :  
1.Το ποσό ανα ∆ράση επιµερίζεται σε κάθε περιφέρεια ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής της περιφέρειας στη 
χρηµατοδότηση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ, 1.3.) 

2.Επεξηγήσεις για τις κατηγορίες ∆ράσεων, κριτήρια επιλεξιµότητας των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται 
σ’ αυτές και συνολικά συνεπενδυόµενα ποσά µε τη σχέση 1:2, στα Παραρτήµατα V και VII 
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Σηµειώνεται οτι 

• Τα επενδυτικά σχέδια των  ∆ράσεων Α, Β και Γ του Πίνακα 1, θα έχουν ήδη αξιολογηθεί 

και θα έχουν την απόφαση ένταξης στον Ν. 3908/25.01.2011, ΦΕΚ Α 8/01.02.2011,  

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα 

και την Περιφερειακή Συνοχή» 

• Τα επενδυτικά δάνεια των ∆ράσεων ∆, Ε και ΣΤ που δεν έχουν υπαχθεί σε προγράµµατα 

κρατικών ενισχύσεων, ΕΠΑΝ ΙΙ και Νέου Επενδυτικού Νόµου (Ν.3908/2011), θα 

αξιολογούνται από τους ΕΧΟ, λαµβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – «Περιεχόµενο επιχειρηµατικού σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη» και 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, ανά στοχευµένη δράση  

2. Ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας/ κατηγορίες στοχευµένων ∆ράσεων  

΄Όπως αναφέρεται ανωτέρω οι επεξηγήσεις των ειδικών κριτηρίων επιλεξιµότητας 

παρουσιάζονται αναλυτικά στα  Παραρτήµατα V και  VII. 

Η επιλεξιµότητα των επενδυτικών σχεδίων κρίνεται µετά από εξέταση της τήρησης των κριτηρίων 

των Παραρτηµάτων V και  VII 

Β΄Φάση Εξέτασης Επενδυτικών Σχεδίων 

Σε περίπτωση που έχουν καλυφθεί τα ανωτέρω κριτήρια, όπως ορίζεται στα  Παραρτήµατα V και  

VII, οι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί πραγµατοποιούν µε χρηµατοπιστωτικά 

κριτήρια, που θα προσδιοριστούν στην Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης,  την 

τελική αξιολόγηση των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων, µε σκοπό την δανειοδότηση 

των οριστικά επιλεγµένων επενδυτικών σχεδίων ανά ∆ράση και Περιφέρεια  

Κάθε υποβαλλόµενο αίτηµα θα αρχειοθετείται. Σε περίπτωση απόρριψης ο ΕΧΟ ενηµερώνει 

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

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

από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  

 

2.3.4. Επιλεξιµότητα  ∆απανών των επενδυτικών  σχεδίων 

Α. Οι επιλεγµένοι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ) θα πρέπει να ελέγχουν οτι 

οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούµενα δάνεια είναι  αυτές που έχουν εγκριθεί και 

έχουν υπαχθεί στον Ν. 3908/2011 

Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών :  
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Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν.3908/25.01.2011(ΦΕΚ Α 

8/01.02.2011) (κατηγορίες δραστηριότητας του Πίνακα 1 ανωτέρω Α, Β και Γ), σε εφαρµογή του 

Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες του 

άρθρου 3, παρ. 1: 

α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως: 

αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές 

δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου. 

αβ. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα, 

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

- η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

- αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, 

- η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

- αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. 

αγ.  Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 

αδ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηµατοδοτική µίσθωση 

περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης 

 

β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης και ελέγχου 

ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος 

οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας 

και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση και θα αποκτώνται από 

τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

που λαµβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Το κόστος των ενισχυόµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου 

 

∆ΕΝ είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2 µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 13, παρ. 2 του Ν. 3908/25.01.2011(ΦΕΚ Α 8/01.02.2011) 
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Β. Οι επιλεγµένοι Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (ΕΧΟ) θα πρέπει να ελέγχουν οτι 

τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις κατηγορίες δράσεων ∆, Ε και ΣΤ του Πίνακα 1, σε 

εφαρµογή του ΕΚ 1998/2006 περι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis), 

ενισχύονται για τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών : 

Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 

- Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού και 

εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν µειωµένη κατανάλωση 

ενέργειας και να ενσωµατώνουν σύγχρονες τεχνολογίες αυτοµατισµού και ελέγχου ποιότητας. 

- Καινουργής εξοπλισµός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού 

(θεµατικού) τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής είδη εξοπλισµού: ιαµατικός, 

κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουµένων των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, 

συνεδριακός, µαθητικός, θρησκευτικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, 

πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας, γαστρονοµίας, κ.λπ 

- Συστήµατα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εµπορευµάτων, αποθεµάτων αυτοµατισµού, 

ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, εφαρµογή CRM, εφαρµογές ηλεκτρονικού 

επιχειρείν (ebusiness), ηλεκτρονικού καταστήµατος – αγορών, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 

GPS, webcams, PDA’s, κλπ. 

- ∆απάνες διασφάλισης ποιότητας,  πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- ∆απάνες προβολής σε αγορές – στόχους.  

- Τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µελέτες µείωσης της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

- Προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, µεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων. 

- Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, µέχρι 20% του 

ύψους του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στις υποκατηγορίες 

εφοδιαστικής αλυσίδας και εναλλακτικού τουρισµού , οι ανωτέρω δαπάνες µπορούν να 

ανέρχονται µέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.  

- ∆απάνες αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που σχετίζονται 

απολύτως µε το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες αγορές και αποτελούν 
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συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της λειτουργίας της 

επιχείρησης  µέχρι 20% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.  

 

- ∆εν είναι επιλέξιµες δαπάνες αγοράς γηπέδων ή κτιριακών εγκαταστάσεων. Εξαιρείται η 

αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων των οποίων επιτρέπεται η µεταβίβαση σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία Ελλάδος και Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και βρίσκονται σε οργανωµένους  

υποδοχείς  µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕ∆) µέχρι  20% του 

ύψους του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στις υποκατηγορίες 

εφοδιαστικής αλυσίδας , οι δαπάνες αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων µπορούν να 

ανέρχονται µέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.   

- ∆εν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε εξαγωγές, ιδίως 

δε αυτές που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και 

λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε τη συνήθη 

εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον 

κανονισµό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- ∆εν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση µέσω των δανείων οι δαπάνες για την απόκτηση 

οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που 

εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων και άλλες δαπάνες που 

αποκλείονται από τον κανονισµό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- ∆εν είναι επιλέξιµος ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, στις περιπτώσεις που µπορεί να 

ανακτηθεί ακόµα και αν δεν ανακτάται   

 

Για τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια απαιτείται η κάλυψη µέρους των δαπανών από ίδια 

διαθέσιµα του δανειολήπτη, αναλόγως της πιστωτικής πολιτικής εκάστου ΕΧΟ 

 

2.4. ΟΡΟΙ 

 

• Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ προτίθεται να συνεπενδύσει 400 εκατ. €  µε 

τους  επιλεγέντες υποψηφίους για την δηµιουργία Ταµείων ∆ανειοδοτήσεων (Μέσα 

Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής). 

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

από το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» κεφαλαίου, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση 

συµµετοχής ένα προς δύο (1:2), δηλαδή «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 1 : 
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«Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός» 2, ήτοι συνολικά 400 εκ Ευρώ προς 800 εκ Ευρώ 

αντίστοιχα. 

• Το ΤΑΜΕΙΟ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ (Μέσο  Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής) θα είναι 

ξεχωριστή χρηµατοδοτική µονάδα µέσα σε Ενδιάµεσο  Χρηµατοπιστωτικό Οργανισµό 

(ΕΧΟ).  

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

ξεχωριστής χρηµατοδοτικής µονάδας εντός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, αυτή θα 

υπόκειται στους συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας του Χρηµατοπιστωτικού Οργανισµού, 

ενώ ειδικότερα θα τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασµοί (εντός ισολογισµού) για τα κεφάλαια 

του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», που θα συνεπενδυθούν στο Μέσο 

Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής. 

 

• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας (13 

γεωγραφικές περιφέρειες). 

 

• Κάθε Υποψήφιος δύναται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για µία ή περισσότερες 

Κατηγορίες ∆ράσεων. Όταν υποβάλει ενδιαφέρον για περισσότερες από µία ∆ράσεις 

συµπληρώνεται ο Πίνακας της Οικονοµικής Προσφοράς της παραγράφου 3.8.2 αναλόγως. 

∆ηλαδή θα υποβάλει ότι θα συνεπενδύσει π.χ. στην ∆ράση Α΄ 200 εκ. ευρώ, στην ∆ράση 

Β΄200 εκ ευρώ και στην ∆ράση Γ΄ 60 εκ ευρώ και όχι συνολικά για τις ∆ράσεις Α, Β, Γ, 460 

εκ ευρώ. Επίσης ο Υποψήφιος θα προσφέρει ΜΟΝΟ  το αναγραφόµενο στον Πίνακα της 

παραγράφου 3.8.2. ποσό, δηλαδή για την ∆ράση π.χ. Ε΄ µόνο 100 εκ ευρώ χωρίς ουδεµία 

διαφοροποίηση. Παράλληλα αν ενδιαφέρεται για περισσότερες από µία ∆ράσεις αυτό θα 

τεκµηριώνεται και στη πρότασή του της παραγράφου «Β. Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συµµετοχής (3.8.1. Β 2 και Β3)» 

 
 

• Το σύνολο του συνεπενδυοµένου ποσού από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και από κάθε 

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 περιφέρεια ή οµάδα περιφερειών για κάθε επιλεγέντα 

υποψήφιο θα γίνει κατ΄αναλογία, σύµφωνα µε τα ποσά που συµβάλλουν για κάθε  

περιφέρεια ή οµάδα περιφερειών  τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, όπως αναφέρονται στην 

ΚΥΑ 12017/1245/27-10-2010. 
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• Η συµµετοχή του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας στα Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής 

θα καταβάλλεται από τα τελευταία 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 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 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 συνεισφέρονται στο 

Μέσο Χρηµατοδοτικής Τεχνικής για το εκάστοτε δάνειο και που θα αναγράφεται στην 

πρότασή τους δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του επτά τοις εκατό (7%).  

