
 

Σελίδα 1 από 7 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» 

 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

1. Στο σημείο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ - Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος του χρηματοδοτικού 

μέσου - 3. Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Μέσου, γίνεται προσθήκη πεδίου «Έναρξη 

επιλεξιμότητας παραστατικών δαπανών», ενώ τα πεδία  που αφορούν τη «Διάρκεια Δανείου», τις 

«Εκταμιεύσεις Δανείων», το «Διαχειριστικό Κόστος», τροποποιούνται και διαμορφώνονται ως εξής :  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ  

(Υποπρόγραμμα 1) 

5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος  έως 24 μήνες  

 

Εκταμιεύσεις δανείων  

Το σύνολο του ποσού των δανείων (για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) 
θα πρέπει να εκταμιεύονται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 6 μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, με χρήση ανάλογης περιόδου χάριτος ή όχι (είναι 
στην ευχέρεια του πιστωτικού ιδρύματος) και το αργότερο έως δύο μηνών 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων για το ΕΣΠΑ (σήμερα 31-
12-2023).  
Για τα επενδυτικά δάνεια, υπάρχει δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων του 
δανείου, ανάλογα και με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών και σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο έως δύο μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
εκταμιεύσεων για το ΕΣΠΑ (σήμερα 31-12-2023). Σημειώνεται ότι τα ποσά με 
τα οποία συμμετέχει το Ταμείο σε κάθε εκταμίευση θα κατατίθενται και αυτά 
σταδιακά, μετά από την αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου.  

Διαχειριστικό κόστος  

Το διαχειριστικό κόστος, ανά δανειακό φάκελο, που θα επιβαρύνει τον 
δανειολήπτη αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με 
ανώτατο ποσό τα € 4.000 ευρώ και κατώτατο τα € 100. 

Έναρξη επιλεξιμότητας 
παραστατικών δαπανών 

Γίνονται δεκτά ως επιλέξιμα, παραστατικά επί πιστώσει τα οποία εκδόθηκαν 
έως και έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
δανειοδότησης από τον υποψήφιο τελικό αποδέκτη. 

 

Αντιστοίχως τροποποιούνται τα εδάφια 9,11,12 και 15 του Άρθρου 6 του σχεδίου Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας. 

2. Στο σημείο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ - Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος του χρηματοδοτικού 

μέσου - 3. Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Μέσου, Πίνακας 1, Υποπρόγραμμα 1, η 

«Σημείωση» τροποποιείται ως εξής :  

«Δύναται από την τράπεζα να ζητηθεί η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Το ποσοστό ιδιωτικής 

συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό χορηγήσεων και τις διαδικασίες πιστοδοτικής 
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πολιτικής της τράπεζας».  

Αντιστοίχως,  τροποποιείται η Σημείωση 2 του Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

 

Β. ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

1. Ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 

Η αξιολόγηση των αιτημάτων, σύμφωνα με την πρόσκληση, γίνεται από τους συνεργαζόμενους ΧΟ.  

 

2. Ο υπολογισμός του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ) που περιγράφεται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

 
Ο υπολογισμός του ΑΙΕ αυτόματα από το ΠΣΚΕ θα εφαρμοστεί εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

 

3. Αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που περιγράφεται στην 

Πρόσκληση, η ευθύνη των Τραπεζών θα περιορίζεται στη λήψη της σχετικής Υπεύθυνης 

Δήλωσης της επιχείρησης που αιτείται χρηματοδότηση. Επισημαίνεται ότι στη Δήλωση για τη 

σώρευση ενισχύσεων de minimis δεν γίνεται αναφορά στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, των 

οποίων οι ενισχύσεις πρέπει να αναγράφονται στη Δήλωση αυτή, πέραν των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων. 

