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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Επισκόπηση
Το Ταμείο με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (εφεξής το
«Ταμείο») λειτουργεί ως ταμείο χαρτοφυλακίου και αποτελεί ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ). Στόχος του είναι η παροχή νέων δανείων (επενδυτικού
σκοπού με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης) με ευνοϊκούς όρους
σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών
προϊόντων μέσω του Ταμείου που διαχειρίζεται η ΕΑΤ.
Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για την συγχρηματοδότηση των δανείων, την καταβολή των
επιδοτούμενων τόκων, και την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης ανέρχεται σε είκοσι
εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (20.640.000€) και προέρχονται εξ΄ ολοκλήρου από το
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια θα χορηγηθούν μέσω επιλεγμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, τα οποία θα
λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), με σκοπό την παροχή νέων δανείων
με ευνοϊκούς όρους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και
μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων. Η επιλογή των ΕΧΟ θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τηρώντας ανοικτές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες.
Ο κάθε ΕΧΟ αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, με τα
κεφάλαια του Ταμείου και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια του ιδίου του ΕΧΟ.
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 ΕΧΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία και
σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του ΕΧΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΧΟ θα έχει τη μόνη άμεση
πιστωτική σχέση με την επιχείρηση.
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To Ταμείο θα υλοποιηθεί δυνάμει του Καν (ΕΕ) 1303/2013 και 1305/2013 και θα ισχύουν τα
διαλαμβανόμενα στη με αριθμό 246985/11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
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2. Βασικοί όροι-Χαρακτηριστικά της Δράσης
«ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
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To Ταμείο το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, ως
ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ) η οποία εκτελεί χρέη διαχειριστή
του Ταμείου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 455/2.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄/1075/10.3.2022).

Απευθύνεται σε

Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (όπως ορίζονται
στον Κανονισμό 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, όπως εκάστοτε ισχύει) οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον Αγροτικό και Μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων
κάθε νομικής μορφής και σταδίου λειτουργίας.

Σκοπός του Ταμείου

Η χορήγηση μικρών δανείων Επενδυτικού χαρακτήρα², τόσο σε
επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις
που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
(συμπεριλαμβάνεται Κεφάλαιο Κίνησης για τους σκοπούς της
επένδυσης).
² βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) στο
πλαίσιο της χρηματοδότησης.

Διαδικασία Υποβολής αίτησης ένταξης

Προϋπολογισμός του Ταμείου

Για την ένταξη στο Ταμείο ο υποψήφιος Τελικός Αποδέκτης
υποβάλει αρχικά, αίτημα χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό
Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω του δικτυακού
τόπου https://www.ependyseis.gr/. Στη συνέχεια υποβάλει το
αίτημα χρηματοδότησης στον ΕΧΟ της επιλογής του, μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για τη
χρηματοδότηση.
Οι πόροι του Ταμείου για την συγχρηματοδότηση των δανείων, την
καταβολή των επιδοτούμενων τόκων, και την παροχή
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης ανέρχονται σε είκοσι
εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (20.640.000€) και
χρηματοδοτούνται εξ΄ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά
ανά δράση και περιοχή εστίασης ως εξής:
Δράση

Περιοχή Εστίασης

Ποσό (ευρώ)

4.1.4

2Α

14.400.000

4.2.4

3Α

6.240.000
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Σχέση Συμμετοχής Ταμείου -ΕΧΟ στο Δανειακό
Κεφάλαιο