Στην περίπτωση που τα συνεπενδυόµενα ποσά  προέρχονται από δάνεια της ΕΤΕπ 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) µε Εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τον 

Χρηµατοπιστωτικό Οργανισµό και χρησιµοποιούνται για δάνεια των ∆ράσεων της 

παρούσας, το αντίστοιχο επιτόκιο δεν θα περιλαµβάνει οποιοδήποτε κέρδος για τον ΕΧΟ. 

 

• Το 50% του συνολικού συνεπενδυόµενου ποσού των ∆ράσεων 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 

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 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

3.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει κάθε νοµικό πρόσωπο, το οποίο 

λειτουργεί ως Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός, ήτοι είναι αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα ή 

αµιγής πιστωτικός συνεταιρισµός, όπως λειτουργεί νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε το ν. 

3601/2007, του ∆ηµοσίου 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 µια από τις 13 

γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, που θα ενεργήσουν ως µέσα 

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

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

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 οποία πληρούν τις υπό (i) προϋποθέσεις, διαθέτουν 

αθροιστικά ένα τουλάχιστον υποκατάστηµα σε κάθε µια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της 

Ελληνικής Επικράτειας, και (iii) το παραπάνω µέλος ορίζεται ως αρµόδιο για τον συντονισµό της 

συνεργασίας της ένωσης ή κοινοπραξίας που συµβάλλεται µε την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης των ∆ράσεων (σε περίπτωση επιλογής). 

3.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

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

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

Μέρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

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

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

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

• Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

3310/2005 
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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/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21 ∆εκεµβρίου 1998 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Ε. 

L351/29.12.1998), όπως ισχύει, 

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

της κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21 ∆εκεµβρίου 1998, όπως ισχύει, 

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

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

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

όπως ισχύει, 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 

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

στης 4.12.2001, όπως ισχύουν 

3.2.2.2. Όσοι εµπίπτουν σε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:   

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

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

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

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

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

• Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό 

µε την επαγγελµατική διαγωγή του. Ως τέτοια νοούνται η υπεξαίρεση (375 ΠΚ), η απάτη 

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

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

κράτους εγκατάστασης.  

• Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα εταιρεία. 

• ∆εν 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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• ∆εν 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. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

3.3.1. Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια 

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, 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 ∆οµή  

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

έννοια του Άρθρου 44 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πρέπει να διαθέτουν ένα 

τουλάχιστον υποκατάστηµα σε κάθε µια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής 

Επικράτειας.  

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

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί πρέπει να διαθέτουν αθροιστικά ένα τουλάχιστον 

υποκατάστηµα σε κάθε µια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. 

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

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

υποκαταστηµάτων µε ένα τουλάχιστον υποκατάστηµα σε κάθε µια από τις 13 γεωγραφικές 

περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να 

αποδεικνύει µε την προσφορά του στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ότι για την εκτέλεση της σύµβασης θα 

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους π.χ. µε την προσκόµιση της δέσµευσης των 

φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. Υπό τις ίδιες 
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συνθήκες, µια ένωση ή κοινοπραξία µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των µετεχόντων 

στην ένωση ή κοινοπραξία αυτή ή άλλων φορέων 

Οµάδα Έργου  
∆εδοµένης 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 ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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 

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

επιβεβληµένη για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
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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 µια από τις 13 γεωγραφικές 

περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να 

αποδεικνύει µε την προσφορά του στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ότι για την εκτέλεση της σύµβασης θα έχει 

στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους π.χ. µε την προσκόµιση της δέσµευσης των φορέων 

αυτών να θέσουν στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

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

µετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία αυτή ή άλλων φορέων. 

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. ΙΣΧΥΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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. 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας επιλογής των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 

στους αναδόχους µπορεί να γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της εκδήλωσης ενδιαφέροντός 

τους, τους δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτοί το αποδεχτούν. 

 

3.6. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
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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: 

 

a.avgerinou@tempme.gr, 

k.papalexis@tempme.gr, 

e.sanianos@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. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ως προθεσµία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 31/05/2011, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Λ. Αµαλίας 26, 3ος όροφος, 10557 

Αθήνα. 

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

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

ανωτέρω. 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.  

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 
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• Επιβεβαίωση ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος παραλήφθηκε εµπρόθεσµα 

 

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. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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. 

 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στέλνονται σε ένα ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (εξωτερικός 

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

Συµµετοχής και κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 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 Τ2/2011/ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  – Να µην ανοιχθεί από την υποδοχή και να παραδοθεί 

στον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  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 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ελαχίστων προϋποθέσεων 
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συµµετοχής», (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  

Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», (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:«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και ελαχίστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής» 

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά συµµετοχής 

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

υποχρεωτικά δικαιολογητικά: 

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

Παράρτηµα Ι, Ι.1) 

2) Ταυτότητα χρηµατοπιστωτικού οργανισµού (σύµφωνα µε το τυποποιηµένο κείµενο 

Παράρτηµα Ι, Ι.2) 

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

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

4) Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ήλωση 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 ∆.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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

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

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

και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, συµπεριλαµβανοµένης και της εκδήλωσης 

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

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

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

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

που να επιτρέπει την υλοποίηση του Μέσου Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής. 

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

των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και των ισολογισµών. 

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

ο όρος της κάλυψης των δεκατριών (13) Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολό 

τους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, προκειµένου να  καλύψει την παραπάνω απαίτηση, 

στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 

αυτούς, σε ό,τι αφορά την 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 που στη χώρα του υποψήφιου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να 
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αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν 

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

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

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

υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής». 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα αυτών. Επιπλέον, όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 Α θα πρέπει να περιλαµβάνει επαρκή στοιχεία τεκµηρίωσης, µε ποινή αποκλεισµού, 

για τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής : 

 Πρόταση για τα πιστοδοτικά προϊόντα 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 
• γεωγραφική κατανοµή δραστηριότητας και καταστηµάτων στην 

Ελλάδα (συµπεριλαµβανοµένου αριθµού καταστηµάτων µε πρόσβαση 
για ΑΜΕΑ) 

• 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 και εθνικά, διαδικασίες για την παροχή των δανείων κ.λπ.) 
• Ενδεικτικός ετήσιος όγκος δανείων (αριθµός και αξία) στην αγορά-

στόχο της ∆ράσης 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 
παροχή των δανείων στις επιχειρήσεις , όπου θα αναγράφονται, ανά  ∆ράση 
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για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος: 
• 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 (µε κατ’ ανώτατο χρονικό όριο τους 24 µήνες) 

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, ∆ιοικητικός 
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.  

 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης  ή να ζητήσει τη συµπλήρωση ή την 
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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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

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 κάθε  ∆ράση του 

Μέσου Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής, όπως έχει υποβληθεί στην παρούσα Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση του επτά τοις εκατό (≤7%).  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 µονάδα 

(1) και οι άλλες τιµές (επιτόκια) θα σηµειώσουν αναλογικά  αποτελέσµατα, χαµηλότερα της 

µονάδας 

β) την τιµή β΄, η οποία ανταποκρίνεται στο ύψος του ∆ιαχειριστικού 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 
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Ο συντελεστής βαρύτητας επί του συνόλου της βαθµολογίας για το στοιχείο α) θα είναι 95% και 

για το στοιχείο  β) θα είναι 5% 

Υποψήφιος/οι  που θα συγκεντρώσει/ουν την ανώτερη βαθµολογία ανά ∆ράση  µε βάση τον 

παρακάτω τύπο θα επιλεγεί/ούν.  

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

 
Τβi = (αi  X 95% )  +  (βi  X 5%) όπου 
 
Τβi =  τελική βαθµολογία υποψηφίου 

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

∆ράσης του υποψηφίου 

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

διαχειριστικό κόστος  ∆ράσης 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 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
∆ΡΑΣΗΣ/ΥΠΟΕΡΓΑ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΥΝ-
ΕΠΕΝ∆ΥΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (€) 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
≤ 7% 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΦΑΚΕΛΟ 

(ποσά σε €) 

Α ΝΑΙ/ΟΧΙ 200.000.000   
Β ΝΑΙ/ΟΧΙ 200.000.000   
Γ ΝΑΙ/ΟΧΙ 60.000.000   
∆ ΝΑΙ/ΟΧΙ 140.000.000   
Ε ΝΑΙ/ΟΧΙ 100.000.000   
ΣΤ ΝΑΙ/ΟΧΙ 100.000.000   

 
 

Στη στήλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ / ΥΠΟΕΡΓΑ αναφέρονται οι αντίστοιχες κατηγορίες των 

∆ράσεων / στοχευµένων δραστηριοτήτων, που αναλύονται  στο σηµείο 2.3.3 (Πίνακας 1, Μέρος 

Α) της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 
Στη στήλη ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ο υποψήφιος θα συµπληρώνει ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ανάλογα 
µε το αν επιθυµεί να συνεπενδύσει για τη συγκεκριµένη κατηγορία ∆ράσης ή όχι.  
 

