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Διευκρινιστικές Ερωτήσεις – Απαντήσεις: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Α/
Α 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Χρηματοδοτικά 
Μέσα Ταμείου 
Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων 
Covid-19 

Υποχρέωση συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα μόνο με ένα 
Χρηματοδοτικό Μέσο, ήτοι μόνο με 
Χαρτοφυλάκιο προς ΜΜΕ, ή 
υποχρεούται να δηλώσει και 
Χαρτοφυλάκιο προς Μεγάλες 
Επιχειρήσεις; 

Ο ΧΟ μπορεί να επιλέξει την 
συμμετοχή του σε ένα από 
τα δύο ή και στα δύο 
Χρηματοδοτικά Μέσα 

2 Επιλέξιμοι 
Χρηματοπιστωτι
κοί Οργανισμοί 

Δύναται τράπεζα να συμμετάσχει 
με Χαρτοφυλάκιο ύψους 
μικρότερου από εκείνο που 
αναφέρεται στη σελ. 5 της 
Πρόσκλησης ως Ελάχιστο Ύψος των 
δύο Χρηματοδοτικών Μέσων, ήτοι 
μικρότερου των 100 εκ. ευρώ; 

Το Ελάχιστο Ύψος 
Χαρτοφυλακίου Δανείων για 
τα Χρηματοδοτικά Μέσα 
που ο ΧΟ θα επιλέξει να 
συμμετάσχει, ορίζεται σε 
100 εκ. ευρώ για XO που 
λειτουργούν υπό την μορφή 
εμπορικής εταιρίας και 10 
εκ. ευρώ για ΧΟ που 
λειτουργούν υπό τη μορφή 
πιστωτικού συνεταιρισμού. 
Για παράδειγμα, εφόσον ο 
ΧΟ επιλέξει την συμμετοχή 
σε ένα ΧΜ και λειτουργεί με 
μορφή εμπορικής εταιρίας, 
τότε το Ελάχιστο Ύψος 
Χαρτοφυλακίου Δανείων 
ορίζεται σε 100 εκ. ευρώ. Αν 
όμως επιλέξει την 
συμμετοχή και στα δύο ΧΜ, 
τότε αθροιστικά η ελάχιστη 
προσφορά του και για τα 
δύο ΧΜ πρέπει να είναι 100 
εκ. ευρώ. 

3 3.2 Διαδικασία 
Υποβολής 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

Είναι αποδεκτές βεβαιώσεις 
έκδοσης εντός ημερολογιακού 
τριμήνου αναφορικά με το σημείο 
(5) του Φακέλου Ι, που αφορά το 
πιστοποιητικό της ΕΚΤ ότι η άδεια 
λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ. 

Είναι αποδεκτές 
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4 3.2 Διαδικασία 
Υποβολής 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

Το δικαιολογητικό του σημείου (5) 
μπορεί να υποκαταστήσει το 
δικαιολογητικό του σημείου (4) ; 

Ζητείται αντίγραφο της 
άδειας λειτουργίας του ΧΟ ή 
άλλη αντίστοιχη άδεια ή 
άλλο αντίστοιχο αποδεικτικό 
έγγραφο. Εφόσον η άδεια 
αυτή έχει λάβει ΦΕΚ, τότε 
μπορεί να αναφερθούν και 
τα στοιχεία του ΦΕΚ 

5 3.2 Διαδικασία 
Υποβολής 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

Σελ. 12-13: 
Τα πιστοποιητικά που ορίζονται 
στα υπό (5), (9) και (10) σημεία θα 
ζητηθούν κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης. Κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου 
της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84), 
σε περίπτωση που λόγω των 
γενικότερων μέτρων που έχουν 
ληφθεί για την πρόληψη της 
εξάπλωσης του COVID 19, είναι 
αδύνατη τόσο η υποβολή της 
αίτησης έκδοσης 
13 
οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω 
απαιτούμενων 
δικαιολογητικών/πιστοποιητικών 
όσο και η χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, οι 
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
δύνανται αντί αυτών να 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 που 
κατά περίπτωση θα βεβαιώνουν ότι 
(α) δεν έχει διαπραχθεί 
πλημμέλημα ή κακούργημα υπό τα 
ως άνω υπό 2.1 αναφερόμενα από 
τα άτομα που ορίζονται κατά 
περίπτωση ανωτέρω, (β) ο 
υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός 
Οργανισμός δεν τελεί σε 
διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 
κατά την έννοια του ν. 4261/2014 ή 