Περίοδο χορήγησης Δανείων

Περίοδος Σύναψης Δανειακής Σύμβασης και
ολοκλήρωσης εκταμίευσης Δανείου

Η σχέση επιμερισμού κινδύνου/συμμετοχής σε κάθε δανειοδότηση
μεταξύ του Ταμείου και του ΕΧΟ, θα είναι 1:1, δηλαδή 50% Ταμείο
και 50% ΕΧΟ. Η σχέση αυτή έχει εφαρμογή και στην απόδοση των
ζημιών (Pari-passu).
Εκταμίευση δανείων έως την ανάλωση του ποσού του Ταμείου και
έως την καταληκτική ημερομηνία του ΠΑΑ 2014 - 2020, σήμερα η
31-12-2025, ό,τι από τα δύο προηγείται.
1. Η δανειακή σύμβαση υπογράφεται εντός (2) μηνών από την
ημερομηνία ένταξής της στο Ταμείο, όπως αυτή
γνωστοποιείται από την EAT στον ΕΧΟ.
2. Η πρώτη εκταμίευση του δανείου (εφάπαξ ολική ή πρώτη
τμηματική) θα πραγματοποιείται εντός χρονικού
διαστήματος (2) δύο μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμίευση
του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη
διάρκεια (12) μηνών.

Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίου Δανείων από
ΕΧΟ

Ο ΕΧΟ υποχρεούται να παρακολουθεί αυτά τα δάνεια, χωριστά από
τις υπόλοιπες πιστώσεις και δάνειά του, με διακριτούς κωδικούς
προϊόντων και περιγραφή αυτών, προκειμένου να είναι ευδιάκριτα
και να διευκολύνεται η παρακολούθηση και παραγωγή των
σχετικών αναφορών.

Κριτήρια Τελικών Αποδεκτών

Οι υποψήφιοι αποδέκτες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα
κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας:
• Να εδρεύουν και να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής
επικράτειας.
• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης στον ΕΧΟ.
• Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων
και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό
(μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).
• Να μην θεωρούνται ως προβληματικές επιχειρήσεις κατά την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ.
• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την
ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες
των ΕΧΟ.
• Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον
χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ.
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του
νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής
διόρθωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που
προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ.
• Να μην 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 αιτήσεων
των δανειστών τους.
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• Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγούμενα ή τρέχοντα
χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, για τα οποία έχουν
εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην
αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή
ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 90 ημέρες) ή έχουν
εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία
δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον
πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί
το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον
έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή
έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.

Επιλέξιμα Δάνεια

Ύψος Χρηματοδότησης

1. Σημείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων,
χωρίς διαχειριστικά κλεισμένη χρήση, ώστε να καταστεί
εμφανές από ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα
περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα του αποδέκτη θα
κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων όπως έχουν
προκύψει μέχρι τη στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης
στον ΕΧΟ (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων-εξόδων
κ.α.).
2. Σημείωση: Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα θα
προσκομίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου.
Είναι όσα χορηγούνται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις
Α. μετά την σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τον ΕΧΟ και
την έγκυρη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του δυνητικού
τελικού αποδέκτη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και
Β. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης της 31-12-2025
Από Ευρώ 3.000 έως Ευρώ 25.000¹
¹ Μία επιχείρηση δύναται να λάβει περισσότερα του ενός δάνεια από
διαφορετικούς ΕΧΟ, αρκεί το άθροισμά τους να μην υπερβαίνει το ποσό
των Ευρώ 25.000.

Είδος Χρηματοδότησης

Επενδυτικού Σκοπού
(συμπεριλαμβάνεται προαιρετικά Κεφάλαιο Κίνησης για τους
σκοπούς της επένδυσης)

Επιλέξιμες Δαπάνες

•
•

Διάρκεια Χρηματοδότησης

Αγορά ή/και δημιουργία υλικών/άυλων περιουσιακών
στοιχείων. (Ενδεικτικά: Αγορά / Ανέγερση / Επισκευή /
Ανακαίνιση Επαγγελματικής Στέγης)
Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού³

Περιλαμβάνονται δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ως μέρος του
επενδυτικού σχεδίου, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού
σχεδίου (business plan) στο πλαίσιο της χρηματοδότησης.
Από 24 έως 60 μήνες
(Συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος)
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Διάρκεια περιόδου χάριτος