Στη στήλη ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ αναφέρεται  το ποσό συνεπένδυσης του υποψηφίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ το αναγραφόµενο ποσό είναι συγκεκριµένο και δεν αλλάζει. Απλώς επιλέγεται η 

∆ράση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή όχι από τον Υποψήφιο µε το αντίστοιχο ποσό 
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Στη στήλη ΕΠΙΤΟΚΙΟ ο υποψήφιος θα συµπληρώσει την τιµή βάσει της προσφοράς του για τη 

συγκεκριµένη κατηγορία ∆ράσης, η οποία θα πρέπει να είναι σε τιµή ≤ 7%, 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 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.  

 

Κάθε Υποψήφιος δύναται να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για µία ή περισσότερες 

Κατηγορίες ∆ράσεων. Για κάθε ∆ράση θα υποβάλει χωριστά την προσφορά του, συµπληρώνοντας  

τον  Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς, αναλόγως του ενδιαφέροντος.  

∆ηλαδή θα υποβάλει ότι θα συνεπενδύσει π.χ. στην ∆ράση Α΄ 200 εκ. ευρώ, στην ∆ράση Β΄200 

εκ ευρώ και στην ∆ράση Γ΄ 60 εκ ευρώ και όχι συνολικά για τις ∆ράσεις Α, Β, Γ, 460 εκ ευρώ. 

Επίσης ο Υποψήφιος θα προσφέρει ΜΟΝΟ  το αναγραφόµενο στον παραπάνω Πίνακα ποσό, 

δηλαδή για την ∆ράση π.χ. Ε΄ µόνο 100 εκ ευρώ χωρίς ουδεµία διαφοροποίηση.  

Για κάθε ∆ράση, η κατακύρωση θα γίνεται στον υποψήφιο µε τη υψηλότερη βαθµολογία, βάσει 

του ως άνω τύπου. Οι προσφερόµενες τιµές της οικονοµικής προσφοράς κάθε υποψηφίου ανά 

κατηγορία ∆ράσεων µπορούν να διαφέρουν, καθώς για κάθε κατηγορία ∆ράσης  η κατακύρωση 

θα γίνεται στον υποψήφιο µε την υψηλότερη βαθµολογία για την κατηγορία αυτή και µόνο. Ο 

ίδιος υποψήφιος δύναται να επιλεγεί για παραπάνω από µια από τις κατηγορίες ∆ράσης, εφόσον 

τις έχει συµπεριλάβει στην οικονοµική του προσφορά, αν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχει την 

υψηλότερη  αποδεκτή βαθµολογία στις κατηγορίες αυτές.  

  

Σε περίπτωση ισοδύναµου αποτελέσµατος για κάθε κατηγορία ∆ράσης, τότε η κατακύρωση θα 

γίνεται σε όλους τους υποψηφίους που έφεραν την ίδια συνολική βαθµολογία και το ποσόν 

συνεπένδυσης θα επιµερίζεται στους ισοβαθµούντες επιλεγέντες υποψηφίους 

 

Σε περίπτωση που για κάποια κατηγορία ∆ράσης δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία 

προσφορά από τις υποβληθείσες δεν είναι αποδεκτή, τότε η πρόσκληση µαταιώνεται ως προς 

την κατηγορία αυτή και µόνον, και επαναπροκηρύσσεται µε νέα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

3.9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΧΟ 
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Κατά την επιλογή των Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεσµεύεται να σεβαστεί 

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

 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της 

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

βαθµολογία ανα κατηγορία ∆ράσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.8.2. 

Η αποσφράγιση των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 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 ∆ικαιολογητικών 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. 

 

Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΧΟ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µετά το άνοιγµα του Φακέλου Ι «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής και Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής», θα εξετάσει την πληρότητα των 

δικαιολογητικών και των στοιχείων τεκµηρίωσης.  

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.   

 

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΧΟ 

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

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

υποψήφιους προκρίνονται στην Β΄φάση.  

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

των δικαιολογητικών συµµετοχής και των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής. 
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Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού  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 

∆ράσης, την οποία υποβάλει στο ∆Σ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προς έγκριση. Για κάθε ∆ράση επιλέγεται ο 

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

Η απόφαση του ∆Σ 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/των Χρηµατοπιστωτικού/ων 

Οργανισµού/ων 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».  Οι 

Χρηµατοπιστωτικοί 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.  
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3.11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ  

 

Μετά  την τελική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή,  γίνεται κατακύρωση στους τελικούς 

Αναδόχους, 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού εισηγείται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο την οριστική κατακύρωση στους αναδόχους. Η απόφαση κατακύρωσης 

κοινοποιείται στους αναδόχους.  

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 ως προς τη συγκεκριµένη ∆ράση 

για την οποία είχε υποβάλει προσφορά ο τελικός ανάδοχος. 

 

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται το σχέδιο Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης, 

βάσει και του Παραρτήµατος ΙV της παρούσας. Οι ανάδοχοι καλούνται να υπογράψουν 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 οι Συµφωνίες Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης που θα 

καταρτισθούν µε τους τελικούς αναδόχους, διέπονται από τον Κανονισµό Επιλογής Συνεργατών – 

Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ  ΑΕ που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
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στη συνεδρίασή του υπ΄ αριθµ. 113/31-08-2010 και εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 

8 του Ν. 3912/2011. 

 

3.12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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

της κατακύρωσης, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να αναστείλει ή µαταιώσει µια ή και όλες τις 

Κατηγορίες ∆ράσεων, για οποιοδήποτε λόγο, µετά από έγγραφη ειδοποίηση των υποψηφίων. 

 

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

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

έλαβαν εγκαίρως  την ειδοποίηση µαταίωσης της/των Κατηγορίας/Κατηγοριών ∆ράσης/ εων. 

 

3.13 ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 

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.  

 

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 
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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 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΘΕΜΑ: ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: Τ2/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Υποψήφιος :  

 

 

 

Κύριοι,  

Με την παρούσα σας υποβάλλουµε την εκδήλωση ενδιαφέροντός µας εξ 

ονόµατος ………..(ενδιαφερόµενο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός) σε απάντηση της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κωδικός πρόσκλησης Τ2/2011/ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο πλαίσιο του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», που 

διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την/τις  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ/ΩΝ ………….   

 

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

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

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

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

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

ενδιαφέροντος (όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, 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, 
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Ι.2.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

Ι.2.1. Ταυτότητα του Υποψήφιου Χρηµατοπιστωτικού Οργανισµού 

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

οργανισµούς 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αρ. Μητρώου: 

Φορέας: 

Χώρα: 

Ηµεροµηνία: 

ΑΦΜ: 

∆ΟΥ: 

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 ∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

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

 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ιεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

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

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

προσωπικά ως νόµιµος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Χρηµατοπιστωτικού Οργανισµού έχει άµεσο 

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

δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στη Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης που 

αναφέρεται στην  προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κωδικός πρόσκλησης 

Τ2/2011/ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

 

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 ∆ήλωση 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)  ∆εν 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21 ∆εκεµβρίου 1998 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Ε. 

L351/29.12.1998), όπως ισχύει 

• ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στην Πράξη του Συµβουλίου στης 26.05.1997 και στο Άρθρο 3 

(1) της κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 21 ∆εκεµβρίου 1998, όπως ισχύει 

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

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

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

/27.11.1995), όπως ισχύει 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 

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

2001/97/ΕΚ στης 4.12.2001, όπως ισχύουν 

ii)  ∆εν 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) ∆εν 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) ∆εν 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) ∆εν 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) ∆εν 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)  ∆εν 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  κατά την υποβολή της 

προσφοράς, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι ηµερών από την κατάθεση της 

προσφοράς του υποψηφίου, 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, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.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 ∆ήλωση 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/Οι επιλεγείς/-γέντες υποψήφιος/οί θα συνεπενδύσει/ουν ίδια κεφάλαια από κοινού µε κεφάλαια 

του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την 

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

επιχειρήσεις  που θα ενταχθούν στις ∆ράσεις. 

 

2. Βασικές παραδοχές λειτουργίας του µέσου χρηµατοοικονοµικής τεχνικής  

Ο/Οι επιλεγείς/εντες Υποψήφιος/οι αναλαµβάνει/ουν να δηµιουργήσει/ουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο 

πιστοδοτικών προϊόντων προς επιχειρήσεις µε τα κεφάλαια του «ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και τα προσφερόµενα προς συνεπένδυση κεφάλαια του υποψηφίου.   

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

τον/τους επιλεγέντα/-ντες υποψήφιο/-ψηφίους, 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. 

 

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

λειτουργίας του) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το 

χειρισµό των πληρωµών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών  σχεδίων, µέσω 

δειγµατοληπτικών ελέγχων  και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το νέο 

χαρτοφυλάκιο πιστοδοτικών προϊόντων.  