1. Εκ παραδρομής 
λανθασμένη αρίθμηση. 
Δεν υπάρχει κάποιο άλλο 
σημείο που λείπει. 

2. Ο υπογράφων ως 
νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρίας βεβαιώνει ότι τα 
μέλη του ΔΣ της εταιρίας 
δεν έχουν διαπράξει 
κάποιο από τα 
αδικήματα που 
αναφέρεται στην παρ. 
2.1 της πρόσκλησης, 
δηλαδή τα εξής: 

• Συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, 
όπως ορίζεται στο 
Άρθρο 2 (1) της 
απόφασης  - πλαίσιο 
2008/841 ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008 
(Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. 
L300/11.11.2008), όπως 
ισχύει.  

• Δωροδοκία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του 
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σε καθεστώς εξυγίανσης του 
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, ή δεν 
τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του, (γ) δεν 
έχει κινηθεί εις βάρος του 
υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού διαδικασία κήρυξης 
ειδικής εκκαθάρισης, εξυγίανσης 
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του, (δ) ο υποψήφιος 
Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 
είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και (στ) ότι δεν 
υφίσταται καμία διαδικασία για 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
του. Επιπλέον, θα βεβαιώνουν με 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
μόλις είναι δυνατή η υποβολή 
σχετικής αίτησης και η έκδοση των 
πιστοποιητικών θα προσκομίσουν 
τα σχετικά πιστοποιητικά αμελλητί 
στην ΕΑΤ πριν την υπογραφή των 
Επιχειρησιακών Συμφωνιών. 
 

1. Λείπει το σημείο ε (από το 
δ πηγαίνει στο στ) 

2. Ποια είναι η 2.1 
παράγραφος στην οποία 
αναφέρεται το σημεία α: 
«δεν έχει διαπραχθεί 
πλημμέλημα ή κακούργημα 
υπό τα ως άνω υπό 2.1 
αναφερόμενα από τα 
άτομα που ορίζονται κατά 
περίπτωση ανωτέρω». Σε 
ποια άτομα αναφέρεται; 
Πώς είναι δυνατό ο 

άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται 
στο άρθρο 236 του Π.Κ.  

• Απάτη, κατά την έννοια 
του Άρθρου 3 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2017, σχετικά με 
την καταπολέμηση, 
μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις 
βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της 
Ένωσης, , όπως ισχύει. 

• Τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, 
στο άρθρο 3 της Οδηγίας 
ΕΕ 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής και όπως 
τροποποιήθηκε δια της 
τροποποιητικής 
απόφασης 
2008/919/ΔΕΥ. 



Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  20-05-2020 
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 
 

4 
 

υπογράφων την ΥΔ να 
δεσμευτεί για το τι έχουν 
κάνει άλλα άτομα πέραν 
αυτού; 

