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ΤΑΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΑΔΥΜ) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:  

«ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» 

Δράση: «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με 

επιδότηση επιτοκίου» 

 

1. Επισκόπηση 

Το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί ως ταμείο χαρτοφυλακίου και αποτελεί ξεχωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Στόχος του είναι η βελτίωση 

της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στη χρηματοδότηση, στην ενθάρρυνση των 

επενδύσεων και στην εν γένει ανάπτυξή τους. Δύναται να λειτουργήσει ταμεία επιχειρηματικών 

συμμετοχών, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία συγχρηματοδοτούμενων δανείων, ταμεία μικροπιστώσεων, κλπ.  

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας του COVID-19 στην τοπική οικονομία 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συστήνεται διακριτό χρηματοδοτικό μέσο το: «Ταμείο 

Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων» και συγκεκριμένα δημιουργείται η Δράση: «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές 

& Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» (ΤΑΔΥΜ COVID 19). Ο 

αρχικός προϋπολογισμός της Δράσης για, την συγχρηματοδότηση των δανείων και, την καταβολή των 

επιδοτούμενων τόκων, ανέρχεται αρχικά σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ. 

Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια θα χορηγηθούν μέσω επιλεγμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία θα 

λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι  Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΧΟ), με σκοπό  την παροχή νέων δανείων 

κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Η 

επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, τηρώντας ανοικτές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες. 

Ο κάθε Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο 

δανείων κεφαλαίων κίνησης προς επιχειρήσεις, με τα κεφάλαια του «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ 
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Μικρές Επιχειρήσεις» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια του ιδίου του 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.   

Η υποδοχή των αιτήσεων χρηματοδότησης, η πιστοληπτική αξιολόγηση των δανείων και ο έλεγχος της 

κατ’ αρχήν επιλεξιμότητας, η σύναψη των δανείων, η εκταμίευση των δανείων και η παρακολούθηση 

αυτών, θα υλοποιηθούν από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Επιχειρησιακή Συμφωνία και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ενδιάμεσου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα 

έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με την επιχείρηση.  

To μέτρο θα υλοποιηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 21, σημείο 18 και του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).  
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2. Βασικοί όροι-Χαρακτηριστικά της Δράσης  

«ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19» 

 
1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης», στην κατηγορία των 

ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται 

η επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 

μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές 

επιχειρήσεις, που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν 

τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ή 

ΔΑΝΕΙΟ 

Η Δανειακή σύμβαση που συνάπτει επιχείρηση με την τράπεζα της επιλογής 

της για την παροχή πίστωσης με τη μορφή δανείου στο πλαίσιο του Ταμείου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

ΕΧΟ ή ΧΟ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΊΔΡΥΜΑ 
Το Πιστωτικό Ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. 

ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων  οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την 

εξάπλωση του COVID – 19. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Για την ένταξη στη Δράση η επιχείρηση υποβάλει, αρχικά, αίτημα 

χρηματοδότησης  στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Στο αίτημα επιλέγει 

την τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. Στη συνέχεια 

υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης στην Τράπεζας της επιλογής της, μαζί 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

• Όλες οι  Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις1 που λειτουργούν 

νόμιμα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, εκτός  των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους, της 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε 

άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των 
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2 Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης 
3 Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης. 

δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των 

θυγατρικών τους, οι οποίες: 

• είτε δεν είναι προβληματικές σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 

του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 είτε δεν ήταν προβληματικές 

την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την 

περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 και δεν έχουν 

λάβει ενίσχυση διάσωσης2 ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης3, 

• δεν έχουν  υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε 

πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία 

υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας 

κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους, 

• έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης στην τράπεζα, 

• κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα 

πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, 

• είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την 

ημερομηνία της αίτησης, 

• επιχειρήσεις  για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του 

άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,  

• επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης  

προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση 

απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ, 

• εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή 

συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους 

(καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα 

μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική 

συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις 

οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και 

• μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει ο 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός  (ΕΕ) 1407/2013 σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ήτοι δεν 
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δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (σύμφωνα με τη σχετική 