Σηµειώνεται ότι η αξίωση επιστροφών κεφαλαίων στο «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

/ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης, µειώνεται από τις 

τυχόν καταπτώσεις/ζηµιές που θα εµφανιστούν στο χαρτοφυλάκιο των χρηµατοδοτικών 

προϊόντων, µε βάση τους συµφωνηθέντες όρους και σε  προκαθορισµένη αναλογία. 
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνθετικά και συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του  

Μέσου Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής: 

∆οµή  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 στις ∆ράσεις  

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

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

Επιλέξιµες Επιχειρήσεις  Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που 
είναι υφιστάµενες ή υπό ίδρυση, όπως ορίζονται στην 
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 
124/20.05.2003, σελ. 36) και δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα. 
Εξ’ αυτών οι µη επιλέξιµες επιχειρήσεις 
περιγράφονται στο Παράρτηµα VI 

Γεωγραφική κατανοµή Τα κεφάλαια του Μέσου Χρηµατοοικονοµικής 
Τεχνικής, θα έχουν τη συγκεκριµένη γεωγραφική 
κατανοµή που παρατίθεται στο Παράρτηµα VIII  και 
θα χρησιµοποιηθούν εντός της ελληνικής 
επικράτειας. 

Επιλέξιµες µορφές δανείων  ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικού σχεδίου 

Νόµισµα δανείων  Σε ευρώ  

∆ιάρκεια δανείων  Έως 10 έτη αναλόγως των ∆ράσεων  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 € 30.000 και έως € 800.000  

Επιτόκιο δανείου Σταθερό καθόλη την διάρκεια του δανείου  
 

Προθεσµία Υπογραφής 
∆ανειακών Συµβάσεων     

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

∆ιάρκεια 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 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)  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. 
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Τιµολογιακή πολιτική και 
εξασφαλίσεις  

Το τελικό κόστος των δανείων που επιβαρύνει τον 
δανειολήπτη θα εξαρτηθεί από την τελική 
προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική των επιλεγµένων 
υποψηφίων και τους όρους προσφοράς των 
κεφαλαίων του «ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει πριν από την 
υπογραφή της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και 
Συνεπένδυσης µε τον/τους επιλεγµένο/ους 
υποψήφιο/-ους, την εφαρµογή ενός µειωµένου ή και 
µηδενικού επιτοκίου, επί των κεφαλαίων που θα 
συνεισφέρει στο Μέσο Χρηµατοοικονοµικής 
Τεχνικής  
 
Εξασφαλίσεις: Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα 
δάνεια λαµβάνονται ενοχικές ή/και εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις.  
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.  
 

∆ιαχειριστικό 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 

Επιπρόσθετο επιτόκιο για το 
Μέσο Χρηµατοοικονοµικής 
Τεχνικής –  
Επιπλέον του επιτοκίου 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 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, που αφορά στα 
ποσά που συνεπενδύονται 

2. Λογαριασµός Επιστροφών ποσών, που αφορά 
στα ποσά που επιστρέφονται στο ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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Εκθέσεις  Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν  µηνιαία και 
τριµηνιαία στοιχεία / εκθέσεις 
Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται 
από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές και τις διατάξεις 
του παρόντος Μέσου Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής. 
  

Παρακολούθηση και Έλεγχος  Οι επιλεγέντες υποψήφιοι και οι επιλέξιµες 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις τους και στα έγγραφα σχετικά µε 
τα εν λόγω δάνεια σε αντιπροσώπους της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, 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.  Οι επιλεγέντες 
υποψήφιοι θα περιλάβουν το παρόν σε κάθε 
σύµβαση µε τις επιχειρήσεις  . 
 

∆ηµοσιότητα Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
κοινοτική νοµοθεσία για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, θα 
πραγµατοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες 
µάρκετινγκ και δηµοσιότητας, µε σκοπό την 
γνωστοποίηση του «ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και του Μέσου 
Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής, στις ελληνικές 
επιχειρήσεις.  
Ειδικότερα, ο/οι επιλεγµένος/οι υποψήφιος/οι θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω:  
• Αναφορά στο όνοµα των ∆ανειακών 

Προϊόντων και των κατηγοριών ∆ράσεων 
• Προώθηση των ∆ανειακών 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 Προγραµµάτων και να παραπέµπει 
στη διαδικτυακή πύλη σε κάθε σχετική µε τη 
δράση διαφήµιση. Σε κάθε περίπτωση, ο 
Χρηµατοπιστωτικός Οργανισµός οφείλει να 
τηρεί τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού 1828/2006 περί ενηµέρωσης και 
δηµοσιότητας, και τις προδιαγραφές των 
Προγραµµάτων δηµοσιότητας που θα 
υλοποιήσει η ΕΥ∆/ΕΠΑΕ στο πλαίσιο της 
προβολής των Προγραµµάτων    

• ∆ηµιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο 
καταστηµάτων για το εν λόγω Μέσο 
Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής 
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• 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 Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Το 
τυποποιηµένο κείµενο και τα λογότυπα θα 
αποσταλούν στον επιλεγµένο υποψήφιο πριν 
την Συµφωνία Χρηµατοδότησης και 
Συνεπένδυσης. Οποιοδήποτε είδος διαφήµισης 
(π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, 
ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται 
στα Προγράµµατα , θα πρέπει να ακολουθούν 
τις οδηγίες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. 

• Στην περίπτωση που επιτυγχάνεται οικονοµικό 
όφελος στις επιχειρήσεις, λόγω του Μέσου 
Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής, (ενίσχυση) 
αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται και να 
κοινοποιείται τυπικά (εγγράφως) και 
ουσιαστικά στην επιχείρηση . 

• Το οικονοµικό όφελος θα πρέπει επίσης να 
χρησιµοποιηθεί και ως µέσο, εργαλείο 
µάρκετινγκ από τον επιλεγέντα υποψήφιο. 

 
 

 

Οι ακριβείς όροι λειτουργίας του µέσου χρηµατοοικονοµικής τεχνικής θα καθοριστούν 

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

Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυµο:  Όνοµα:  
 
Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  
 
Ηµεροµηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
∆ιεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Εργοδότης  Θέση / Ειδικότητα   Περίοδος (από – έως) 

…….. ………. ………… 

…………. ……….. ………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«» 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

 

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ»  

 

διαχειρίστρια εταιρία του Ταµείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ  

 (Συνεργάτης – Συνεπενδυτής) 

 

 

 

 

ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
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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 του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 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 ∆ικαιούχου κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 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 ...04.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

και τον Κανονισµό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών και µε την απόφαση της Επενδυτικής 

Επιτροπής στην … συνεδρίασή της /……., 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) Τους Κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, και ειδικότερα: 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη 

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

Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, και ειδικότερα τα 

άρθρα 43−46. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε µε τον 

Κανονισµό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και 

ειδικότερα το Άρθρο 44. 

• Τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε από τον 

Κανονισµό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ό,τι αφορά την επιλεξιµότητα των επενδύσεων για την 

ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιµη ενέργεια στη στέγαση. 

2) το νόµο 3614/2007 που αφορά στη «διαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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3) Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό ΕΚ 800/2008 για τις κρατικές ενισχύσεις και τον 

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

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

Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών για τη «Σύσταση Ταµείου 

Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ". 

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

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Σ∆Ε) του ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥ∆), όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

6) Την από 02.11.2010 Συµφωνία Χρηµατοδότησης µεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

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

Επιτροπή, στην συνεδρίασή της την ..-..-2011 και τις Επιτροπές Παρακολούθησης των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

 
 
 
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. 

∆ράση : Το έργο ή το σύνολο των έργων τα οποία 
υλοποιούνται από ένα ή περισσότερους 
Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς 

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

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

Λογαριασµός Κεφαλαίων Ταµείου 

Επιχειρηµατικότητας  

: 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.  
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Ηµεροµηνία Έναρξης 

Επιλεξιµότητας 

:  
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

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

το Ελληνικό ∆ηµόσιο καταβάλλει µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στην ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του «Ταµείου Επιχειρηµατικότητας»», συνολικού ύψους 

τετρακοσίων εξήντα  εκατοµµυρίων Ευρώ (460.000.000€). 

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

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

«Ταµείου Επιχειρηµατικότητας». 

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

την αρχική επένδυσή τους, θα χρησιµοποιηθούν άπαξ ή σταδιακά από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την εκ 

νέου χρηµατοδότηση µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής προς όφελος των ελληνικών 

επιχειρήσεων .  Το σύνολο των πόρων  (τόκοι, κεφάλαια), που θα επιστραφούν, µετά την 

ολοκλήρωση και αυτών των επενδύσεων επαναχρησιµοποιούνται για δράσεις υπέρ των ελληνικών 

επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

4. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται, η κατανοµή του προϋπολογισµού των ……  εκ. 

€ της ∆ράσης, που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), ανά Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  και άξονα προτεραιότητας. Για την περιφερειακή κατανοµή έχει 

ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των επιχειρησιακών προγραµµάτων των περιφερειών βάσει της 

κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας. 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΠ/΄Αξονας προτεραιότητας  Ταµείο Επιχειρηµατικότητας  
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας 
προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικότητα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

…… € 
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ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης άξονας 
προτεραιότητας  "Ψηφιακή Σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικότητα ∆υτικής 
Μακεδονίας" 

………. € 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας 
προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση 
και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς 
Ελλάδας" 

………… € 

ΠΕΠ Αττικής άξονας 
προτεραιότητας "Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας της 
Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης" 

………… € 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
άξονας προτεραιότητας  "Ψηφιακή 
Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα 
Νοτίου Αιγαίου" 

……….. € 

ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα" άξονας 
προτεραιότητας 3 "Βελτίωση 
Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος" 

………….. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ………… € 

 

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

Αντισυµβαλλοµένων Μερών ως αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 3. 