3. Η ΥΔ υπογράφεται για την 
περίπτωση που λόγω των 
γενικότερων μέτρων που 
έχουν ληφθεί για την 
πρόληψη της εξάπλωσης 
του COVID 19, είναι 
αδύνατη η υποβολή της 
αίτησης έκδοσης 
οποιωνδήποτε εκ 
των ανωτέρω απαιτούμενω
ν 
δικαιολογητικών/πιστοποιη
τικών και ολοκληρώνεται 
με βεβαίωση του 
υπογράφοντος ότι μόλις 
είναι δυνατή η υποβολή 
σχετικής αίτησης και η 
έκδοση των πιστοποιητικών 
θα προσκομίσουν τα 
σχετικά πιστοποιητικά 
αμελλητί στην ΕΑΤ πριν την 
υπογραφή των 
Επιχειρησιακών 
Συμφωνιών. Εφόσον στα 
ανωτέρω 1-10 απαιτούμενα 
δικαιολογητικά δεν 
περιλαμβάνονται 
πιστοποιητικά που να 
αναφέρονται σε πτώχευση, 
εκκαθάριση και λοιπές 
παρεμφερείς διαδικασίες 
για ποιο λόγο στην ΥΔ 
περιλαμβάνονται τα σημεία 
β & γ; 

4. Επίσης θα θέλαμε να μας 
επιβεβαιώσετε ότι η 
σχετική ΥΔ θα 
περιλαμβάνει μόνο τα 
σημεία εκείνα για τα οποία 
ο ΧΟ δεν μπόρεσε εντός 
του προβλεπόμενου 

• Νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στην Οδηγία ΕΕ 
2015/849 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής 
Μαΐου 2015, σχετικά με 
την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας η οποία 
ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4557/2018 (Α`139).   

• Παιδική εργασία και 
άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την 
καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α` 
215) και όπως ισχύει 
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διαστήματος υποβάλει 
αιτήσεις ή να συγκεντρώσει 
κάποιο εκ των 1-10 
δικαιολογητικών π.χ. αν 
προσκομιστεί η άδεια 
λειτουργίας δεν απαιτείται 
το σημείο στ να 
περιλαμβάνεται στη 
δήλωση. 

κατόπιν του ν. 
ν.4619/2019).  

3. Τα στοιχεία (β) και (γ) 
σχετίζονται με το 
πιστοποιητικό της 
Τράπεζας της Ελλάδος 
που αναφέρει ότι η άδεια 
λειτουργίας του 
πιστωτικού ιδρύματος  
βρίσκεται σε ισχύ. Εφόσον 
η άδεια βρίσκεται σε ισχύ 
τεκμαίρεται ότι για το 
πιστωτικό ίδρυμα δεν 
συντρέχουν οι 
περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία 
(β) και (γ), καθώς αν 
συνέτρεχαν η Τράπεζα της 
Ελλάδος θα είχε 
ανακαλέσει την άδεια της. 

4. Η κατανόηση είναι σωστή. 

6 3.2 Διαδικασία 
Υποβολής 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

Στη σελ. 13 της εν θέματι 
Πρόσκλησης προβλέπεται ότι: 
«Τα πιστοποιητικά που ορίζονται 
στα υπό (5), (9)και (10) σημεία θα 
ζητηθούν κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης». 
Το υπ' αριθμ. 9 δικαιολογητικό, 
είναι το «Απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε 
περίπτωση αποσπασμάτων 
ποινικών μητρώων που εκδίδονται 
από αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης 
του εξωτερικού, η αποστολή τους 
δύναται να γίνει έως την υπογραφή 
της σύμβασης προσχώρησης σε 
συνεργασία μεταξύ ΧΟ και ΕΑΤ.»  
Ενόψει των ανωτέρω προβλέψεων, 
θέτουμε υπόψη σας τα εξής 
ερωτήματα: 