αναφορά στο πεδίο «Εξαιρέσεις δραστηριοτήτων»)   

  ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  «ΤΑΔΥΜ 

– COVID 19»  – ΧΟ ΣΤΟ 

ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

40% συμμετοχή ΤΑΔΥΜ - 60% συμμετοχή ΧΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΔΑΝΕΙΩΝ  
Εκταμίευση δανείων έως την ανάλωση του ποσού του Ταμείου 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Η σύμβαση δανείου υπογράφεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

ένταξής της συγχρηματοδότησης στο ΤΑΔΥΜ COVID 19, όπως αυτή 

γνωστοποιείται από την ΕΑΤ στον ΧΟ. 

Η εκταμίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

I. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη 

Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον ΧΟ. 

II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης 

III. Δάνεια με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

περιόδου χάριτος 

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. 

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων 

δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος 

καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών, η χρηματοδότηση 

Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Προς επιβεβαίωση τούτου 

προβλέπονται σχετικές πρόνοιες στην οικεία Δανειακή σύμβαση.  Σε 

περίπτωση που η ΕΑΤ υποδείξει στο ΧΟ την αντισυμβατική χρήση 

χρηματοδότησης από Δάνειο και του παράσχει επαρκή σχετικά 

στοιχεία, ο ΧΟ θα προβαίνει στην καταγγελία του Δανείου και θα 

διεκδικεί ενεργά την ανάκτηση κάθε ποσού οφειλής. 

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 

 Το ύψος του δανείου δεν είναι μικρότερο από € 5.000 και δεν μπορεί να 

ξεπερνά τις € 50.000 και καθορίζεται: 

• Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, έως το 25% του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης κατά το έτος 2019. 
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• Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως το 100% των αναγκών 

ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του 

δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες. (Επισημαίνεται ότι για τις 

ανάγκες του προγράμματος, ως νεοϊδρυόμενη ορίζεται η επιχείρηση που 

έχει ιδρυθεί μετά το έτος 2019). 

• Επιτρέπεται η έγκριση ενός (1) δανείου ανά επιχείρηση   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 24 – 60 μήνες 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 6 – 12 μήνες 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από 

την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους παρακάτω 

πρόσθετους όρους:  

α) Το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού στο δάνειο δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά 

το οποίο αυτό επιδοτείται και 

β) Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό για τον χρόνο που αυτό θα 

επιδοτείται (2 πρώτα έτη). 

γ) μετά τη λήξη της περιόδου της επιδότησης των 2 ετών, το επιτόκιο που 

θα εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη και την ισχύουσα πολιτική της 

τράπεζας και τις συνθήκες της αγοράς, δεν θα έχει απόκλιση ως προς το 

τμήμα του περιθωρίου (spread) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση. 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, 

ΥΨΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΟΙΠΟΙ 

ΟΡΟΙ 

Στο πλαίσιο του  ΤΑΔΥΜ – COVID 19, επιδοτείται το επιτόκιο της συμμετοχής 

του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, το οποίο καθορίζεται ως 

ανωτέρω. Το επιτόκιο συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού για κάθε δάνειο θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του 

Ταμείου. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και 

ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Οι τόκοι του δανείου επιδοτούνται για τα δύο (2) πρώτα έτη από την 

εκταμίευση. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την 

επιχείρηση. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Από την έναρξη υποδοχής αιτήσεων δανείων και έως της εξάντλησης των 
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ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΕΑΤ 

προβλεπόμενων πόρων. Υποχρέωση της ΕΑΤ αποτελεί η παρακολούθηση 

της ροής απορρόφησης των κεφαλαίων και της έγκαιρης ενημέρωσης των 

συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις 

– στον Λογαριασμό της επιχείρησης. 

ΈΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και 

εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ, 

ωστόσο δεν θα υπερβαίνει το 0,5% του ποσού του δανείου. 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και 

εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των 

συνεργαζόμενων ΕΧΟ. 