6. Σκοπός της παρούσης Συµφωνίας είναι η εξειδίκευση των όρων υπό τους οποίους θα 

υλοποιηθεί η συνεπένδυση, η οποία θα χρηµατοδοτήσει τη ∆ράση  

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

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

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

ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 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 
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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 Επιχειρηµατικοτητας. ∆ηµιουργούνται 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 Επιχειρηµατικότητας, είναι µηδενικό, 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 …...000.000 ευρώ  

 

Το ποσό αυτό που θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο του Κοινού Κεφαλαίου και ανέρχεται 

σε …...000 ευρώ  και θα καταβληθεί από τα Συµβαλλόµενα Μέρη ως ακολούθως: 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας θα καταβάλλει ποσό ….000 

ευρώ  και η Τράπεζα ποσό …0.000 ευρώ. 

 

Χρόνος καταβολών 

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). 

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 
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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 Επιχειρηµατικότητας στο Κοινό Κεφάλαιο θα γίνονται στον 

έντοκο τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. / Ταµείο Επιχειρηµατικότητας   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

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

Λογαριασµό Επιστροφής Ποσών του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας 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 Επιχειρηµατικότητας 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. 

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 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

1. ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
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Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών  

…………………………………………………………… 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

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 ∆ράση γενικότερα, φυλάσσεται στην Τράπεζα σε ειδικό αρχείο για  5 έτη 

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

ηλεκτρονικά.  

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 

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. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

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,.   

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. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ   

Θα εξεταστεί αν απαιτείται και θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 

 

5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
5.1. ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
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5.2. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 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, ……….. 
5.3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ 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 
5.4. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το δάνειο αποπληρώνεται µε …………….. δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης 
περιόδου χάριτος …………….., που συµπεριλαµβάνεται στην ……………..διάρκεια 
του δανείου. Κατά την  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 των Τραπεζών 
 
 
5.5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
 
5.6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   
Στη δανειακή σύµβαση  πρέπει να περιλαµβάνονται απαραίτητα οι κάτωθι όροι: 
Ι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
 
 
1.      Έχω µελετήσει και αποδέχοµαι του όρους  
2. Έχω κατανοήσει και αποδέχοµαι το όφελος από την υπαγωγή µου στη ∆ράση  , το οποίο 

συνίσταται: 
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….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 
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 ∆ράση  λόγω υπαγωγής του. 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και το Ελληνικό ∆ηµόσιο 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. 

5.7. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ 
Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
 
5.8. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

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  ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
 

Η Τράπεζα δύναται να διαπραγµατευτεί την ρύθµιση της οφειλής και να ζητήσει την έγγραφη 

έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την αποδοχή της.  

Η τράπεζα δύναται να διαπραγµατευτεί και να επιτύχει τη ρύθµιση της οφειλής χωρίς την έγκριση 

της ΕΤΕΑΝ , µε υποχρεωτική όµως ενηµέρωσή της , εφόσον η ρύθµιση αφορά σε: 

α. Μείωση µηνιαίας δόσης έως και 50% για 12 µήνες 

β. Περίοδο Χάριτος µε καταβολή τόκων έως και 12 µήνες 

και  

εφόσον  

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η Τράπεζα οφείλει να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για 

την αποδοχή οποιασδήποτε άλλης ρύθµισης. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 
Ενδεικτικά 

Με τη συµπλήρωση 180 Ηµερών συνεχούς υπερηµερίας ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσµης 

δόσης κεφαλαίου, τόκων (συµβατικών ή/και υπερηµερίας), εισφοράς, η σύµβαση δανείου 

καταγγέλλεται και η Τράπεζα φροντίζει για την είσπραξη της απαίτησης από το σύνολο του 

δανείου, σύµφωνα µε τις εσωτερικές της διαδικασίες. 

Η τράπεζα δύναται να καταγγείλει την σύµβαση δανείου σε διάστηµα µεγαλύτερο των 90 και 

µικρότερο των 180 Ηµερών συνεχούς υπερηµερίας της επιχείρησης  , υπό τις κάτωθι 

προϋποθέσεις:  

1. Η Επιχείρηση  προχωρεί σε εξωδικαστικό συµβιβασµό ή έχει κηρυχθεί πτωχός σύµφωνα 

µε απόφαση αρµόδιου δικαστηρίου (Ν. 3869/2010) 

2. Η επιχείρηση  έχει εµφανίσει ασυνέπεια σε υφιστάµενα δανειακά προϊόντα ιδιωτών στην 

ίδια τράπεζα και αυτή έχει αποφασίσει την καταγγελία όλων των  σχετικών συµβάσεων 

(cross default). 

Για την καταγγελία της σύµβασης δανείου σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 90 Ηµερών, 

απαιτείται η τεκµηριωµένη εισήγηση της Τράπεζας και η σύµφωνη γνώµη της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

Από τα ποσά που εισπράττονται, είτε από την αναγκαστική εκτέλεση είτε µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο µετά την καταγγελία : 

• Επιστρέφεται στο Λογαριασµό Επιστροφής Ποσών  του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας το ποσοστό 

συµµετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ στο δανειακό κεφάλαιο και το αναλογούν ποσό του περιθωρίου 

υπερηµερίας (σήµερα 2,5%). Το ποσό των τόκων υπερηµερίας θα αποδίδεται στο Λογαριασµό 

Επιστροφής Κεφαλαίου του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας  κάθε τρίµηνο από την είσπραξή τους». . 

• Το επιτόκιο εκτοκισµού του δανείου µετά την καταγγελία επιβαρύνεται µε το εκάστοτε 

επιτόκιο υπερηµερίας (σήµερα 2,5%). 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

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

στόχων του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας  
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1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

• 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.. 

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 ∆ράσης .  

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

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

δηµοσίευσή τους: 

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 ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  -  ΕΛΕΓΧΟΣ 

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

συστήµατα σχετικά µε τα εν λόγω δάνεια σε αντιπροσώπους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συµπεριλαµβανοµένου του ευρωπαϊκού κατά της εγκληµατικότητας 

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

ΕΥ∆/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 έγχαρτα (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. 
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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 ∆ράση , τότε η Τράπεζα υποχρεούται στην έντοκη επιστροφή του ποσού 
του δανείου στο Λογαριασµό Επιστροφής Ποσών του Ταµείου 
Επιχειρηµατικότητας, που έχουν καταβληθεί και αναλογούν στο ύψος του 
σφάλµατος κατ’ ελάχιστον ή και όλου του ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / MARKETING PLAN 

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

πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες µάρκετινγκ και δηµοσιότητας, µε σκοπό την 

γνωστοποίηση του «Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και της ∆ράσης. Ειδικότερα, η Τράπεζα πρέπει 

να εξασφαλίσει τα παρακάτω: 

Θα οριστικοποιηθεί µετά την επιλογή των Τραπεζών 

Ενδεικτικά 

• Προώθηση της ∆ράσης  µέσω του ιστότοπου της Τράπεζας.  

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

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

• Τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1828/2006 περί ενηµέρωσης και 

δηµοσιότητας, και των προδιαγραφών των δράσεων δηµοσιότητας που θα υλοποιήσει η 

αρµόδια υπηρεσία ΕΥ∆ ΕΠΑΕ  

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

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

χρηµατοδότησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και εθνικούς πόρους ………..»  

• Σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ για οποιοδήποτε είδος διαφήµισης (π.χ. τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) και η οποία 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. 
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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 ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε τα γραφιστικά πρότυπα και της προδιαγραφές 

σηµατοδότησης του ΕΣΠΑ. 

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

η χρηµατοδότηση της πράξης δηλαδή για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης» 

• Το λογότυπο και τα στοιχεία των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

• Το µήνυµα που έχει επιλέξει η ∆ιαχειριστική 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: «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

• Επιπλέον, η αναφορά στην εθνική ή στην περιφερειακή αρχή δύναται να ενσωµατωθεί στην 

κάρτα τέλους. 

Ραδιοφωνικά µηνύµατα: 

Τα ραδιοφωνικά µηνύµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

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

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

κοινοτικής παρέµβασης. 

2. Τη φράση: «ΕΣΠΑ - 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 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
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Η Τράπεζα ορίζει  ως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για κάθε επικοινωνία και επίλυση προβληµάτων 

για  

 

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

επίλυση προβληµάτων για τη ∆ράση …… 

 

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 ∆ράσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 

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 

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 ∆ράσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

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

καταβληθέντα ποσά από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, 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 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ 

Αλλαγές στα νοµικά πρόσωπα των αντισυµβαλλοµένων, πρέπει να γνωστοποιούνται στα 

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

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 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

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

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

τα κατάλληλα 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 

των ωφελουµένων, 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. 
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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 ∆ηµόσιο 

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 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ τηρεί εχεµύθεια και να 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.  

ΑΡΘΡΟ 19 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως διαχειρίστρια του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

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 Επιχειρηµατικοτητας 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. 
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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 

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

διατάξεων των Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών 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.  

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 ∆ιαρθρωτικών Ταµείων), που αρχίζει την ηµεροµηνία που καθίσταται 

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

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

του θέµατος είναι ευθύνη της Επενδυτικής Επιτροπής που διορίζεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 02.11.2010 Συµφωνία Χρηµατοδότησης µεταξύ Ελληνικού 

∆ηµοσίου 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 Επιχειρηµατικότητας 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 

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

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

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

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

γίνει µε συµπληρωµατική της παρούσας συµφωνία.  