 
Ήδη η περιγραφόμενη στην πρόσκληση διαδικασία, υιοθετεί την ως άνω προσέγγιση. Επιπλέον, 

διευκρινίζεται ότι η εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis πραγματοποιείται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/2013, στην έννοια της  ενιαίας επιχείρησης δεν 

συγκαταλέγονται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 

 

4. Στις επιχειρήσεις που χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, να παρασχεθεί η 

δυνατότητα αυτές (επιχειρήσεις) να δύνανται να προσκομίζουν τα απαιτούμενα παραστατικά 

(τιμολόγια) εκ των υστέρων (με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο) και έως εντός 1 μήνα από την 

ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου. 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, η τράπεζα φέρει την ευθύνη της επιλεξιμότητας των δαπανών 

πριν τη χορήγηση του δανείου, της χρήσης του δανειακού προϊόντος για τους ειδικούς σκοπούς που 

χορηγείται, της παρακολούθησης υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της τήρησης όλων των 

αποδεικτικών παραστατικών, συνεπώς και των τιμολογίων, στο φάκελο του δανείου. 

Υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω και με αποκλειστική ευθύνη της τράπεζας, αυτή μπορεί να 

θέτει στις δανειακές συμβάσεις αντίστοιχους όρους για την διασφάλιση των παραπάνω. 
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5. Δεδομένου ότι στις δράσεις του ΤΕΠΙΧ Ι προβλεπόταν, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα 

χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις στις οποίες είχε επιβληθεί παρακράτηση από την αρμόδια 

αρχή κατά τη χορήγηση της σχετικής φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας κρίνεται 

σκόπιμο να διευκρινιστεί εάν θα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και στις δράσεις του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

 

Στην περίπτωση  προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης,  

το ποσό της παρακράτησης πρέπει να εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή εκτός του ποσού του δανείου που 

χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ. Επομένως, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης 

του επενδυτικού δανείου, θα πρέπει να έχει ήδη εξοφληθεί το ποσόν της παρακράτησης. Η ρύθμιση 

οφειλής, η οποία αναγράφεται στο αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και δεν 

παρουσιάζει ασυνέπεια στην τήρησή της,  είναι αποδεκτή.  

 

6. Ερώτημα περί διεξαγωγών επιτόπιων ελέγχων από την ΕΤΕΑΝ στις ωφελούμενες επιχειρήσεις. 

Ποιο το αντικείμενο του ελέγχου τη στιγμή που η επιχείρηση δεν βαρύνεται με μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις; 

 
Η διαδικασία διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων, τόσο στην τράπεζα όσο και στην επιχείρηση, ακολουθεί τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013 και ειδικότερα στα άρθρα 40 και 125  αυτού.  Οι διατάξεις για τις 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις ορίζονται στο άρθρο 71 του ιδίου Κανονισμού. 

 

7. Δεδομένου ότι ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες Real Estate θα είναι επιλέξιμοι αν δοθεί η ίδια 

λίστα με το ΤΕΠΙΧ Ι, ποιες δαπάνες δύναται να ενισχυθούν; 

 

Παράδειγμα: επιχείρηση με ΚΑΔ 68.10.00.00 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (επιλέξιμος), 

επιθυμεί να λάβει επενδυτικό δάνειο για την αγορά ακινήτου με σκοπό την εκμετάλλευσή του 

(είτε μέσω πώλησης είτε μέσω ενοικίασης). Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αυτή; 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΤΕΠΙΧ Ι είχε διατυπωθεί το ερώτημα: «ποιο είναι το σκεπτικό βάσει 

του οποίου δεν κρίνονται επιλέξιμες οι δαπάνες που σχετίζονται με real estate και 

περιγράφονται στο άρθρο 6, παρ. 12 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης;», και 

είχε δοθεί από την ΕΤΕΑΝ η παρακάτω απάντηση: 

«Αναφορικά με το σκεπτικό της μη επιλεξιμότητας του άρθρου 6, παράγραφος 12, εξηγούμε ότι 

οι δράσεις του ΤΕΠΙΧ έχουν στόχο τις επιχειρήσεις, την χρηματοδότηση των λειτουργικών τους 

δαπανών και την παραγωγική διαδικασία και όχι τα φυσικά πρόσωπα καταναλωτές. 

Ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που διενεργούνται στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων μεσολάβησης μεταξύ του τελικού καταναλωτή και του πρωτογενούς 

προμηθευτή της υπηρεσίας ή του προϊόντος (ασφαλιστής, μεσίτης ακινήτων κ.λπ.) εκτός και αν ο 

μεσολαβητής αποκτά την κυριότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και το μεταπουλά στον 

τελικό καταναλωτή. 