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί 

να είναι ανώτερο του 50% του ποσού του δανείου, όπως αυτό 

συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση. 

Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του 

δανειολήπτη. 

ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο 

πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή άλλη 

επιβάρυνση, πέραν του πραγματικού κόστους της πρόωρης αποπληρωμής. 

ΝΟΜΙΣΜΑ Δάνεια σε ευρώ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα 

της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος 

ως δαπάνη.  

Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου 

Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών. 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ / 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΑΙΕ) 

Το συνολικό ΑΙΕ αποτελείται από το ποσό των επιδοτούμενων τόκων της 

συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού στο δανειακό 

κεφάλαιο  για τη διάρκεια της επιδότησης αυτών και στη συνέχεια από τη 

διαφορά επιτοκίου που αφορά στο μέρος του 40% (συμμετοχή της 

Περιφέρειας) του δανείου που τυχόν λαμβάνει ευνοϊκότερο επιτόκιο από το 
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υπόλοιπο 60% που αφορά πόρους του ΕΧΟ. 

Το συνολικό ποσό του ΑΙΕ θα υπολογίζεται από την Τράπεζα, τόσο κατά τον 

χρόνο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, όσο και κατά τον χρόνο 

υπογραφής της Σύμβασης δανείου. Το ποσό του ΑΙΕ θα αναγράφεται 

συνολικά και διακριτά στην Σύμβαση δανείου. 

Στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, το μειωμένο ΑΙΕ θα κοινοποιείται 

από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στον Τελικό Αποδέκτη και 

στην ΕΑΤ. 

Σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας του δανείου πέραν του συμβατικού 

χρόνου, απαιτείται εξέταση του νέου ΑΙΕ που προκύπτει για το επιπλέον 

χρονικό διάστημα. 

Ο ΧΟ διασφαλίζει, όσον αφορά τα δάνεια που περιλαμβάνονται στο Ταμείο, 

τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.  

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν οι ενισχύσεις μέσω του 

ΤΑΔΥΜ COVID 19 είναι το άρθρο 21, παρ. 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 

και ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013. 

Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του 

παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Ταμείο θα εφαρμόζεται 

η ακόλουθη διαδικασία:  

i. η Τράπεζα υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) 

του δανείου, 

ii. η Τράπεζα ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ 

της επιχείρηση δεν είναι υψηλότερο από το σχετικό όριο που ορίζεται 

στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης της 

επιχείρησης,  

iii. η Τράπεζα αποτυπώνει το ΑΙΕ του δανείου στα πληροφοριακά 

στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν την ένταξη στο Ταμείο,  

iv. η ΕΑΤ προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου δανείου μέσω 

διεπαφής προς το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί από αυτό, 

σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του κατά τον χρόνο ελέγχου, η 

τήρηση του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 

του συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης, 

v. η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΚΕ στη 
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Τράπεζα προκειμένου να προβεί στην ένταξη του δανείου στο 

Ταμείο.  

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα σύμφωνα με 

μεθοδολογία και τύπο υπολογισμού που θα της παρασχεθεί και θα έχει τη 

σύμφωνη γνώμη της ΕΥΚΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής. 

Η  επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από άλλα 

προγράμματα, ωστόσο για τη συνολική της χρηματοδότηση θα πρέπει να 

ισχύουν οι κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων.  

Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό για το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην επιχείρηση. Η 

Σώρευση διερευνάται περαιτέρω από την ΕΑΤ μέσω της διασύνδεσής της με 

το ΠΣ Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων. 

Όσον αφορά ζητήματα σώρευσης Ενισχύσεων, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΤΑΜΕΙΟΥ και  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΣΩΝ 

Έντοκος Λογαριασμός επ’ ονόματι ΤΑΔΥΜ-COVID-19 με διαχειριστή την ΕΑΤ 

που θα χρησιμοποιείται για την καταβολή ποσών από το Ταμείο, καθώς και 

την για την επιστροφή των ποσών από την εξόφληση της δόσης κεφαλαίου 

εν όλω ή εν μέρει. 

