
 

Συχνές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 
 

 

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την 

έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 

 

Απάντηση: Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατόπιν αξιολόγησης από την 

συνεργαζόμενη στο πρόγραμμα τράπεζα, στην οποία θα γίνει και η υποβολή της 

αίτησης για τη λήψη εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.  

 

2. Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 

 

Απάντηση: To ποσοστό εγγύησης ανέρχεται σε 50% από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

3. Μπορώ να πάρω μέσω του προγράμματος εγγύηση για την έκδοση 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό ή καλής εκτελέσεως; 

 

Απάντηση: Ναι, αλλά υπό τον όρο ότι είναι τακτής λήξης (όχι δηλαδή αορίστου 

χρόνου)  

 

4. Μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα οι ΚοιΣΠΕ  (Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης); 

 
Απάντηση: Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων ή εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σημείο 4.2.7 του 

οδηγού), αλλά μόνο οι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

 

5. Είναι επιλέξιμοι όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας όπως αυτοί               

αναφέρονται στον κατάλογο ΚΑΔ 2008; 

 
Απάντηση: Όχι, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1998/2006 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται: 

α) Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής γεωργικών (και κτηνοτροφικών βεβαίως) 

προϊόντων. 

β) Ο τομέας αλιείας-υδατοκαλλιέργειας-αλιευτικών προϊόντων. 

γ) Η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο 

παράρτημα Ι της Συνθήκης για την Ε.Ε., μόνον σε ειδικές περιπτώσεις, και 

δ) Η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών από επιχειρήσεις 

που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων. 

 

6. Το 50% της εγγύησης που καλύπτεται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ καλύπτεται 

αδαπάνως για τον λήπτη; 

 

Απάντηση: Η προμήθεια της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για κάθε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών 

επιστολών ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου και 

καταβάλλεται εφάπαξ με την έκδοση της πρώτης εγγυητικής επιστολής του 

χαρτοφυλακίου. Το πιο πάνω ποσό δεν βαρύνεται με ΦΠΑ. 

 



7. Μπορώ να ζητήσω εγγυητική επιστολή μέσω του προγράμματος 

προκειμένου να λάβω προκαταβολή από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, π.χ. το 

«Αποθεματικό απροβλέπτων»; 

 

Απάντηση: Εγγυητικές επιστολές για την λήψη προκαταβολής έναντι 

υλοποίησης προγράμματος κρατικών ενισχύσεων είναι επιλέξιμες, αλλά πρέπει 

οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη η διάρκειά της: η εγγύηση της ΕΤΕΑΝ διαρκεί 

έως 2 χρόνια και δεν είναι συνεπώς αορίστου χρόνου. 

   

8. Τι εξασφαλίσεις ζητούνται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το εγγυημένο 

χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών; 

 

Απάντηση: Εξασφαλίσεις ζητά και λαμβάνει η τράπεζα που εκδίδει το 

εγγυημένο χαρτοφυλάκιο για την επιχείρηση. Πέραν της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση πρόσθετες εξασφαλίσεις 

(ενοχικές ή/και εμπράγματες). Αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του 

αρχικού ύψους του χαρτοφυλακίου, εκτός εάν πρόκειται για προσωπική 

εγγύηση τρίτου προσώπου, η οποία μπορεί να φθάσει στο σύνολο του ποσού του 

χαρτοφυλακίου (εγγυημένου και μη εγγυημένου). Δεν προσημειώνεται η 

μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της επιχείρησης.   
 

9. Τι είναι το «εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών» και μέχρι 

ποίου ποσού μπορεί να ανέλθει αυτό; 

 

Απάντηση: Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται για χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 

συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ 

και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά ΜΜΕ.  

Το ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και 

έγκριση μιας αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 

150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών 

επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος 

και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει 

εξαντληθεί. Δηλαδή μια επιχείρηση μπορεί να λάβει είτε ένα χαρτοφυλάκιο έως 

150.000, είτε δυο χαρτοφυλάκια έως 75.000 ευρώ, ή το πολύ έως τρία 

χαρτοφυλάκια των 50.000 ευρώ έκαστο.   

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια Τράπεζα επιλογής 

της για το Πρόγραμμα αυτό.  

Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 2 

χρόνια, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία 

συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την 

είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που 

τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα.  

Περαιτέρω σημειώνεται πως σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή το συνολικό 

ύψος των εγγυητικών επιστολών κάθε χαρτοφυλακίου δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τη διάρκεια και το εγκεκριμένο ύψος του χαρτοφυλακίου αυτού.  

 

10. Εφόσον το πρόγραμμα προβλέπει μέχρι τρία «εγγυημένα χαρτοφυλάκια 

εγγυητικών επιστολών», μπορούν αυτά να ανοιχθούν σε τρεις διαφορετικές 

συνεργαζόμενες τράπεζες; 

 



Απάντηση: Κάθε εγγυημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί καλύπτεται από διαφορετικές 

εγγυήσεις, αλλά όλα πρέπει να ανοιχθούν στην ίδια συνεργαζόμενη τράπεζα. 

Αίτηση χαρτοφυλακίου από άλλη συνεργαζόμενη τράπεζα δεν θα γίνεται δεκτή. 

 

11. Μπορεί η εγγυητική να εκδοθεί υπέρ προμηθευτών του εξωτερικού και 

μπορεί να είναι σε ξένο νόμισμα; 

 

Απάντηση:  Ναι, μπορεί να εκδοθεί υπέρ προμηθευτών του εξωτερικού, αλλά 

μόνο σε ευρώ. 

 

 

12. Μπορεί να εκδοθεί εγγυητική επιστολή για την κατάθεσή της σε τράπεζα 

και την λήψη δανείου; 

 

Απάντηση: Όχι. 

 

13. Ποιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις»; 

 

Απάντηση: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με το 

παράρτημα της Σύστασης 361/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2) οι 

επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίες: 

-Απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα, και 

-ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ, ή το σύνολο 

του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ. 

Τα πιο πάνω ισχύουν για ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

 

14. Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται «ανεξάρτητες»; 

 

Απάντηση: «Ανεξάρτητες επιχειρήσεις», σύμφωνα με τον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες άλλη 

επιχείρηση δεν κατέχει ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο 

ή ίσο του 25%, και ταυτόχρονα αυτές οι ίδιες επιχειρήσεις δεν κατέχουν 

ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο ή ίσο του 25% σε άλλη 

επιχείρηση. Σημειωτέον ότι στην πιο πάνω έννοια της «επιχείρησης» 

συμπεριλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα-επιχειρηματίες. 

Ένας λεπτομερής οδηγός χρήστη για τον ορισμό των ΜΜΕ που περιλαμβάνει 

και υπόδειγμα σχετικής δήλωσης, έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

2006. Σήμερα, όλο το αντίστοιχο υλικό έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή θέση: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide

_el.pdf 

 

 

15. Ποια είναι η διάρκεια της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ; 

 

Απάντηση: H διάρκεια εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 

έως 2 χρόνια, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία 

συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την 

είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται 

στην κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf


16. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η διάρκεια μιας εγγυητικής επιστολής 

υπερβαίνει τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών στο 

οποίο ανήκει; 

 

Απάντηση: Είναι αποδεκτό και όντως πιθανό, η διάρκεια μιας εγγυητικής επιστολής 

να υπερβαίνει τη διάρκεια του χαρτοφυλακίου που ανήκει. Στην περίπτωση αυτή 

εάν καταπτωθεί η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή μετά τη λήξη του 

χαρτοφυλακίου, τότε η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεν φέρει καμία εγγυοδοτική υποχρέωση,   

 

   

 