Οι πληρωμές που διενεργούνται σε δραστηριότητες διαμεσολάβησης είναι μεταβιβαστικές από 

τον καταναλωτή προς τον προμηθευτή μέσω της εταιρίας μεσολάβησης και αυτό αποδεικνύεται 

από το γεγονός ότι τα έσοδα αυτών αποτελούν προμήθειες και όχι το κέρδος από τη διαφορά 

τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. 
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Στην περίπτωση ειδικά real estate, η μη επιλεξιμότητα αφορά την διαδικασία μεσολάβησης. Αν 

μια εταιρία πραγματοποιεί δαπάνη κατασκευής ακινήτου με δικά της μέσα είτε για ίδια χρήση 

είτε ακόμη και για μελλοντική μεταπώληση (δηλαδή έχει την κυριότητα του ακινήτου ή των 

άλλων μέσω παραγωγής) η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει κανονικά.». 

Εξακολουθεί να υφίσταται η ίδια πρόνοια. Συγκεκριμένα στο Σημείο 3.3. Χαρακτηριστικά του 

Χρηματοδοτικού Μέσου του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι 

δαπάνες που χρηματοδοτούν δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή 

που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή. 

 

8. Θα παρασχεθεί λίστα με τους επιλέξιμους, προς χρηματοδότηση, ΚΑΔ επιχειρήσεων. 

Η επιλεξιμότητα  ή μη, σε επίπεδο ΚΑΔ θα προσδιοριστεί εγκαίρως πριν την έναρξη υλοποίησης της 

δράσης. 

 

9. Ερώτημα περί επιτοκίου κεφαλαίων Ταμείου και Επιστροφών Ποσών.  

Oι εν λόγω λογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται μόνο ως μεταβατικού χαρακτήρα λογαριασμοί και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τα ποσά θα μεταφέρονται στην ΤτΕ.  

 

10. Αναφορικά με τον έλεγχο των θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) οι Τράπεζες θα περιορίζονται στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της επιχείρησης που αιτείται χρηματοδότηση. 

Στην Πρόσκληση υπάρχει ήδη η πρόνοια προσκόμισης των Καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας (Ε4 - 

Πίνακες Προσωπικού) ή/και ΑΠΔ της επιχείρησης της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης. Ο ακριβής υπολογισμός και η 

επιβεβαίωση των ΕΜΕ γίνεται στις περιπτώσεις στις οποίες διαφαίνεται υπέρβαση των ορίων της Σύστασης 

της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) οπότε η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη,  ώστε να μην 

υπάρξει κίνδυνος εκ των υστέρων απένταξης του δανείου. 

 

11. Τί θα ισχύσει στην περίπτωση που εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι μία επιχείρηση έχει λάβει 

ενισχύσεις πάνω από 200.000 την τελευταία τριετία μέσω του κανονισμού de minimis και με 

δική της ευθύνη δεν το είχε δηλώσει κατά το στάδιο της αίτησης στον ΕΧΟ; 

Ήδη, έχει αποσαφηνισθεί ότι ο ως άνω έλεγχος, καθώς και ο έλεγχος ασυνέπειας από άλλα προγράμματα 

της ΕΤΕΑΝ, θα πραγματοποιείται από την ΕΤΕΑΝ πριν την οριστική έγκριση του δανείου. Στην περίπτωση 

ωστόσο που εντοπισθεί υπέρβαση του ορίου de minimis εκ των υστέρων, ο τελικός αποδέκτης θα 

επιστρέφει  εντόκως από την στιγμή χορήγησής του,  το ευεργέτημα το οποίο έχει ήδη λάβει, ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. 

 

12. Διαβάζοντας το σχέδιο της προς υπογραφή επιχειρηματική συμφωνία Τραπεζών - ΕΤΕΑΝ για το 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ, αλλά και ανατρέχοντας στην πρόσκληση της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020 (ΕΠΑνΕΚ) σημειώνουμε τα ακόλουθα : 
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 Στην επικείμενη επιχειρηματική συμφωνία των Χ.Ο. με το ΕΤΕΑΝ μπορεί ο συνδυασμός των 

ενισχύσεων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων 

μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης (το 

τμήμα του δανείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή 

ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου) 

 Στην πρόσκληση της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις: 

μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των 

συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης 

(το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να 

είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου). 