Το επιτόκιο του Λογαριασμού θα είναι ίσο με 0,10% σε ετήσια βάση, από το 

πρώτο ευρώ. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ 

Έντοκος Λογαριασμός επ’ ονόματι ΤΑΔΥΜ-COVID-19 με διαχειριστή την ΕΑΤ 

που θα χρησιμοποιείται για την απόδοση και επιστροφή ποσών 

επιδοτούμενων τόκων.  

Το επιτόκιο του Λογαριασμού θα είναι ίσο με 0,10% σε ετήσια βάση, από 

το πρώτο ευρώ. 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ 

Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης προς έγκριση στην ΕΑΤ, η Τράπεζα 

θα υπολογίζει τους επιδοτούμενους τόκους για τη διάρκεια των δύο (2) 

ετών, σε ονομαστικές τιμές και σύμφωνα με τους όρους αποπληρωμής της 

χρηματοδότησης. Η ονομαστική αξία των επιδοτούμενων τόκων θα 

δεσμεύεται από την ΕΑΤ, για το συγκεκριμένο δάνειο από τους πόρους της 

Δράσης. 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΤΟΚΩΝ 

Η διαδικασία προκαταβολής των επιδοτούμενων τόκων των δανείων θα 

εκτελείται σε μηνιαία βάση. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα θα 

αποδίδεται το ¼ του προϋπολογισμένου ποσού επιδοτούμενων τόκων (που 

έχει λάβει η ΕΑΤ με τη σύμβαση κάθε δανείου) για τα δάνεια  που 

καταβλήθηκε ποσό από την ΕΑΤ για πρώτη εκταμίευση εντός του 

προηγούμενου μήνα, είτε προ ενός, δύο ή τριών εξαμήνων (Δηλ. οι τόκοι 

των δανείων θα προκαταβάλλονται ανά εξάμηνο). 

Εφόσον η ΕΑΤ διαπιστώσει ότι κάποιο δάνειο έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 

δε θα προχωρά στην αποστολή της επόμενης δόσης επιδοτούμενων τόκων 

και ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, αφού ενημερωθεί, 

οφείλει να διακόψει εφεξής την  επιδότηση των τόκων. Η λίστα με τα δάνεια 

και τα ποσά επιδοτούμενων τόκων εκάστου μήνα καθώς και τα δάνεια με 

εντολή διακοπής επιδότησης θα αποστέλλεται στην τράπεζα σε μορφή 

αρχείου ή  webservice. 

Η λογιστική εκκαθάριση του ανωτέρω λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί 

απολογιστικά.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι:  

I. η επιχείρηση να μην εμφανίζει, κατά τον χρόνο απαίτησης των 

επιδοτούμενων τόκων, ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη 

χρηματοδότηση.  

II. Η επιχείρηση να διατηρεί τον ίδιου αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε 

την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης βάσει των στοιχείων 

του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη.  

III. Η ΕΑΤ θα πραγματοποιεί έλεγχο τον Ιανουάριο για τα έτη 2022 και 2023 ή 

και 2024 (εάν απαιτείται), με ημερομηνία κλεισίματος 31-12-2021, 31-12-

2022 ή του επόμενου έτους, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 

και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί. 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 21 σημείο 18 και Κανονισμός (ΕΕ) 

1407/2013 (deminimis)  

ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σύμφωνα με τον Κανονισμό(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 

2014 «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 

ΑΔΑ: 97ΠΥ46ΨΧΨΖ-ΣΥΡ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΔΥΜ – COVID19 – ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
   

11 
 
PV: 2885144.1 

την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης», στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η 

επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 

2014 «για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 

την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης», στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η 

επιχείρηση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός διενεργεί την εξυπηρέτηση του 

χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών  παρακολούθησης 

και ανάκτησης.  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΈΛΕΓΧΟΙ 

Οι ΧΟ και οι Τελικοί Αποδέκτες των οποίων τα δάνεια χρηματοδοτούνται 

μέσω του Ταμείου, θα συμφωνήσουν να επιτρέψουν και να παρέχουν 

πρόσβαση σε έγγραφα και χώρους που σχετίζονται με το Δάνειο στις αρχές 

που είναι αρμόδιες για ελέγχους (π.χ. Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου), 

εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)), της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, και 

οποιουδήποτε άλλου θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δικαιούται για την επαλήθευση 

της χρήσης του Δανείου και οποιωνδήποτε άλλων δεόντως 

εξουσιοδοτημένων φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων ελέγχου. Προς τούτο, ο ΧΟ θα περιλαμβάνει 

επίσης κατάλληλες διατάξεις στη σχετική σύμβαση Δανείου με τον Τελικό 

Αποδέκτη. 

Οι ΧΟ παρέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες από καιρού εις καιρόν που 

ζητούνται από την ΕΑΤ, με στόχο την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ή / και 

του προφίλ κινδύνου των συμπεριλαμβανόμενων Τελικών Αποδεκτών και 

Δανείων. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ / 

ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία Δανειακή σύμβαση που έχει 

συμπεριληφθεί στο Ταμείο δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο ΧΟ 

προβαίνει στην καταγγελία της και στην ανάκτηση των ωφελημάτων. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΑΤ 

Η πορεία των Δανειακών Συμβάσεων παρακολουθείται από τον ΧΟ, 

σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του και ενημερώνει την ΕΑΤ 

τουλάχιστον για τα ακόλουθα στοιχεία των Δανείων:  

• τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της Δανειζόμενης επιχείρησης, 

όπως ενδεικτικά επωνυμία, διεύθυνση, αλλαγή νομικής μορφής, ΑΦΜ, 

κλπ., αμέσως μόλις αυτές περιέρχονται σε γνώση της, 

• αιτήσεις δανείων επιχειρήσεων, Συμβάσεις δανείων, εκταμιεύσεις 

δανείων, 

• αποπληρωμές οφειλών δανείων, 

• ληξιπρόθεσμες οφειλές, Καταγγελίες Δανείων, Ανακτήσεις Δανείων, 

• περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών εις βάρος των ενεχομένων από 

τρίτους. 

Η ΕΑΤ δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα του Δανειακού φακέλου 

οποτεδήποτε, είτε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδρομικώς, 

υποχρεουμένης, ταυτοχρόνως, της τράπεζας να τα παράσχει. 

Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται από την ΕΑΤ, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις 

διατάξεις της παρούσας και της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Ο ΧΟ διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευτεί την ρύθμιση της οφειλής και 

να ζητήσει την έγκριση της ΕΑΤ για την αποδοχή της, διαφοροποιώντας τους 

όρους του δανείου, σύμφωνα  με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας 

για την Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών (ΦΕΚ Β 

2376/2016), όπως ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν ισχύει ρύθμιση που να επιτρέπει μείωση του ποσού 

του δανείου ώστε το τελικώς επιστρεφόμενο κεφάλαιο να είναι μικρότερο 

του αρχικώς εκταμιευθέντος (συνολικού εκταμιευθέντος, στην περίπτωση 

σταδιακών εκταμιεύσεων). 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΟΛΗ 

Οι ΧΟ θα πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ και 

δημοσιότητας, με σκοπό την γνωστοποίηση της δραστηριότητας του 

Ταμείου στις ελληνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  
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Ειδικότερα, ο  Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός  οφείλει  να εξασφαλίζει τα 

παρακάτω:  

I. Την  σήμανση του προϊόντος: αναφορά στο όνομα του προϊόντος 

όπου θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς ότι τα δάνεια 

συγχρηματοδοτούνται από το ΤΑΔΥΜ, που το διαχειρίζεται η ΕΑΤ. 

II. Την προώθηση του ΤΑΔΥΜ μέσω της ιστοσελίδας του. Επιπλέον, ο 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός  οφείλει να κάνει χρήση του 

λογότυπου του Προγράμματος και της ΕΑΤ και να κάνει αναφορά σε 

αυτά σε κάθε σχετική δράση  διαφήμισης.  