Έως 24 μήνες

Μορφές Χρηματοδότησης

Δάνεια Τακτής Λήξης

Τύπος Χρηματοδότησης

Τοκοχρεωλυτικά / Χρεολυτικά Δάνεια

Εκταμίευση

Εφάπαξ ή τμηματικά

Περιορισμοί
Δεν επιτρέπονται:
- H αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων
και πιστωτικών γραμμών
- η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή
αγοράς μετοχών
- η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Τεκμηρίωση Δαπανών
Επιτόκιο Δανείου

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, προβλέπονται σχετικές πρόνοιες
στις οικείες δανειακές συμβάσεις μεταξύ ΕΧΟ και τελικού
αποδέκτη.
Έναντι παραστατικών, για δαπάνες σύμφωνες με το κατατεθειμένο
επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επιχείρησης.
Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης
καθορίζεται από τον ΕΧΟ σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή
πολιτική του.
Καθώς, η συνεισφορά κεφαλαίων του ΠΑΑ στο Ταμείο είναι άτοκη,
η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση επωφελείται σημαντικά,
εξυπηρετώντας τη χρηματοδότηση με μειωμένο επιτόκιο κατά 50%
(αντίστοιχη μείωση επέρχεται και στην εισφορά του Ν.128/75).
Δεδομένου ότι η εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,60% ή 0,12%
ανάλογα με την δραστηριότητα, εφαρμόζεται μόνο στο μέρος των
κεφαλαίων που εισφέρει ο ΕΧΟ η τελική επιβάρυνση ανέρχεται σε
0,30% ή 0,06% ανάλογα με την δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια
του δανείου.

Επιδότηση Επιτοκίου

Διακοπή Χορήγησης Επιδότησης Επιτοκίου

Για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, το επιτόκιο που χρεώνει ο ΕΧΟ
δεν θα υπερβαίνει το 7%, θα επιδοτείται κατά 100%⁴ από τους
πόρους του Ταμείου και θα παραμείνει σταθερό για όλο το χρονικό
διάστημα που αυτό θα επιδοτείται. Ο ΕΧΟ για την υπολειπόμενη
διάρκεια του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης τόκων, μπορεί
ελεύθερα και χωρίς όρους να καθορίζει το επιτόκιο της
συμμετοχής του σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του.
Προϋπόθεση λήψης της επιδότησης επιτοκίου είναι ο τελικός
αποδέκτης να μην εμφανίζει κατά το χρόνο εκτοκισμού των
επιδοτούμενων τόκων ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών
συνεχούς ληξιπροθεσμίας από κάθε αιτία από το παρόν δάνειο.
Συνεπώς σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο
δάνειο κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ετών, η επιδότηση του
επιτοκίου παύει και οι τόκοι καταβάλλονται εφεξής στον ΕΧΟ από
τον τελικό αποδέκτη.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις η παύση της επιδότησης του επιτοκίου
είναι οριστική και δεν παρέχεται εκ νέου στην περίπτωση
μεταγενέστερης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απόδοση Επιδοτούμενων Τόκων

⁴Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά το επιτόκιο και δεν
καταλαμβάνει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους
υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον τελικό
αποδέκτη.
Η διαδικασία προκαταβολής των επιδοτούμενων τόκων των
δανείων θα εκτελείται σε μηνιαία βάση. Την 10η μέρα ημέρα
εκάστου μήνα θα αποδίδεται το 1/4 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. Εφόσον η ΕΑΤ
διαπιστώσει ότι κάποιο δάνειο έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές δε θα
προχωρά στην αποστολή της επόμενης δόσης επιδοτούμενων
τόκων και ο ΕΧΟ, 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 στον ΕΧΟ μέσω
webservice.
Η ονομαστική αξία των επιδοτούμενων τόκων θα δεσμεύεται από
την ΕΑΤ, για το συγκεκριμένο δάνειο από τους πόρους του
Ταμείου.
Η λογιστική εκκαθάριση του
πραγματοποιηθεί απολογιστικά.