Τα ποινικά μητρώα, κατά 
αρχήν, πρέπει να 
προσκομιστούν στον 
Φάκελο Ι την καταληκτική 
ημερομηνία. Ωστόσο, η 
πρόσκληση προβλέπει ότι 
«τα πιστοποιητικά που 
ορίζονται στα υπό (5), (9) και 
(10) σημεία θα ζητηθούν 
κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης. Κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 
τεσσαρακοστού πρώτου της 
από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 
84), σε περίπτωση που λόγω 
των γενικότερων μέτρων 
που έχουν ληφθεί για την 
πρόληψη της εξάπλωσης του 
COVID 19, είναι αδύνατη 
τόσο η υποβολή της αίτησης 
έκδοσης οποιωνδήποτε εκ 
των ανωτέρω απαιτούμενων 
δικαιολογητικών/πιστοποιητ
ικών όσο και η χορήγησή 
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1) Τα αποσπάσματα Ποινικών 
Μητρώων πρέπει να υποβληθούν: 
i) μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία 26.5.2020 με το 
Φάκελο Ι  ή 
ii)  μπορούν να προσκομιστούν 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης  ή  
iii) μέχρι πριν την υπογραφή της 
Επιχειρησιακής Συμφωνίας μεταξύ 
της Τράπεζας και της ΕΑΤ  ή, τέλος,  
iv) και μετά την υπογραφή της 
Επιχειρησιακής Συμφωνίας, εφόσον 
η Τράπεζα έχει μέχρι την υπογραφή 
της Επιχειρησιακής Συμφωνίας 
προσκομίσει στην ΕΑΤ τις σχετικές 
για την έκδοση των απαιτούμενων 
αποσπασμάτων των Ποινικών 
Μητρώων Αιτήσεις που θα έχει 
υποβάλει προς τις αρμόδιες 
δημόσιες υπηρεσίες;  
  
 
2) Αντιλαμβανόμαστε ότι η Τράπεζα 
μπορεί να υποβάλει προς την ΕΑΤ 
με την υποβολή της Εκδήλωσης 
Συμμετοχής της στην ανωτέρω με 
Κωδικό 236070 Πρόσκληση, όσες 
Αιτήσεις για την έκδοση των 
Ποινικών Μητρώων κατέχει. Πρέπει  
τυχόν για όσα Ποινικά Μητρώα δεν 
έχουν εκδοθεί ή τυχόν δεν έχει 
υποβληθεί σχετική Αίτηση προς 
έκδοσής τους, να υποβάλει κατά το 
χρόνο υποβολής της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντός της κάποια 
Υπεύθυνη Δήλωση ή είναι αρκετό 
να υποβληθούν μόνον οι 
υποβληθείσες Αιτήσεις για την 
έκδοση των Ποινικών Μητρώων; 

τους από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, οι 
Χρηματοπιστωτικοί 
Οργανισμοί δύνανται αντί 
αυτών να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
ή ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του ν. 4635/2019 
που κατά περίπτωση θα 
βεβαιώνουν ότι (α) δεν έχει 
διαπραχθεί πλημμέλημα ή 
κακούργημα υπό τα ως άνω 
υπό 2.1 αναφερόμενα από 
τα άτομα που ορίζονται κατά 
περίπτωση ανωτέρω, […]. 
Επιπλέον, θα βεβαιώνουν με 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση 
ότι μόλις είναι δυνατή η 
υποβολή σχετικής αίτησης 
και η έκδοση των 
πιστοποιητικών θα 
προσκομίσουν τα σχετικά 
πιστοποιητικά αμελλητί στην 
ΕΑΤ πριν την υπογραφή των 
Επιχειρησιακών 
Συμφωνιών.». Από τα 
ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι 
εφόσον υποβληθεί η σχετική 
υπεύθυνη δήλωση αντί των 
αποσπασμάτων Ποινικών 
Μητρώων, αυτά θα 
προσκομιστούν κατά την 
υπογραφή της 
Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 
Ωστόσο, αν και αυτό δεν 
είναι εφικτό, εξαιρετικά 
λόγω της κατάστασης που 
βιώνουμε, μπορεί να δοθεί 
και μία περαιτέρω 
παράταση τριάντα (30) 
ημερών μετά την υπογραφή 
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της Επιχειρησιακής 
Συμφωνίας κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρου 
τέταρτο της από 13.04.2020 
Π.Ν.Π. Πέραν της υπεύθυνης 
δήλωσης δεν απαιτείται να 
προσκομιστεί κάτι 
περαιτέρω. Σημειώνουμε ότι 
προς διευκόλυνση έχει 
καταρτιστεί τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
στο Παράρτημα Ι της 
Πρόσκλησης με σχετικές 
δηλώσεις. 