III. Όλα τα έγγραφα που αφορούν το Ταμείο, συμπεριλαμβανομένων 

μεταξύ άλλων, των εντύπων αιτήσεων δανείου, των συμβάσεων 

δανείου των επιχειρήσεων, διαφημιστικό υλικό στις επιχειρήσεις, 

κ.λπ., θα περιέχουν ευκρινώς και στον τίτλο της δράσης αναφορά 

ότι το δάνειο χορηγείται με τη συμμετοχή του ΤΑΔΥΜ που το 

διαχειρίζεται η ΕΑΤ. 

IV. Το όφελος που κατέστη δυνατό λόγω της συγχρηματοδότησης και 

της επιδότησης τόκων, θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά τη στιγμή 

της υπογραφής της σύμβασης δανείου και επισήμως να 

κοινοποιούνται στην επιχείρηση. Το όφελος που προσφέρεται, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάρκετινγκ από τον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 

Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, 

ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Ταμείο, θα πρέπει να έχει 

τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΤ ΑΕ. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Ο ΧΟ δεν θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει κανένα ή όλα τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις του βάσει του Ταμείου χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΑΤ, 

με την εξαίρεση μεταβίβασης δικαιωμάτων συνδεομένων με μεταβίβαση 

χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον ν. 4354/2015, τον ν. 3156/2003, τον ν. 

4649/2019 ή παρόμοιο νομοθετικό πλαίσιο ή εταιρικούς μετασχηματισμούς, 

που συνεπάγονται τη μεταβίβαση εντός του ίδιου ομίλου Εταιρειών του ΧΟ. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Σε περίπτωση υπερημερίας του ΧΟ ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή του 

βάσει της Επιχειρησιακής Συμφωνίας η θέσης του σε διαδικασία εξυγίανσης 

η ΕΑΤ δικαιούται να καταγγείλει την Επιχειρησιακή Συμφωνία.  Η 

Επιχειρησιακή Συμφωνία καταγγέλλεται αυτοδικαίως σε περίπτωση θέσης 
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του ΧΟ σε ειδική διαχείριση ή αντίστοιχη διαδικασία αφερεγγυότητας κατά 

το εφαρμοστέο δίκαιο.  Η καταγγελία δεν θίγει υφιστάμενες Εγγυήσεις. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013  (de minimis) και ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014. 

Συνεπώς, δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση, οι Πολύ Μικρές και 

Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

(α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου. 

(β) 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. 

(γ) στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. όπου 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. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν 

μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

(δ) στον τομέα του άνθρακα  

(ε) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων 

(στ) στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων 

καπνού 

(ζ) στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα 

(η) σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο 

(θ) ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων 

Εξαιρούνται, επιπλέον, οι ενισχύσεις: 

1. οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη 

μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 

ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με 
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άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 

δραστηριότητα. 

2. Για τις οποίες τίθεται ως όρος η προτίμηση, ή υποχρέωση χρήσης 

εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται π.χ. 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). Όταν μια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα 

στοιχεία (α), (β) ή (γ) του πρώτου εδαφίου όσο και στους τομείς που είναι 

επιλέξιμοι, η ενίσχυση χορηγείται στις επιλέξιμες δραστηριότητες, υπό την 

προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον 

διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι μη 

επιλέξιμες δραστηριότητες δεν ενισχύονται από τις χορηγούμενες 

ενισχύσεις.  

Καταστάσεις Αποκλεισμού 

Επίσης, αποκλείονται:  

• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

• Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού 

Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, 

Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ 

κ.λπ.) 

• Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)  

• Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

• Οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 (18) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει (βλ. τροποποίηση παρ. 4 

άρθρου 1, Κανονισμός (ΕΕ) 972/2020) όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις. 
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3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

3.1 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός έχει υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την επίτευξη 

των στόχων του Ταμείου και ελέγχει, πριν την Δανειοδότηση, ότι οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι 

επιλέξιμες και, δυνητικά, οικονομικά βιώσιμες. Ελέγχει επίσης την επιλεξιμότητα των δανείων κατά τα 

οριζόμενα της παρούσας πρόσκλησης . 