ανωτέρω

λογαριασμού

θα

Mentoring

Ο τελικός αποδέκτης προκειμένου να καθοδηγηθεί μέσω
εστιασμένων προγραμμάτων δύναται να επιχορηγηθεί για
συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) μέσω του Προγράμματος
έως του ποσού των €300 ανά Α.Φ.Μ. Τελικού Αποδέκτη (επί της
καθαρής αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) και θα
αποδεικνύεται από τα ανάλογα παραστατικά, προκειμένου να
επιχορηγηθεί. Τα ανωτέρω κονδύλια επιχορήγησης θα
προέρχονται από τους Πόρους του Ταμείου. Τα προαναφερόμενα
προγράμματα θα διεξάγονται μέσω συμβουλευτικών εταιρειών με
τις οποίες συνεργάζονται οι ΕΧΟ. Η εν λόγω παροχή (Mentoring)
θα είναι προαιρετική για τον τελικό αποδέκτη.
Η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη
διάρκεια (12) μηνών από την Α εκταμίευση του δανείου.

Έξοδα φακέλου

Το ποσό των παγίων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον Τελικό
Αποδέκτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε
ΕΧΟ, ωστόσο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Ευρώ 250 για κάθε Σύμβαση.
Λαμβάνεται εφάπαξ (για όλη τη διάρκεια του δανείου),
καταβαλλόμενο κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
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Ανάκτηση ζημιών

Εξασφαλίσεις

Πρόωρη εξόφληση

Κρατικές Ενισχύσεις /Ακαθάριστο Ισοδύναμο
Επιχορήγησης (ΑΙΕ)

Ο ΕΧΟ λαμβάνει μέτρα ανάκτησης ανά καταγγελθέν δάνειο που
χρηματοδοτείται από το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής
σύμφωνα με τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και
διαδικασίες του. Τα ανακτηθέντα ποσά (μετά την αφαίρεση τυχόν
εξόδων ανάκτησης και εκτέλεσης, εφόσον προκύπτουν) από τον
ΕΧΟ κατανέμονται κατ' αναλογία στο πλαίσιο του επιμερισμού του
κινδύνου μεταξύ του ΕΧΟ και του Ταμείου.
Οι ζημίες και οι ανακτήσεις έχουν αναλογικό αντίκτυπο στον ΕΧΟ
και στο Ταμείο στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευθύνης που υπέχουν
σύμφωνα με το ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου.
Σε εξασφάλιση της απαίτησης για τα δάνεια δύναται να
λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις και σύμφωνα με την
πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων ΕΧΟ.
Ο τελικός αποδέκτης μπορεί να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολο
του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε
ποινή ή άλλη επιβάρυνση.
Το συνολικό ΑΙΕ αποτελείται από το ποσό των επιδοτούμενων
τόκων της συμμετοχής του ΕΧΟ στο δανειακό κεφάλαιο για τη
διάρκεια της επιδότησης αυτών, την επιχορήγηση ποσού
συμβουλευτικής υποστήριξης και από το όφελος του επιτοκίου που
αφορά στο μέρος του 50% (συμμετοχή του Ταμείου) του δανείου
που λαμβάνει ευνοϊκότερο επιτόκιο από το υπόλοιπο 50% που
αφορά πόρους του ΕΧΟ.
Το συνολικό ποσό του ΑΙΕ θα υπολογίζεται από τον ΕΧΟ, 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 ΕΧΟ 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.
Στο πλαίσιο αυτό και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα
εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
i. Ο ΕΧΟ υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ)
του δανείου,
ii. α. σε περίπτωση συνδυασμού με επιχορήγηση στο επίπεδο του
τελικού αποδέκτη, ο ΕΧΟ διασφαλίζει ότι το άθροισμα του ΑΙΕ του
Τελικού Αποδέκτη και της επιχορήγησης δεν είναι υψηλότερο από
τα σχετικά όρια που προσδιορίζονται στο ΠΑΑ και στο Παράρτημα
ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1305/2013,
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β. σε αντίθετη περίπτωση, ο ΕΧΟ διασφαλίζει ότι το ΑΙΕ δεν
υπερβαίνει το 40% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης
iii. ο ΕΧΟ αποτυπώνει το ΑΙΕ του δανείου στα πληροφοριακά
στοιχεία του Υπουργείου πριν την ένταξη στο Ταμείο.
Ο υπολογισμός του ΑΙΕ θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΧΟ σύμφωνα
με μεθοδολογία και τύπο υπολογισμού που θα της παρασχεθεί και
θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ
ΚΑΠ.
Οι ΕΧΟ είναι υπεύθυνοι να εξακριβώσουν ότι το άθροισμα της
επιχορήγησης και του ΑΙΕ, που συνδέεται με τη συναλλαγή Τελικού
Αποδέκτη, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή ένταση ενίσχυσης
που ορίζεται στις αντίστοιχες Δράσεις 4.1.4 και 4.2.4 του ΠΑΑ 20142020. Η ένταση ενίσχυσης πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν τόσο σε
επίπεδο συνδυαζόμενων επενδυτικών δαπανών όσο και στο
επίπεδο του έργου στο σύνολό του (συνιστώσες επένδυσης και
κεφαλαίου κίνησης, κατά περίπτωση).
Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου Και
Λογαριασμός Επιστροφών Ποσών