Ως εκ τούτου καταλαβαίνουμε ότι : 

όταν το τμήμα του χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ (το 50% ή 40% του 

δανείου ΤΕΠΙΧ –Ι  ή ΙΙ )  μαζί με την Επιχορήγηση είναι μικρότερο του επιχορηγούμενου π/υ του 

επενδυτικού σχεδίου , μπορούμε να έχουμε δανεισμό από χρηματοδοτικό εργαλείο  που μαζί με 

την Επιχορήγηση θα υπερβαίνει τον  επιχορηγούμενο π/υ του επενδυτικού σχεδίου . 

Συγκεκριμένα ένα παράδειγμα : 

Δάνειο ΤΕΠΙΧ Ι (50% κεφάλαια ΕΣΠΑ) 162.400 (*0,5 =81.200€ το τμήμα του δανείου 

υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ) 

Επιχορήγηση:     100.000€ 

Συνολικά Ενίσχυση :   181.200€ < 200.000€ (επιχορηγούμενος π/υ) 

Δάνειο χρηματοδοτικού εργαλείου  (πόροι ΕΣΠΑ + κεφάλαια Τράπεζας) 162.400  + 

Επιχορήγηση  100.000> 200.000€ (επιχορηγούμενος π/υ) 

Εννοείται πως το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του δανείου μαζί με την 

επιχορήγηση σωρεύει ενισχύσεις < 200.000€, ενώ η εταιρεία δεν έχει λάβει την τελευταία τριετία 

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που υπόκειται στον κανόνα de minimis. 

 
Επιβεβαιώνεται η ορθότητα της προσέγγισής σας. Οι δημόσιοι πόροι επί του επιχειρηματικού σχεδίου (δηλ. 
συνεισφορά δανειακού κεφαλαίου από ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επιχορήγηση από άλλη δράση) δεν πρέπει 
αθροιζόμενοι να υπερβαίνουν τον επιλέξιμο προϋπολογισμό / δαπάνες του επιχειρηματικού σχεδίου. 
Σημειώνεται επιπροσθέτως ότι: 
1. Τα προαναφερόμενα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με ειδικούς όρους που  πιθανά θέτει το εκάστοτε 

μέτρο ενίσχυσης π.χ. κριτήριο αξιολόγησης η διαθεσιμότητα ιδιωτικής συμμετοχής και ο τρόπος 
κάλυψης αυτής. 

 
2. Κατά το συνδυασμό Χρηματοδοτικού Εργαλείου και Επιχορήγησης πρέπει (EGESIF NOTE  15_0012-02 

10/08/2015) : 
«…………….3. ……………grants must not be used to reimburse support received   from financial 
instruments; 
4.…………….. financial instruments must not be used to pre-finance grants………». 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, παραπέμπουμε στην σχετική οδηγία EGESIF_15_0012-02, 10/08/2015 
«Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 Combination of support from a financial instrument with 
other forms of support». 
Επίσης, τονίζεται ότι η απάντηση αφορά μόνο σε δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τα δάνεια του ΤΕΠΙΧ Ι υπόκεινται 
στους ορισθέντες την περίοδο 2007-2013 περιορισμούς του ΤΕΠΙΧ Ι. 
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13. Παρακαλούμε όπως διευκρινισθούν τα εξής: 
1. Κατανοούμε ορθώς ότι οι υπό αριθμούς 3-5 Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται μόνο από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της Τράπεζας στο πλαίσιο της παρούσας (και όχι π.χ. από τα μέλη του Δ.Σ); 
2. Κατανοούμε ορθώς ότι όσον αφορά στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη 
Δ.Σ. απαιτείται μόνο η προσκόμιση του υπό (11) σημείου δικαιολογητικού, ήτοι ποινικού 
μητρώου, ενώ τα υπόλοιπα πιστοποιητικά (περί μη πτώχευσης κλπ.) αφορούν μόνο στον 
υποψήφιο ανάδοχο, ήτοι στην Τράπεζα;  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα έγγραφα που πρέπει να 
προσκομιστούν εκ μέρους του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών Δ.Σ.» 
 