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. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Η παρούσα συµφωνία διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

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 ∆ικαστήρια 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Περιεχόµενα επιχειρηµατικού σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη 

(το παρόν συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα 
Προγράµµατα Νέου Επενδυτικού Νόµου (Ν. 3908/2011), του ΕΠΑΝ ΙΙ και προγραµµάτων 
άλλων κρατικών ενισχύσεων) 

Α΄ Φάση Αξιολόγησης 
ΜΕΡΟΣ Ι – Ταυτότητα επιχείρησης 

 
Παρουσιάζεται η ταυτότητα της επιχείρησης και λοιπών στοιχείων για την εξέταση της 
επιλεξιµότητας της επιχείρησης 
(ΚΑ∆,  αριθµός εργαζοµένων, κύκλος εργασιών, ένταξη σε προγράµµατα de minimis και 
άλλων κρατικών ενισχύσεων, εγγυήσεις από ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ.λ.π. ) 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Παρουσίαση Επενδυτικού Σχεδίου 
 
Γενικά στοιχεία επιχειρηµατικού σχεδίου (για όλες τις κατηγορίες) 
 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

1.1 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (επιθυµητό µια σελίδα Α4)  
Σύντοµο ιστορικό 
Αντικείµενο δραστηριότητας 
Κύρια σηµερινή ενασχόληση-πελάτες  
Υφιστάµενος εξοπλισµός και λοιπά πάγια (συνοπτικά) 
Παραγωγική δυναµικότητα  

  …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
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1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Υφιστάµενη 
κατάσταση (έτος t) 

 t-3 t-2 t-1 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΩΝ
  

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
   

  
 
 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (επιθυµητό µια σελίδα Α4)   
Γενικός στόχος επένδυσης 
Προτεινόµενες  δαπάνες-εξήγηση αναγκαιότητάς τους 
Οποιοδήποτε άλλο χρήσιµο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόµενης 
επένδυσης) 
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2.2 Αναλυτικός πίνακας δαπανών- προϋπολογισµός επένδυσης-αναµενόµενα αποτελέσµατα  

Προτεινόµενες  δαπάνες-αναλυτική καταγραφή: 
– προϋπολογισµός επένδυσης  
– δανειοδοτούµενο µέρος. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΄Ετη µετά την επένδυση * 
 1ο  2ο  3ο  4ο  5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ           
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΩΝ 

    
      

ΕΞΑΓΩΓΕΣ           
 

*Σηµείωση: ΄Αν το δάνειο είναι δεκαετές συµπληρώνεται ο παραπάνω πίνακας. Στην περίπτωση 
που είναι επταετές συµπληρώνονται τα 7 έτη του πίνακα κ.ο.κ. 
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Β) Επιλεξιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου µε βάση τα ειδικά κριτήρια ανά κατηγορία 
 

Κατηγορία ∆  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
 

3.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Συµβολή επενδυτικής πρότασης µε την υποκατηγορία  

 Κριτήριο ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1. Συµβολή προτεινόµενων δαπανών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την 
προώθηση της εξωστρέφειας 

 Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα-στόχος ΒΑΘΜΟΣ     0      ή      1 

2. 
∆ιεθνής διείσδυση  της επιχείρησης, µέσω της ανάπτυξης – βελτίωσης προϊόντων και 
υπηρεσιών και της ανάπτυξης συνεργασιών . 
∆ιείσδυση σε νέες αγορές ή επέκταση σε υπάρχουσες διεθνείς αγορές 

3. Βελτίωση των διαδικασιών για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της 
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών 

4. Επιτυγχανόµενη ανταγωνιστικότητα τιµών προϊόντων και υπηρεσιών 

5. Αξιοποίηση βιοµηχανικής ή / και πνευµατικής ιδιοκτησίας, προτυποποίηση 

6. Αξιοποίηση τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων 
για την προώθησή τους σε νέες αγορές  

 
 
 
Η Τράπεζα θα αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σηµεία. Ο 
υποψήφιος δανειολήπτης που καταθέτει το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να 
απαντήσει/τεκµηριώσει τα ανωτέρω. 
Προϋπόθεση για την βαθµολόγηση των στόχων αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
 
Στη συνέχεια βαθµολογούνται τα σηµεία 2 έως 6 µε 0  ή 1. Τίθεται βαθµός 1 όταν εκτιµάται ότι 
έχει σηµαντική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο στόχο. ΄Αν η συνολική βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη ή ίση του 2 θεωρείται ότι πληρούνται τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας της 
κατηγορίας 
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Κατηγορία Ε,  Υποκατηγορία ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

3.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Συµβολή επενδυτικής πρότασης µε την υποκατηγορία  

 Κριτήριο ΝΑΙ / ΟΧΙ  

1. Συµβολή προτεινόµενων δαπανών για ανάπτυξη δραστηριοτήτων   εναλλακτικού 
τουρισµού  

 Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα-στόχος ΒΑΘΜΟΣ  0  ή 1 

2. Ενσωµάτωση και υποστήριξη της ανάπτυξης   εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

3. Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισµικού αποθέµατος. 

4. ΄Αµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης 

5. Εισαγωγή νέων µεθόδων στην  διάθεση και προώθηση των παρεχόµενων τουριστικών 
υπηρεσιών  

6. Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας, διαχείριση απορριµάτων και αποβλήτων ή/και 
βελτίωση της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ 

 
 
Η Τράπεζα θα αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σηµεία. Ο 
υποψήφιος δανειολήπτης που καταθέτει το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να 
απαντήσει/τεκµηριώσει τα ανωτέρω. 
Προϋπόθεση για την βαθµολόγηση των στόχων αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
 
Στη συνέχεια βαθµολογούνται τα σηµεία 2 έως 6 µε 0  ή 1. Τίθεται βαθµός 1 όταν εκτιµάται ότι 
έχει σηµαντική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο στόχο. ΄Αν η συνολική βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη ή ίση του 2 θεωρείται ότι πληρούνται τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας της 
κατηγορίας 
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Κατηγορία Ε,  Υποκατηγορία ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

 
Α) Επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ενσωµατώνουν στις διαδικασίες τους φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες/διεργασίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές βιοµάζα, 
γεωθερµία, κλπ για ιδία χρήση, εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης απορριµµάτων και 
αποβλήτων.  

Β) Επιχειρήσεις που είναι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, βιοµάζα, γεωθερµία, 
κλπ, επιχειρήσεις διαχείρισης υδάτινου δυναµικού (περιλαµβανόµενης και της αφαλάτωσης) 
και επιχειρήσεις διαχείρισης απορριµµάτων, αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων υλικών. 

Γ) Μεταποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν και προµηθεύουν προϊόντα εξοπλισµού και  
αντικείµενα ενασχόλησης της κατηγορίας Β ανωτέρω. 
 

3.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Συµβολή επενδυτικής πρότασης µε την υποκατηγορία  

 Κριτήριο ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1 

Συµβολή των  προτεινόµενων δαπανών στην :  

α) Υλοποίηση «πράσινης» επένδυσης  φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής ενέργειας, 
εξοικονόµησης ενέργειας και φυσικών πόρων, διαχείρισης υδάτινου δυναµικού, 
διαχείρισης απορριµµάτων, στερεών, υγρών αποβλήτων και αερίων εκποµπών, ή 

β) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, βιοµάζα, 
γεωθερµία, κλπ, - βέλτιστης διαχείρισης υδάτινου δυναµικού (περιλαµβανόµενης και της 
αφαλάτωσης)- βέλτιστης διαχείρισης απορριµµάτων, αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων 
υλικών, ή 

γ) Ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων εξοπλισµού, εγκαταστάσεων και 
συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις µε αντικείµενα ενασχόλησης που  
αναφέρονται στην υποκατηγορία β. 

 Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα-στόχος ΒΑΘΜΟΣ 0 ή 1 

2. 
Εγκατάσταση συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για βιοµηχανική, 
βιοτεχνική χρήση, καθώς και για συγκροτήµατα γραφείων, εργαστηριών  και ξενοδοχείων.  

3. Εφαρµογή σχεδίων / εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 

4. 
Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος µέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδικασιών 
και τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων και ρύπων γενικότερα,  εγκατάσταση συστηµάτων 
κατακράτησης / εξουδετέρωσης ρύπων 

5. 
Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών µείωσης της κατανάλωσης / ανακύκλωσης / 
επαναχρησιµοποίησης φυσικών πόρων (π.χ.  νερού) και αφαλάτωσης νερού για οικιακή, 
αστική και βιοµηχανική χρήση. 

6. 
Αύξηση όγκου παραγωγής / βελτίωση ποιότητας προϊόντων (εξοπλισµού, εγκαταστάσεων 
και συστηµάτων)  που χρησιµοποιούνται από επιχειρήσεις της υποκατηγορίας β 

 
Η Τράπεζα θα αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σηµεία. Ο 
υποψήφιος δανειολήπτης που καταθέτει το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να 
απαντήσει/τεκµηριώσει τα ανωτέρω. 
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Προϋπόθεση για την βαθµολόγηση των στόχων αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
 
Στη συνέχεια βαθµολογούνται τα σηµεία 2 έως 6 µε 0  ή 1. Τίθεται βαθµός 1 όταν εκτιµάται ότι 
έχει σηµαντική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο στόχο. ΄Αν η συνολική βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη ή ίση του 2 θεωρείται ότι πληρούνται τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας της 
κατηγορίας 
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Κατηγορία ΣΤ,  Υποκατηγορία ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α 

 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

 Κριτήριο ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1. Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους 

 Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα-στόχος ΒΑΘΜΟΣ  0 ή 1 

2. Αύξηση βαθµού/δυναµικότητας εξυπηρέτησης της επιχείρησης (αποθηκευτική, 
µεταφορική κτλ). για υφιστάµενες επιχειρήσεις και στόχο δυναµικότητας για τις νέες, 

3. Αύξηση του βαθµού ολοκλήρωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών logistics για υφιστάµενες 
επιχειρήσεις και στόχος βάσει του επιχειρησιακού τους σχεδίου για τις νέες, 

4.  Βελτίωση επιπέδου/ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών για υφιστάµενες επιχειρήσεις και  
στόχος βάσει του επιχειρησιακού τους σχεδίου για τις νέες, 

5. Μείωση κόστους  παρεχόµενων υπηρεσιών για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και στόχος 
ανταγωνιστικών τιµών για τις νέες. 