Έντοκος Λογαριασμός επ’ ονόματι ΑΓΡΟΤΙΚΟ 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.

Λογαριασμός

Έντοκος Λογαριασμός επ’ ονόματι ΑΓΡΟΤΙΚΟ με διαχειριστή την
ΕΑΤ που θα χρησιμοποιείται για την απόδοση και επιστροφή ποσών
επιδοτούμενων τόκων.

Επιδοτούμενων Τόκων
Επιπρόσθετα επιτόκια του Χρηματοδοτικού
Μέσου

Ο ΕΧΟ θα καταβάλει Επιπρόσθετο Επιτόκιο ίσο με 2,5%, για τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
•

•
•
•

Εξυπηρέτηση, Παρακολούθηση Και Ανακτήσεις
Δάνειων

Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς τον ΕΧΟ ως
συμμετοχή δανείων τελικών αποδεκτών και παραμένουν
ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν χορηγηθεί σε τελικούς
αποδέκτες
Επιδοτούμενοι τόκοι που έχουν καταβληθεί στον ΕΧΟ και
παραμένουν ανενεργοί, δηλαδή δεν έχουν χορηγηθεί
στους τελικούς αποδέκτες
Αποπληρωμές/επιστροφές
δανείων
που
έχουν
πραγματοποιηθεί στον ΕΧΟ αλλά δεν έχουν μεταφερθεί
στην ΕΑΤ.
Επιστροφές ποσών που έχουν καταβληθεί στον ΕΧΟ σε
περίπτωση παρατυπίας Τελικού Αποδέκτη και δεν έχουν
μεταφερθεί στην ΕΑΤ.

Ο ΕΧΟ διενεργεί την εξυπηρέτηση
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών
ανάκτησης.

του χαρτοφυλακίου,
παρακολούθησης και
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Παρακολούθηση Και Έλεγχοι

Οι ΕΧΟ 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), εκπρόσωπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)), της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου, της ΕΑΤ, και οποιουδήποτε άλλου θεσμικού οργάνου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που είναι αρμόδιο 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 ΕΧΟ θα περιλαμβάνει
επίσης κατάλληλες διατάξεις στη σχετική σύμβαση Δανείου με τον
Τελικό Αποδέκτη. Οι ΕΧΟ 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.

Διαδικασία Αποκλεισμού /

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία Δανειακή σύμβαση Τελικού
Αποδέκτη δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο ΕΧΟ προβαίνει
στην καταγγελία της και στην ανάκτηση των ωφελημάτων.

Εξαίρεσης
Ενημέρωση ΕΑΤ

Η πορεία των Δανειακών Συμβάσεων παρακολουθείται από τον
ΕΧΟ, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του και ενημερώνει
την ΕΑΤ τουλάχιστον για τα ακόλουθα στοιχεία των Δανείων:
•

•
•
•

τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία του τελικού
αποδέκτη, 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, του ΕΧΟ να τα παράσχει. Τακτικοί
έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται από την ΕΑΤ,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
και τις διατάξεις της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.
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Τροποποιήσεις/Ρυθμίσεις

Ο ΕΧΟ 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).