7 3.2 Διαδικασία 
Υποβολής 
Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
που απαιτείται (δικαιολογητικό 9) 
αφορά αντίγραφο γενικής χρήσης 
κατά τη διάταξη του άρθρου 570 
ΚΠοινΔ ; 

Είναι αποδεκτό. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Τιμολογιακή Πολιτική 
και Έξοδα 

Ορισμός «Συναφείς 
Χρηματοδοτήσεις» 

Αφορούν το σύνολο των δάνειων 
του ΧΟ προς αντίστοιχες 
κατηγορίες επιχειρήσεων (ΜΜΕ, 
Μεγάλες), των οποίων τα δάνεια 
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με 
του υπό διαμόρφωση 
χαρτοφυλακίου δηλαδή, δάνεια 
τακτής λήξης, αντίστοιχης 
διάρκειας και σκοπού. 

2 Απαιτήσεις 
πληροφοριών και 
τεκμηρίωση 
Α. Περιγραφή του 
υποψήφιου 
Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού 
1. Γενική περιγραφή: 
Σημείο 1.2 

Περιγραφή και 
συνήθεις όροι 
συναφών προϊόντων 
χρηματοδότησης που 
προσφέρει σε 
επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένου 
του σκοπού, της λήξης, 
του μέγιστου και του 
μέσου ποσοστού 
χρηματοδότησης κλπ.  

Περιγραφή όλων των διαθέσιμων 
προϊόντων χρηματοδότησης προς 
ΜΜΕ και Μεγάλες επιχειρήσεις 
για την κάλυψη αναγκών τους σε 
Κεφαλαίο Κίνησης, των βασικών  
χαρακτηριστικών αυτών των 
προϊόντων, τη συνήθη διάρκεια 
των χρηματοδοτήσεων, αν 
υπάρχει ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης και αν 
εφαρμόζεται ποσοστό 
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χρηματοδότησης έναντι π.χ. 
παραστατικών. 

3 Μέρος ΙΙ: Γ: Λόγοι που 
σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση 
συμφερόντων ή 
επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Σελ. 7: Γνωρίζει ο 
Χρηματοπιστωτικός 
Οργανισμός την 
ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης 
συμφερόντων, λόγω 
της συμμετοχής του 
στη διαδικασία 
ανάθεσης της 
σύμβασης; 
 
Σε ποιες περιπτώσεις 
σύγκρουσης 
συμφερόντων 
αναφέρεται; 
 

Η αναφορά είναι γενική και θέλει 
να καλύψει κάθε περίπτωση 
κατά την οποία η συμμετοχή του 
πιστωτικού ιδρύματος στην 
διαδικασία ανάθεσης μπορεί να 
δημιουργήσει μία κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων με 
λοιπές δραστηριότητες και 
υπηρεσίες που παρέχει το 
πιστωτικό ίδρυμα. Η αναφορά 
γίνεται προς συμμόρφωση με την 
υποχρέωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 38 παρ. 5 του Κανονισμού 
1303/2013 ( «οι ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
επιλέγονται βάσει ανοικτών, 
διαφανών, αναλογικών και χωρίς 
διακρίσεις διαδικασιών, με την 
αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων»). 

4 Απαιτήσεις 
πληροφοριών και 
τεκμηρίωση 
Α. Περιγραφή του 
υποψήφιου 
Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού 
2. Αρχές Λειτουργίας: 
Σημείο 2.1.5 

Σε ποιες περιπτώσεις 
εκχωρήσεων αφορά ; 

Αφορά την λήψη αποφάσεων 
κατά τη πιστοδοτική διαδικασία 
και στα εξουσιοδοτημένα όργανα 
και πρόσωπα που την 
απαρτίζουν 

5 Τυποποιημένο έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης 

 Ξεκινά στη σελίδα 4 και 
ολοκληρώνεται στην σελίδα 9. 
Αποτελείται από τρία μέρη και εκ 
παραδρομής υπάρχει η 
αρίθμηση «Μέρος VI». 