1. Επί του ερωτήματος 1: Οι  προβλεπόμενες υπ΄ αριθμ. 3-5 Υπεύθυνες Δηλώσεις, υπογράφονται από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως σαφώς προκύπτει και από το ίδιο το περιεχόμενο της Υ.Δ : «Ο 
υπογράφων,  ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, δηλώνει 
ότι:…………………………» 
2. Επί του ερωτήματος 2: Το υπό (11) σημείο δικαιολογητικό, ήτοι το ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 
 « Το ως άνω δικαιολογητικό προσκομίζεται υποχρεωτικά από τους κάτωθι: 
Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.» 
 
Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά (περί μη πτώχευσης κλπ.) αφορούν μόνο τον υποψήφιο ανάδοχο, ήτοι την 
Τράπεζα. 

 

14. Σχετικά με το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 
(Ε.Χ.Ο.)  το οποίο προβλέπεται από την Τιμολογιακή Πολιτική (σελ.41 Πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος ΤΕΠΙΧ ΙΙ 2/5/2018), ζητείται διευκρίνιση εάν το επιτόκιο αυτό θα είναι σταθερό 
για όλη τη διάρκεια του (κάθε) δανείου ή κυμαινόμενο δηλαδή εάν σε κάθε επέτειο του δανείου 
θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του μεσοσταθμικού επιτοκίου του χαρτοφυλακίου 
δανείων του Ε.Χ.Ο. ή θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Ε.Χ.Ο.; 

 
Υπό την προϋπόθεση τήρησης των οριζομένων στο σημείο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ - Κύρια χαρακτηριστικά 
του προϊόντος του χρηματοδοτικού μέσου - 3. Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Μέσου, στο πεδίο  που 
αφορά την Τιμολογιακή Πολιτική και Εξασφαλίσεις, το επιτόκιο δύναται να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό. 

 

15. Εφόσον προσκομισθεί Πρόσφατο Πιστοποιητικό από την ΤτΕ ή την ΕΚΤ, κατά περίπτωση, ότι η 
άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ, χρειάζεται να προσκομισθεί και το Αντίγραφο της άδειας 
λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή άλλη αντίστοιχη άδεια ή άλλο αντίστοιχο 
αποδεικτικό έγγραφο; 

 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  4 -  1. Λίστα ελέγχου υποβαλλομένων στοιχείων τεκμηρίωσης της 

Πρόσκλησης, σημεία 6 και 7 αναφέρονται ως διακριτά δικαιολογητικά: 

6. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή άλλη αντίστοιχη άδεια ή άλλο 

αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο. 

7. Πρόσφατο πιστοποιητικό της ΤτΕ ή ΕΚΤ, κατά περίπτωση, ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ. 
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Συνεπώς, το πιστοποιητικό της ΕΚΤ ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ εκπληρώνει μόνο την 
απαίτηση του σημείου 7 και όχι και του σημείου 6. Ως τέτοια αποδεικτικά έγγραφα θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά το Πιστοποιητικό ΕΒΕΑ ή το Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 

 

16. Στο Υποπρόγραμμα 2, δύνανται να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα; 
 
Διευκρινίζεται ότι, όπως και στο Υποπρόγραμμα 1 της Δράσης, έτσι και στο Υποπρόγραμμα 2, το οποίο 

αφορά δάνεια για κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού, δύνανται να υποβάλλονται περισσότερα του ενός 

αιτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν συνολικά, το ποσό των 500.000 ευρώ συνολικού 

δανεισμού. 

17. Πότε αρχίζει η επιλεξιμότητα των δαπανών; 

Όσον αφορά την έναρξη επιλεξιμότητας παραστατικών δαπανών, γίνονται δεκτά ως επιλέξιμα, τιμολόγια 

επί πιστώσει τα οποία εκδόθηκαν έως και έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

δανειοδότησης από τον υποψήφιο τελικό αποδέκτη. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά εξοφλημένα μερικώς ή ολικώς τιμολόγια εφ’ όσον η εξόφληση 

έχει πραγματοποιηθεί μετά την  οριστική έγκριση του δανείου, ήτοι την ημερομηνία υπογραφής της 

δανειακής σύμβασης. 

 