Δημοσιότητα Και Προβολή

Οι ΕΧΟ θα πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ
και δημοσιότητας, με σκοπό την γνωστοποίηση της
δραστηριότητας του Ταμείου στις ελληνικές επιχειρήσεις της
επικράτειας.
Ειδικότερα, ο ΕΧΟ θα καταρτίσει 12μηνο πλάνο επικοινωνίας
(media plan) το οποίο θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
ακόλουθα:
I.
II.
III.

IV.

ειδική αφίσα για το δίκτυο καταστημάτων του σχετικά
με το πρόγραμμα του Ταμείου,
μηνύματα σε Οθόνες ΑΤΜ,
καταχωρήσεις σε τουλάχιστον 3 εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας (στις έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις
τους), καθώς και τοπικού ενδιαφέροντος εφημερίδες
ή/και εξειδικευμένα περιοδικά,
προωθητικά μηνύματα με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο στο πελατολόγιο του ΕΧΟ.

Ενδεικτικά, δύναται να περιλαμβάνει: μηνύματα στο site του ΕΧΟ
με τη μορφή banners ή Pop up displays, μηνύματα σε statements,
email campaigns, banners ή pop up displays σε sites τρίτων, posts
σε social media, google ads, Youtube, συμβατικά μέσα διαφήμισης
όπως Posters, τηλεόραση, ραδιόφωνο εφημερίδες και τις digital
εκδόσεις τους.
Για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης/προωθητικής ενέργειας που
αναφέρεται στο Ταμείο, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της
ΕΑT.
Μεταβίβαση

Ο ΕΧΟ 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
ΕΧΟ.

11
PV: 3150654.8

ΑΔΑ: 690Ι46ΨΧΨΖ-855

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
3.1 Ο ΕΧΟ 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 ΕΧΟ 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.
3.3 Οι ΕΧΟ επιτρέπουν και παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το
Δάνειο για τους εκπροσώπους των Υπουργείων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, 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 ΕΧΟ πρέπει
να περιλαμβάνουν, κατάλληλες διατάξεις σε κάθε Δανειακή σύμβαση με τις ΜΜΕ.
3.4 Ο ΕΧΟ, 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 ΕΧΟ.
3.5 Κάθε υποβαλλόμενο αίτημα από την επιχείρηση προς τον ΕΧΟ, θα αρχειοθετείται στο Δανειακό
φάκελο.
3.6 Ο ΕΧΟ 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
ΕΧΟ θα έχει την αποκλειστική άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.
3.7 Ο ΕΧΟ 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.
3.8 Το Ταμείο έχει την ίδια προτεραιότητα με τους ΕΧΟ σε σχέση με τις ανακτήσεις. Οι Ανακτήσεις,
μοιράζονται αναλογικά μεταξύ του Ταμείου και του ΕΧΟ, σύμφωνα με τη Σχέση Συμμετοχής.

12
PV: 3150654.8

ΑΔΑ: 690Ι46ΨΧΨΖ-855

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

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), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, 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.
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 μέσω WebServices. 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 ΕΧΟ 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 τον ΕΧΟ, θα
οριστικοποιηθούν μετά από τεχνική συνάντηση και συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ήτοι των
ΕΧΟ και της ΕΑΤ, και λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα των ήδη ανταλλασσόμενων αρχείων.
Ο ΕΧΟ διεκπεραιώνει τα αιτήματα χρηματοδότησης τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της
αμεροληψίας. Ο ΕΧΟ 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. Ο ΕΧΟ διεκπεραιώνει τα
αιτήματα σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας. Ο ΕΧΟ, όποτε απαιτηθεί, πρέπει να είναι σε θέση να
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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
τον ΕΧΟ.
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