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Κωδικός Πρόσκλησης 242783/29.07.2021– 2η τροποποίηση  

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων) (στο εξής «Ταμείο») θα υποστηρίξει την πρόσβαση σε Δανεισμό 

επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου 

με τη μορφή εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο, αποσκοπώντας 

στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων - 

στόχου του Ταμείου από την επιδημική έκρηξη της COVID -19 και την 

ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέσω της 

ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 

Η εγγύηση καλύπτει τις ζημίες που πραγματοποιούνται από τον 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε σχέση με κάθε Γεγονός Υπερημερίας 

Επιλέξιμου Δανείου, σύμφωνα με το ποσοστό εγγύησης (Guarantee Rate). Οι 

ζημίες του Χαρτοφυλακίου Επιλέξιμων Δάνειων που καλύπτονται από την 

εγγύηση, στο σύνολό τους, δεν μπορούν   να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό 

που συμφωνείται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ ΕΑΤ και του σχετικού 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. Το Ανώτατο Ποσό Εγγύησης αντιστοιχεί σε: 

«Πραγματικό όγκο χαρτοφυλακίου» x «Ποσοστό εγγύησης» x «Ανώτατο 

Ποσοστό ζημιάς». Η υποδοχή, η αξιολόγηση, η έγκριση, η εξυπηρέτηση, η 

παρακολούθηση και η ανάκτηση των δανείων πραγματοποιούνται από τον ΧΟ, 

σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΧΟ διατηρεί την άμεση πιστωτική σχέση για κάθε 

δάνειο. 
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Το Χρηματοδοτικό Μέσο διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και η εφαρμογή του 

συμμορφώνεται με τους οικείους Κανονισμούς της ΕΕ. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά την υλοποίηση του 

ακόλουθου χρηματοδοτικού μέσου που θα δημιουργηθεί από το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ:  

Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο 
εγγύησης (εφεξής  «Ανώτατο Ποσό Εγγύησης» - «Cap Amount») με 
Τελικούς Αποδέκτες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης 
δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή 
μελέτης.  

Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε είκοσι 
οκτώ  εκατομμύρια (28.000.000) ευρώ, προερχόμενων από α) χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων 
ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) Ευρώ, β) 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΜΕΔΕ) πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
(8.400.000) Ευρώ 

Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, προβλέπεται επιπλέον 

χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων 

χιλιάδων (1.800.000) Ευρώ. 

Τα όρια υποχρέωσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, μέσω της ΕΑΤ, 

προς κάθε συνεργαζόμενο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, ορίζονται στην 

Επιχειρησιακή Συμφωνία. 

2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ταμείο  

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (Ταμείο) -  Ύψος Διαθεσίμων 

Κεφαλαίων έως €28 εκ. δημιουργείται ως ανεξάρτητη 

χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας ΑΕ η οποία εκτελεί χρέη διαχειριστή του Ταμείου. 

Συμμετοχή ΕΑΤ-

ΤΜΕΔΕ στο 

Ταμείο  

€19,6 εκ. ΕΑΤ & €8,4 εκ. ΤΜΕΔΕ (70% ΕΑΤ, 30% ΤΜΕΔΕ) 
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Σκοπός του 

Ταμείου 

Η ενίσχυση της ρευστότητας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 

με τη παροχή εγγύησης για τη λήψη δανείου κεφαλαίου κίνησης 

για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών 

δημοσίου συμφέροντος 

Δανειακή 

Σύμβαση ή 

Δάνειο 

Η Δανειακή σύμβαση που συνάπτει επιχείρηση με την τράπεζα της 

επιλογής της για την παροχή πίστωσης, με τη μορφή δανείου 

τακτής λήξης) και καλύπτεται από την εγγύηση του Ταμείου. 

 

Εγγυητής Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (Ταμείο) με διαχειριστή την  

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ. 

Εγγυοδοσία 
Η πράξη με την οποία το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ 

εγγυάται προς την δανειοδοτούσα τράπεζα μέρος της οφειλής από 

τη Δανειακή Σύμβαση υπέρ της επιχείρησης. 

Εγγύηση 

Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ προς το 

πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το Δάνειο, η οποία καλύπτει: 

1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο: 

80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και 

2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων 

Δάνειων: 

• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 50% 

x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις 

επιλέξιμες επιχειρήσεις του Ταμείου. 

Εγγυημένο 

Δάνειο  
Ένα Δάνειο που έχει λάβει εγγυοδοσία. 

Ανώτατο Ύψος 

Χαρτοφυλακίου 

Δανείων  

€ 70.000.000  

Χαρτοφυλάκιο 

Εγγυημένων 

Δανείων 

Το σύνολο των νέων Δανείων ανά συνεργαζόμενο πιστωτικό 

ίδρυμα που έχουν εκταμιευθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις 

επιλεξιμότητας των Δανείων και των επιχειρήσεων για λήψη της 

εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ. Το πιστωτικό 
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ίδρυμα υποχρεούται να παρακολουθεί τα Δάνεια, χωριστά από τις 

υπόλοιπες πιστώσεις και δάνειά του.  

ΕΧΟ ή ΧΟ ή 

Πιστωτικό 

Ίδρυμα 

Το Πιστωτικό Ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. 