6 Απαιτήσεις 
πληροφοριών και 
τεκμηρίωση 
Α. Περιγραφή του 
υποψήφιου 
Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού 
6. Αθετήσεις: Πίνακας 
Αθετήσεων/Ανακτήσεων 

Ποιος θα πρέπει να 
είναι ο τρόπος 
συμπλήρωσης της 
στήλης «Αξία 
Αθετήσεων»; 

Αναγράφεται η αξία των 
περιπτώσεων χρηματοδοτήσεων 
που, σύμφωνα με τον 
εφαρμοζόμενο ορισμό αθέτησης 
της Τράπεζας, εμπίπτουν στη 
κατηγορία αυτή, ανεξάρτητα από 
την μετέπειτα εξέλιξή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Ανώτατο Ποσό 
Δανείου 

Διευκρίνιση στο «10% 
του Συμφωνηθέντος 
Όγκου 
Χαρτοφυλακίου» 

Το όριο δανείου στο 10% του 
Συμφωνηθέντος Όγκου 
Χαρτοφυλακίου αναφέρεται στην 
αξία του Χαρτοφυλακίου προς ΜΜΕ ή 
προς Μεγάλες που θα συμφωνηθεί 
με τον ΧΟ. 
Παράδειγμα: Αν ΧΟ συμφωνήσει για 
χαρτοφυλάκιο δανείων 300 εκ. ευρώ 
προς ΜΜΕ, τότε το ανώτατο ύψος 
δανείου προς επιχείρηση είναι 30 εκ. 
ευρώ. Αν ΧΟ συμφωνήσει για 
χαρτοφυλάκιο δανείων 500 εκ. ευρώ 
προς Μεγάλες, τότε το ανώτατο ύψος 
δανείου προς επιχείρηση είναι 50 εκ. 
ευρώ. 

2 Ύψος Προμήθειας 
Εγγύησης 

Να γνωστοποιηθεί ο 
τρόπος λογισμού και 

Η ακριβής τεχνική διαδικασία της 
«καταβολής» και ταυτόχρονα 

7 Απαιτήσεις 
πληροφοριών και 
τεκμηρίωση 
Α. Περιγραφή του 
υποψήφιου 
Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού 
6. Αθετήσεις: Πίνακας 
Αθετήσεων/Ανακτήσεων 

Πώς θα πρέπει να 
συμπληρώσουμε τις 
στήλες των 
ανακτήσεων; 

Αναγράφεται κάθε ποσό που 
εισπράττεται, είτε από 
καταβολές του πιστούχου, είτε 
από διαδικασία ρευστοποίησης 
εξασφαλίσεων και αφορά 
χρηματοδότηση που 
χαρακτηρίστηκε ως «Αθέτηση». 

8 Απαιτήσεις 
πληροφοριών και 
τεκμηρίωση 
Α. Περιγραφή του 
υποψήφιου 
Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού 
4. Μερίδιο Αγοράς 

Να μας ενημερώσετε 
αν για τη συμπλήρωση 
του πίνακα θα 
λάβουμε υπόψη τον 
ορισμό των πολύ 
μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
(2003/361/εκ), όπου 
γίνεται αναφορά στο 
προσωπικό και τον 
κύκλο εργασιών ή το 
σύνολο ενεργητικού. 

Η συμπλήρωση των στοιχείων 
του πίνακα η Τράπεζα θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τα αναγραφόμενα στοιχεία 
προσδιορισμού σε επίπεδο 
επιχείρησης. 
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χειρισμού της 
καταβολής της 
προμήθειας 

επιχορήγησης της προμήθειας θα 
περιγραφεί στη Επιχειρησιακή 
Συμφωνία με τον ΧΟ. 