3.2 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου το 

χαρτοφυλάκιο δανείων που θα διαθέσει, θα ανέρχεται στο ποσό κεφαλαίων, με  το οποίο δεσμεύθηκε 

βάσει της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του.  

3.3 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός δεσμεύεται για την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων 

του με τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης της ΕΑΤ καθώς και τυχόν άλλων φορέων, εφόσον 

απαιτηθεί, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφόρησης. 

3.4 Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί επιτρέπουν και παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα και εγκαταστάσεις 

που σχετίζονται με το Δάνειο για τους εκπροσώπους των Υπουργείων, της ΕΔΕΛ, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)), του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, της ΕΑΤ και σε οποιουσδήποτε άλλους φορείς, οι οποίοι έχουν δεόντως 

εξουσιοδοτηθεί, από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πραγματοποιούν δραστηριότητες 

λογιστικού ελέγχου ή / και ελεγκτικές δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό, οι Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν, κατάλληλες διατάξεις σε κάθε Δανειακή σύμβαση με τις ΜΜΕ.  

3.5 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, με τον οποίο η ΕΑΤ θα υπογράψει Επιχειρησιακή Συμφωνία, 

απαιτείται να συμμορφωθεί με τις σχετικές υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, 

δημοσιότητας και ελέγχου που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, το ελληνικό διαχειριστικό και 

ελεγκτικό σύστημα, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύνολο των υποχρεώσεων 

περιγράφεται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΑΤ και του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.  

3.6  Κάθε υποβαλλόμενο αίτημα  από την επιχείρηση προς τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, θα 

αρχειοθετείται στο Δανειακό φάκελο. 

3.7 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες 

λειτουργίας του, για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης  και την έγκριση των δανείων, το 

χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δανείων και την υποβολή σχετικών 

εκθέσεων στην ΕΑΤ για το χαρτοφυλάκιο δανείων, διαθέτοντας αξιόπιστο λογιστικό  σύστημα με ακριβή, 

πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΧΟ θα έχει την αποκλειστική άμεση πιστωτική σχέση 

με κάθε επιχείρηση. 

3.8. Ο ΧΟ διασφαλίζει, όσον αφορά τα δάνεια Τελικών Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στο Ταμείο, τη 

συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 

είναι ο ΕΚ 1407/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων 
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στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Ταμείο  θα εφαρμόζεται η ακόλουθη 

διαδικασία:  

I. ο ΧΟ υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του δανείου, 

II. ο ΧΟ ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού Αποδέκτη δεν είναι 

υψηλότερο από το σχετικό όριο που ορίζεται στο Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013, μέσω Υπεύθυνης 

Δήλωσης του Τελικού Αποδέκτη,  

III. ο ΧΟ αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει 

στην ΕΑΤ πριν την ένταξη στο ταμείο,  

IV. η ΕΑΤ προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου δανείου μέσω διεπαφής προς το 

Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί 

από αυτό, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του κατά τον χρόνο ελέγχου, η τήρηση του ελέγχου 

σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής 

ενίσχυσης. 

V. η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΚΕ στον ΧΟ προκειμένου να προβεί 

στην ένταξη του δανείου στο Ταμείο.  

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ θα πραγματοποιηθεί από τον ΧΟ σύμφωνα με μεθοδολογία και τύπο υπολογισμού 

που θα της παρασχεθεί και θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΚΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής  

3.9  Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός αντιμετωπίζει τα δάνεια με βάση τη συνήθη λειτουργία του, όπως 

κάθε άλλο δάνειο που παρέχει, από της ενάρξεως της Δανειοδοτικής διαδικασίας έως και την 

οριστικοποίηση τυχόν ζημιών.  