6. Αξιοποίηση τυχόν ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

7. Συµβολή στην επέκταση πελατολογίου (νέοι πελάτες-νέες αγορές) για τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις και επίτευξη εύρους πελατολογίου για τις νέες. 

8. 
Εξειδικευµένες λειτουργικές προδιαγραφές και βελτίωση διαχείρισης ροών των 
αποθεµάτων και των διακινούµενων για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και στόχος του 
επιχειρησιακού τους σχεδίου για τις νέες. 

 
 
 
Η Τράπεζα θα αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σηµεία. Ο 
υποψήφιος δανειολήπτης που καταθέτει το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να 
απαντήσει/τεκµηριώσει τα ανωτέρω. 
Προϋπόθεση για την βαθµολόγηση των στόχων αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
 
Στη συνέχεια βαθµολογούνται τα σηµεία 2 έως 8 µε 0  ή 1. Τίθεται βαθµός 1 όταν εκτιµάται ότι 
έχει σηµαντική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο στόχο. ΄Αν η συνολική βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη ή ίση του 3 θεωρείται ότι πληρούνται τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας της 
κατηγορίας 
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Κατηγορία ΣΤ,  Υποκατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ 
 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

 Κριτήριο ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1. 
Ύπαρξη πιστοποίησης ή αίτησης για πιστοποίηση σχετικής µε τα προϊόντα που αφορά η 
επένδυση.  
(βιολογικής καλλιέργειας, βιολογικής εκτροφής, ΠΟΠ, και λοιπών συναφών κατηγοριών) 

 Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα-στόχος ΒΑΘΜΟΣ 0 ή 1 

2. Εφαρµογή διαχειριστικών συστηµάτων διασφάλισης της υγείας των καταναλωτών 

3. 

Βελτίωση ποιότητας παραγόµενων προϊόντων για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και 
επίτευξη παραγωγής προϊόντων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο επιχειρησιακό σχέδιο 
για τις νέες.  
 

4. Επίτευξη ανταγωνιστικών τιµών και ικανών περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων  

5. Συµβολή στην επέκταση πελατολογίου (νέοι πελάτες-νέες αγορές) για τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις και επίτευξη εύρους πελατολογίου για τις νέες επιχειρήσεις 

6. Αξιοποίηση χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων 

7. Εξασφάλιση του τρόπου διάθεσης του προϊόντος χωρίς προστιθέµενες επιβαρύνσεις από 
ενδιάµεσους.  

 
 
Η Τράπεζα θα αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σηµεία. Ο 
υποψήφιος δανειολήπτης που καταθέτει το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να 
απαντήσει/τεκµηριώσει τα ανωτέρω. 
Προϋπόθεση για την βαθµολόγηση των στόχων αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
 
Στη συνέχεια βαθµολογούνται τα σηµεία 2 έως 7 µε 0  ή 1. Τίθεται βαθµός 1 όταν εκτιµάται ότι 
έχει σηµαντική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο στόχο. ΄Αν η συνολική βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη ή ίση του 3 θεωρείται ότι πληρούνται τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας της 
κατηγορίας 
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Κατηγορία ΣΤ,  Υποκατηγορία  ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

3.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

 Κριτήριο ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1. 
Συµβολή του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου-δαπανών µε την εφαρµογή-αξιοποίηση 
της καινοτοµίας  
 

 Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα-στόχος ΒΑΘΜΟΣ  0 ή 1 

2. Ύπαρξη κατοχυρωµένης ευρεσιτεχνίας (πατέντας), ή αποδεδειγµένης υποβολής της προς 
κατοχύρωση, σχετιζόµενης άµεσα µε το επενδυτικό σχέδιο 

3. Συστηµατική ενασχόληση του επενδυτή µε την εφαρµογή της ιδέας (π.χ. συνεργασία µε 
ερευνητικό ίδρυµα, δοκιµές, πειράµατα, δοκιµαστική εφαρµογή) 

4. Βαθµός Τεχνικής-τεχνολογικής διαφοροποίησης του βάσει της καινοτοµίας παραγόµενου 
προϊόντος ή παρασχόµενης υπηρεσίας, για µια ή περισσότερες συγκεκριµένες εφαρµογές. 

5. Βαθµός οικονοµικής διαφοροποίησης του βάσει της καινοτοµίας παραγόµενου προϊόντος ή 
παρασχόµενης υπηρεσίας, για µια ή περισσότερες συγκεκριµένες εφαρµογές. 

6. Εµπορική αποδοχή (ελκυστικότητα) του νέου καινοτόµου προϊόντος/υπηρεσίας  

 
Η Τράπεζα θα αξιολογήσει το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σηµεία. Ο 
υποψήφιος δανειολήπτης που καταθέτει το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να 
απαντήσει/τεκµηριώσει τα ανωτέρω. 
Προϋπόθεση για την βαθµολόγηση των στόχων αποτελεί η απάντηση ΝΑΙ στο κριτήριο 1 
 
Στη συνέχεια βαθµολογούνται τα σηµεία 2 έως 6 µε 0  ή 1. Τίθεται βαθµός 1 όταν εκτιµάται ότι 
έχει σηµαντική συνάφεια µε τον επιδιωκόµενο στόχο. ΄Αν η συνολική βαθµολογία είναι 
µεγαλύτερη ή ίση του 2 θεωρείται ότι πληρούνται τα ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας της 
κατηγορίας 
 

 
 
 
 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ  ΤΑ 

ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΩΣ Β΄ΦΑΣΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – 

«Μη επιλέξιµες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» 

 

Για τις Κατηγορίες ∆ράσεων Α, Β και Γ 
∆εν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις  που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 

επόµενες του Ν. 3908/25.01.2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011 

 

Προβληµατικές επιχειρήσεις 
Προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές 

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

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

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

Παράνοµες Ενισχύσεις   
Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεµεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούµενης 

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

µε την Κοινή Αγορά. 

 

Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράµµατα που έληξαν ή 

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

 

Κανονισµός ΕΚ 1998/2006 de minimis 
∆εν είναι επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισµός ΕΚ 1998/2006  
(παράρτηµα ΙΙΙ),  συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας οι πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 
i. στους τοµείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συµβουλίου 
ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθµούνται στον πίνακα του 

παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 

iii. στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στον πίνακα του 
παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων 
προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις 
οικείες επιχειρήσεις 

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

iv. µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, εφ’ όσον η αιτούµενη ενίσχυση συνδέεται 
άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανοµής ή 
µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα.   
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v. στον τοµέα του άνθρακα  
vi. στον κλάδο των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων εφ’ όσον η 

αιτούµενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών  
vii. οι προβληµατικές επιχειρήσεις 

Επίσης, αποκλείονται:  
 

• Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 
2ου βαθµού, οι ∆ηµοτικές και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί. 

• Οι Επιχειρήσεις  του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, 
Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές 
Εταιρείες, ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ∆Ε κ.λπ.) 

• Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κλπ.)  

 
Για την επιλεξιµότητα ή µη επιχειρήσεων  µε µικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 
τριτογενή τοµέα), θα λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 
(της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

Επεξηγήσεις των Κατηγοριών ∆ράσεων  

1. Κατηγορία Α, Β και Γ 

Επενδύσεις που υπάγονται  στον επενδυτικό νόµο 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 801.02.2011) 
Αυτή η κατηγορία στοχευµένων δραστηριοτήτων αφορά σε επενδύσεις Γενικής 
Επιχειρηµατικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής των περιπτώσεων α, 
β και γ του άρθρου 6 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8/01-02-2011), καθώς και Ειδικά Επενδυτικά 
Σχέδια, ήτοι Επιχειρηµατικότητα των Νέων, Ολοκληρωµένα Πολυετή Επιχειρηµατικά Σχέδια και 
σχέδια Συνέργειας και ∆ικτύωσης των περιπτώσεων α, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 
του ιδίου νόµου. 

Οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κατηγοριών, που έχουν υπαχθεί στον ανωτέρω Επενδυτικό Νόµο 
θεωρούνται εκ  των προτέρων ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας. 

Ύψος δανείου 

Κατηγορίες Α και Β 
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και  το µέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 
800.000 € ανά  επιχείρηση.  

Κατηγορία Γ  
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 30.000 € και  µέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 300.000 
€. ανά επιχείρηση  

∆ιαθέσιµοι πόροι 
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και τους επιλεγέντες ΕΧΟ 
για την κατηγορία Α, Β και Γ  θα είναι 690 εκ.  €, αναλυόµενα ανά Κατηγορία ∆ράσης µε 
δυνατότητα σε 24 µήνες µετά την υπογραφή της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και 
Συνεπένδυσης αυξοµείωσης του ποσού έως 30% αναλόγως της πορείας της ∆ράσης  . 