3 Ύψος Προμήθειας 
Εγγύησης 

Που θα τηρείται ο 
Λογαριασμός 
επιχορήγησης της 
προμήθειας ; 
Ποιος θα κινεί αυτόν 
το λογαριασμό ; 

Η ακριβής τεχνική διαδικασία της 
«καταβολής» και ταυτόχρονα 
επιχορήγησης της προμήθειας θα 
περιγραφεί στη Επιχειρησιακή 
Συμφωνία με τον ΧΟ. 

4 Κρατικές Ενισχύσεις Μεθοδολογία και 
τύπος Υπολογισμού 
του Ακαθάριστου 
Ισοδύναμου 
Επιχορήγησης (ΑΙΕ) 

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ θα 
πραγματοποιηθεί από τον ΧΟ 
σύμφωνα με μεθοδολογία και τύπο 
υπολογισμού που θα παρασχεθεί 
από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), έχοντας και την 
σύμφωνη γνώμη της Επενδυτικής 
Επιτροπής του Ταμείου.  

5 Ανταλλαγή Αρχείων 
με την ΕΑΤ 

Προτείνεται η 
διενέργεια τεχνικής 
συνάντησης για τον 
καθορισμό της ροής 
εργασιών και μέσω 
του ΠΣΚΕ,  

Θα εξεταστεί η δυνατότητα 
διενέργειας τεχνικής συνάντησης με 
τους υποψήφιους ΧΟ. 

6 Ανώτατο ποσό 
Δανείου 

Πώς θα 
πραγματοποιείται ο 
έλεγχος του ανώτατου 
ποσού δανείου ; 

Η Τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει 
μέτρα για να λαμβάνει γνώση των 
λοιπών χρηματοδοτήσεων που έχει 
αιτηθεί ή λάβει μια επιχείρηση. 

7 Δικαιούχοι Χρήση προσωρινών 
οικονομικών στοιχείων 
2019 για πιστοληπτική 
αξιολόγηση 

Η Τράπεζα θα εφαρμόζει την 
ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις 
εσωτερικές της διαδικασίες, 
λαμβάνοντας τα στοιχεία που κρίνει 
απαραίτητα για την πιστοληπτική 
αξιολόγηση. 

8 Επιλέξιμα Δάνεια Επιτρέπεται κάθε 
μορφή εξυπηρέτησης 
ήτοι τοκοχρεωλυτικά, 
χρεωλυτικά ισόχρονων 
και ανισόχρονων 
δόσεων και 
αποπληρωτέα στη 
λήξη ; 

Επιτρέπονται Δάνεια 
(περιλαμβανομένων των μη 
μετατρέψιμων Ομολογιακών 
Δανείων) με διάρκεια έως πέντε (5) 
έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
περιόδου χάριτος. Δεν είναι 
επιλέξιμες πιστώσεις με 
Αλληλόχρεους Λογαριασμούς και 
Κοινοπρακτικά Ομολογιακά Δάνεια. 
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9 Ανώτατο ποσό 
Δανείου 

Στο ΠΠ αναγράφεται 
ότι, όταν το ποσό του 
δανείου υπερβαίνει τα 
οριζόμενα στο άρθρο 
25 στοιχείο δ. τότε 
πρέπει να έχει 
ληκτότητα (maturity) 
έως 31.12.2020. 
Παρακαλούμε όπως 
έχουμε την 
επιβεβαίωσή σας, τι 
ισχύει. 

Στο άρθρο 25 στοιχείο δ του ΠΠ, 
αναφέρεται για ληκτότητα δανείου 
«πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020». 