3.10 Το Ταμείο έχει την ίδια προτεραιότητα με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε 

σχέση με τις ανακτήσεις. Οι Ανακτήσεις, μοιράζονται αναλογικά μεταξύ του Ταμείου και του  

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, σύμφωνα με τη Σχέση Συμμετοχής. 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4.1 Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ταμείο τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται 

στην παρούσα πρόσκληση, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Δανειακή σύμβαση και 

διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

4.2 Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και στα έγγραφα σχετικά με 

το συγχρηματοδοτούμενο, από το Ταμείο, δάνειο σε αντιπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης 

(OLAF), του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ΕΑΤ και οποιουδήποτε άλλου 

εξουσιοδοτημένου οργανισμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τον χρόνο ελέγχου, παρέχοντας 

τα ζητούμενα από αυτά στοιχεία και πληροφορίες.  
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4.3 Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί για 10 έτη τον φυσικό φάκελο του έργου (δικαιολογητικά, 

πιστοποιητικά και άλλα έντυπα), καθώς και τα παραστατικά του δανείου και τις λογιστικές εγγραφές στα 

φορολογικά της βιβλία, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωμένη να τα τηρεί από τη σχετική νομοθεσία.  

4.4 Η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι η ΕΑΤ και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για 

οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ενδέχεται να υποστεί η επιχείρηση από τη μη 

τήρηση των όρων επιλεξιμότητας, όπως προσδιορίζονται στη παρούσα πρόσκληση. 

 

5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΤ ΑΕ 

Η διαδικασία ανταλλαγής αρχείων θα γίνεται, είτε μέσω WebServices, είτε μέσω sFTP, είτε με άλλο 

ηλεκτρονικό τρόπο που θα συμφωνηθεί. Τα ανταλλασσόμενα αρχεία θα καλύπτουν όλο το εύρος του 

κύκλου ζωής των δανείων, δηλαδή από το στάδιο της αίτησης έως και την λήξη του δανείου. Ο τρόπος 

επιλογής της επικοινωνίας θα εφαρμόζεται σε όλα τα ανταλλασσόμενα αρχεία.  

Η Τράπεζα θα παρέχει κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί από την ΕΑΤ αναφορικά με αιτήματα με ελλιπή 

στοιχεία, αιτήματα για τα οποία δεν εγκρίθηκε δάνειο, αιτήματα τα οποία δεν πληρούσαν τα κριτήρια 

επιλογής κ. ά.  

Η ροή των εργασιών, όπως αυτή θα υλοποιείται και μέσα από το ΠΣΚΕ, η διαγραμματική απεικόνιση αυτής 

καθώς και το είδος και το περιεχόμενο των αρχείων που θα ανταλλάσσονται με την Τράπεζα, θα 

οριστικοποιηθούν μετά από τεχνική συνάντηση και συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ήτοι των 

τραπεζών, της ΕΑΤ και της ΕΥΚΕ, και λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα των ήδη ανταλλασσόμενων 

αρχείων. 

Η Τράπεζα διεκπεραιώνει τα αιτήματα χρηματοδότησης τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 

αμεροληψίας. Η Τράπεζα εξασφαλίζει για το κάθε αίτημα την σειρά χρονικής προτεραιότητας, 

αναπτύσσοντας σύστημα στην εσωτερική της διαδικασία, με το οποίο κάθε αίτημα λαμβάνει αύξοντα 

αριθμό και ημερομηνία ή άλλο τρόπο, ο οποίος εξασφαλίζει την χρονική προτεραιότητα. Η Τράπεζα 

διεκπεραιώνει τα αιτήματα σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας. Η Τράπεζα, όποτε απαιτηθεί, πρέπει 

να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την περίπτωση που βάσιμα αιτήματα που χρονικά προηγούνται δεν 

ικανοποιήθηκαν, λόγω εξάντλησης των κονδυλίων.  

Η ΕΑΤ και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, 

θετική ή αποθετική ζημία ενδέχεται να υποστεί η επιχείρηση από την πρακτική έγκρισης της αίτησης από 

την Τράπεζα. 
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