 

2. Κατηγορία ∆  

Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

Αυτή η κατηγορία στοχευµένων δραστηριοτήτων αφορά επιχειρηµατικά σχέδια που στόχο έχουν 
την βελτίωση της εξωστρέφειας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προωθείται µε επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας ανταγωνιστικών 
προϊόντων και αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων  που συµβάλλουν στην ενίσχυση της 
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. 

Οι επιλέξιµες επενδύσεις στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων αι/ή υπηρεσιών ή στη 
διείσδυση  των προϊόντων ή/και υπηρεσιών  σε νέες αγορές .  

 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα 
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρείται 
εκ των προτέρων ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της Α΄ Φάσης. 

Οι περιορισµοί ως προς τους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑ∆) των επιχειρήσεων που ανήκουν σε 
αυτή την κατηγορία θα καθοριστούν στη «Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης». 

Ύψος δανείου 
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Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και  µέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 500.000 
€. ανά επιχείρηση 

∆ιαθέσιµοι πόροι 
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και τους επιλεγέντες ΕΧΟ 
για την κατηγορία ∆  θα είναι 210 εκ.  €,  µε δυνατότητα σε 24 µήνες µετά την υπογραφή της 
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης αυξοµείωσης του ποσού έως 30% αναλόγως 
της πορείας της ∆ράσης  . 

 

3. Κατηγορία  Ε 

Υποκατηγορία : Επενδύσεις από Επιχειρήσεις Τουριστικού Τοµέα που δραστηριοποιούνται 
στον θεµατικό (εναλλακτικό) τουρισµό  
Ο εναλλακτικός τουρισµός περιλαµβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες 
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιµήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται 
σε ένα εξειδικευµένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και συµβάλλουν στην 
άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

Ο εναλλακτικός τουρισµός συµβάλλει:  
• Στη διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε την 

επιχειρηµατική αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
• Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισµικού αποθέµατος. 
• Στην άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη µιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως αυτές 
αναφέρονται ενδεικτικά και όχι δεσµευτικά κατωτέρω: 

Αθλητικός τουρισµός αναψυχής, Πολιτιστικός τουρισµός, Θαλάσσιος τουρισµός, Τουρισµός 
υπαίθρου, Γαστρονοµικός τουρισµός, Μαθητικός Τουρισµός, Συνεδριακός Τουρισµός, Τουρισµός 
υγείας και ευεξίας, Θρησκευτικός Τουρισµός κ.λ.π. 

 
Επιλέξιµα είναι Επιχειρηµατικά Σχέδια από µικροµεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα που 
δραστηριοποιούνται ή –µέσω του σχεδίου-προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

Οι επιλέξιµοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑ∆) των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία θα καθοριστούν αναλυτικά στη «Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης». 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα 
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρείται εκ των προτέρων ότι πληρούν τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας της Α΄ Φάσης. 

 

Υποκατηγορία : Επενδύσεις που στοχεύουν στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τη 
διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων και την εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών 
πόρων.   
Επιλέξιµα είναι επιχειρηµατικά-επενδυτικά σχέδια από τις κάτωθι κατηγορίες µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων: 

Α) Επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ενσωµατώνουν στις διαδικασίες τους φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες/διεργασίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές βιοµάζα, 
γεωθερµία, κλπ για ιδία χρήση, εξοικονόµησης ενέργειας και διαχείρισης απορριµµάτων και 
αποβλήτων.  
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Β) Επιχειρήσεις που είναι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, βιοµάζα, γεωθερµία, κλπ, 
επιχειρήσεις διαχείρισης υδατικού δυναµικού (περιλαµβανόµενης και της αφαλάτωσης) και 
επιχειρήσεις διαχείρισης απορριµµάτων, αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων υλικών. 

και 

Γ) Επιχειρήσεις  που παράγουν και προµηθεύουν  τα αντικείµενα ενασχόλησης της κατηγορίας Β 
ανωτέρω. 

 

Οι επιλέξιµοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑ∆) των επιχειρήσεων θα καθοριστούν στη «Συµφωνία 
Χρηµατοδότησης και  Συνεπένδυσης». 

 

Τα επενδυτικά σχέδια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στις δράσεις 
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρείται εκ των 
προτέρων ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της Α΄Φάσης .  

 

Ύψος δανείου για τις ανωτέρω δύο (2)  υποκατηγορίες 
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και  µέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 500.000 
€. ανά  επιχείρηση 

∆ιαθέσιµοι πόροι 
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και τους επιλεγέντες ΕΧΟ 
για την κατηγορία Ε  θα είναι 150 εκ.  €, µε δυνατότητα σε 24 µήνες µετά την υπογραφή της 
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης αυξοµείωσης του ποσού έως 30% αναλόγως 
της πορείας της ∆ράσης  . 

 

4. Κατηγορία ΣΤ  

Επενδύσεις που προωθούν  την καινοτοµία ή/και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα 
επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα  
Συγκεκριµένα στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επενδύσεις και ενέργειες που εντάσσονται 
στις κατωτέρω υπο-κατηγορίες: 

 

Υποκατηγορία : Επιχειρηµατικά Σχέδια του τοµέα Εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Επιλέξιµα είναι Επιχειρηµατικά Σχέδια από µικροµεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και λειτουργούν ως ενδιάµεσοι κρίκοι µεταξύ της αλυσίδας εφοδιασµού 
και εξυπηρέτησης και των τρίτων επιχειρήσεων που είναι τελικοί αποδεκτές. Στις επιχειρήσεις 
εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαµβάνονται και µεταποιητικές  επιχειρήσεις, χονδρεµπορικές 
επιχειρήσεις, 3rd party επιχειρήσεις, µεταφορικές επιχειρήσεις, ειδικοί συνεργάτες καθώς και 
επιχειρήσεις τελικής διανοµής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στις τρίτες 
επιχειρήσεις τελικούς αποδέκτες.  

Οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑ∆) των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα 
καθοριστούν στη «Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης». 

 

Υποκατηγορία :Επενδύσεις από Επιχειρήσεις δεύτερης µεταποίησης ειδών διατροφής, ιδίως 
των βιολογικών, αυτών που χαρακτηρίζονται ονοµασίας προελεύσεως και αυτών που 
αποτελούν χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα. 
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Επιλέξιµα είναι Επιχειρηµατικά Σχέδια από µεταποιητικές επιχειρήσεις(δεύτερη µεταποίηση) που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίµων και ποτών.  

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
δασοκοµικών προϊόντων πρώτη µεταποίησης ή/και εµπορία προϊόντων  που καλύπτονται από το 
Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, δεν είναι επιλέξιµες. 

Οι επιλέξιµοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑ∆) των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία θα καθοριστούν αναλυτικά στη «Συµφωνία Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης». 

 

Υποκατηγορία : Επενδύσεις καινοτοµικού χαρακτήρα από τεχνολογικά προηγµένες 
επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα  
Ως Καινοτοµία ορίζεται  «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και 
παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν 
άµεση παραγωγική, χρηστική ή/και εµπορική εφαρµογή».  

Η έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνει τόσο την τεχνολογική όσο και την µη τεχνολογική και την 
οργανωτική καινοτοµία. 

Συνεπώς, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα διαδικασία ή µια νέα 
υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που  χρησιµοποιείται,  

Η Καινοτοµία που ενθαρρύνεται µε το παρόν πρόγραµµα µπορεί να είναι Τεχνολογική 
(αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων τεχνολογιών), αλλά και µη 
Τεχνολογική (εφαρµογή µιας καινοτόµου ιδέας µη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει 
σηµαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

Επισηµαίνεται συνεπώς ιδιαίτερα ότι, για να χαρακτηριστεί µία πρόταση ως καινοτοµική, δεν 
είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή µε ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα. 

Επιλέξιµα είναι τα επιχειρηµατικά-επενδυτικά σχέδια εφαρµογής καινοτοµιών (τεχνολογικών ή µη) 
των εξορυκτικών και µεταποιητικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. 

Οι περιορισµοί στους επιλέξιµους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑ∆) των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα καθοριστούν αναλυτικά στη «Συµφωνία 
Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης». 

Επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν διακριθεί σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιολόγησης / 
προώθησης της καινοτοµίας θεωρούνται εξ αρχής επιλέξιµα. 

 

Υψος  δανείου για  τις ως άνω υποκατηγορίες  

Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και  µέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 500.000 
€. ανά επιχείρηση 

∆ιαθέσιµοι πόροι 
Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και τους επιλεγέντες ΕΧΟ 
για την κατηγορία ΣΤ  θα είναι 150 εκ.  €, µε δυνατότητα σε 24 µήνες µετά την υπογραφή της 
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης αυξοµείωσης του ποσού έως 30% αναλόγως 
της πορείας της ∆ράσης  . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Σηµειώνεται ότι η παρακάτω κατανοµή είναι δεσµευτική 

Α/Α. Ενισχυόµενη 
Περιφέρεια  Ποσό σε € Ποσοστό (%) 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ.  66.849.403

 

16,7124% 
 
 

2. ∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ.  10.139.041

 
2,5348% 

 

3. ΑΤΤΙΚΗ  166.898.854
 41,7247% 

4. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α.  15.662.130
 3,9155% 

5. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  9.877.859
 2,4695% 

6. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΟ, 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, 
ΚΡΗΤΗ 

 130.572.713
 32,6432% 
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