10 Εξασφαλίσεις Μπορούν να 
χορηγηθούν δάνεια 
χωρίς να είναι 
υποχρεωτική ως 
εξασφάλιση, η λήψη 
της Προσωπικής 
Εγγύησης ; 

Αποτελεί πρόταση της Τράπεζας η 
πολιτική που θα ακολουθήσει στη 
λήψη εξασφαλίσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη τον μηχανισμό μετακύλισης 
του οφέλους της εγγύησης στην 
επιχείρηση. Αναφέρεται ότι σε 
εξασφάλιση της απαίτησης από τα 
Δάνεια είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και 
πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και 
εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά 
μόνο στον βαθμό που 
δικαιολογείται δεδομένης της 
Εγγύησης, τηρουμένων των 
διατάξεων του εγκεκριμένου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος 
για το Ταμείο (SA 56857/3.04.2020, 
όπως τροποποιήθηκε με το SA 
57048/30.04.2020). 
Η Τράπεζα, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πραγματοποιήσει ενέργειες 
Ανάκτησης οφειλών. 

11 Ύψος Προμήθειας 
Εγγύησης 

Να διευκρινιστεί εάν η 
καταβολή της 
(επιχορηγούμενο 
μέρος και μη) είναι 
προϋπόθεση για την 
διενέργεια της 
εκταμίευσης, μη 
πλήρωση της οποίας, 

Η προμήθεια χρεώνεται εφάπαξ για 
τη συνολική διάρκεια του δανείου 
κατά την πρώτη εκταμίευση του 
δανείου. 
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θα απαγορεύει την 
εκταμίευση. 

12 Ύψος Προμήθειας 
Εγγύησης 

Γίνεται αναφορά για 
Εισφορά του Ν128/75 
να επιβεβαιωθεί ότι 
αφορά, ως είθισται, 
στην επιβολή της επί 
του εκάστοτε δανείου 
και δεν υφίσταται 
οτιδήποτε άλλο 

Αφορά την επιβολή της εισφοράς 
του Ν 128/75. 

13 Κρατικές Ενισχύσεις Να διευκρινιστεί ότι η 
σώρευση υπολογίζεται 
μόνο για τις 
ενισχύσεις που 
χορηγούνται υπό το 
τμήμα 3.1 του 
“Προσωρινού 
Πλαισίου για τα μέτρα 
κρατικής ενίσχυσης  με 
σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία λόγω 
έξαρσης της νόσου 
COVID 19”. 

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 
που εμπίπτει το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας είναι το «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19», όπως εκάστοτε 
ισχύει με έμφαση στα τμήματα 3.1. 
και 3.2 αυτού. 
Η υποσημείωση 3 σελ. 8 
αναφέρεται στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

14 Δικαιούχοι Παρακαλούμε 
διευκρινίσετε, ανά 
περίπτωση: 

• Νομικά Πρόσωπα ή 
Ενώσεις Προσώπων 
ή Εταιρίες μη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 
(σωματεία, 
σύλλογοι, όμιλοι, 
Μ.Κ.Ο. κ.λπ.) ή 
ισχύει ότι και στο 
ΤΕΠΙΧ, δηλ. εάν η εν 
λόγω οντότητα είναι 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, μπορεί 
να χρηματοδοτηθεί 
μέσω του 
προγράμματος 

• Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου 

Στην ενότητα Δικαιούχοι 
αναφέρονται όλες οι κατηγορίες 
επιχειρήσεων που δύναται να 
κάνουν χρήση του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-
19 σε συνδυασμό με τις 
Εξαιρούμενες Δραστηριότητες. 
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(κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή μη) 

• Υπηρεσίες 
Εκκοκκισμού 
Βάμβακος (ΚΑΔ 
1631 συγκεκριμένο 
για την παρούσα 
φάση) και Εταιρίες 
με εξαγωγική 
δραστηριότητα 
(ανεξαρτήτως ΚΑΔ) 

• Εισηγμένες εταιρίες 
ή εταιρίες με ξένο 
μέτοχο/πολυεθνικές 

• Ναυτικές εταιρίες 
που δεν έχουν 
υποχρέωση 
υποβολής Ε3 

• Εταιρίες που δεν 
τηρούν βιβλία Γ’ 
Κατηγορίας με ποια 
συνοδευτικά 
οικονομικά στοιχεία 
δύνανται να 
ενταχθούν;   

 