Ανώτατο 

ποσοστό ζημιάς 

(Cap rate) 

Το ανώτατο ποσοστό της αξίας του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων 

Δανείων κάθε συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο 

θα καταβάλλεται Εγγύηση, το οποίο είναι 50%. 

Ανώτατο ποσό 

Εγγύησης (Cap 

amount) 

Το ανώτατο ποσό, για το οποίο θα καταβάλλεται Εγγύηση για 

Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων Δανείων και προκύπτει ως το γινόμενο 

του «Πραγματικού όγκου χαρτοφυλακίου» x «Ποσοστό εγγύησης» 

x «Ανώτατο Ποσοστό ζημιάς» του εκάστοτε Χαρτοφυλακίου 

Εγγυημένων Δανείων του ΕΧΟ.  

 

Ποσοστό 

Εγγύησης 

(Guarantee 

Rate) 

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο ορίζεται σε 80%. 

 

Ορισμός Ζημιάς/ 

Γεγονός 

Υπερημερίας 

(Credit Event): 

Ως Ζημιά/Γεγονός υπερημερίας ως προς συγκεκριμένο εγγυημένο 

Δάνειο νοείται: 

i. Η καθυστέρηση σε οφειλόμενη καταβολή του οφειλέτη πέραν 

των 90 συνεχόμενων ημερών ή 

ii. η (α) επέλευση γεγονότος καταγγελίας της Δανειακής 

Σύμβασης από άλλη αιτία που δίνει το δικαίωμα στον ΧΟ να 

επιδιώξει την είσπραξη οφειλόμενων ποσών και (β) η άσκηση 

του δικαιώματος καταγγελίας από τον ΧΟ (εκτός αν βάσει 

νόμου ή κανονιστικής διάταξης ο ΧΟ παρεμποδίζεται από την 

άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας). 

Απαιτήσεις σε 

Καθυστέρηση 

/Ποσό Κάλυψης 

Το ποσό οφειλής που καλύπτεται κατά το ποσοστό εγγύησης 

αφορά το ανεξόφλητο κεφάλαιο του Δανείου για διάστημα 

έως 90 ημερών συνεχόμενης καθυστέρησης (εξαιρουμένων 

τόκων, τόκων υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένων τόκων και 
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Δανείου  εξόδων και της εισφοράς του ν. 128/1975), όπως η οφειλή 

αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο έλευσης της Ζημιάς 

(Credit Event). 

Καταβολή 

Εγγύησης 

(Guarantee Call) 

Η Καταβολή της Εγγύησης πραγματοποιείται με την υποβολή 
αιτήματος από το πιστωτικό ίδρυμα, για την εξόφληση από το 
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση 
και έως του Ανώτατου Ορίου Κάλυψης Χαρτοφυλακίου. 

Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλεται μετά την 
επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας.  

Η καταβολή της Εγγύησης θα πραγματοποιείται εντός 60 

ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, 

από ειδικό προς τούτο λογαριασμό, όπως θα εξειδικευθεί στην 

επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ ΕΑΤ και ΧΟ. 

Ανακτήσεις Σε περίπτωση κατάπτωσης και καταβολής της Εγγύησης, ο ΧΟ και 

το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ συμμετέχουν συμμέτρως (pari 

passu) σε κάθε ποσό ανάκτησης της απαίτησης από το  

συγκεκριμένο Δάνειο.  Ειδικότερα, κάθε ποσό που ανακτάται 

εξαιτίας της εγγυημένης χρηματοδότησης (κατόπιν αφαιρέσεως 

τυχόν εξόδων εκτέλεσης), είτε στο πλαίσιο αναγκαστικής 

εκτέλεσης, είτε απευθείας με οποιονδήποτε τρόπο από τον 

οφειλέτη, κατανέμεται και αποδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα 

στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ κατά το ισχύον Ανώτατο Όριο 

Κάλυψης Χαρτοφυλακίου.  Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα εκτέλεσης 

περιλαμβάνουν το σύνολο των εξόδων που έχει απαιτηθεί για την 

επιδίκαση της απαίτησης και την αναγκαστική εκτέλεση και ότι 

αφαιρούνται με τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 423 του 

Αστικού Κώδικα.   

Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ποσό που το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ θα δικαιούται ως ανάκτηση από το σύνολο 

Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων δεν θα υπερβαίνει το 

συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί από το Ταμείο σε 

υλοποίηση της εγγυήσεων του χαρτοφυλακίου αυτού και, 

συνεπώς, κάθε ποσό ανάκτησης από το Ταμείο θα μειώνει το 

διαθέσιμο προς ανάκτηση υπόλοιπο. Ως εκ τούτου για Δάνεια, για 

τα οποία, αν και εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο των εγγυήσεων, 

δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάπτωση της Εγγύησης και 

καταβολή, η ΕΑΤ δεν έχει αξίωση ανάκτησης. 
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Περίοδος 

χορήγησης και 

ισχύος της 

Εγγύησης 

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν  

μετά την σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τον ΧΟ και 

που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Με τον όρο 

«χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. 

Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι 

την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του 

Δανείου. Η εγγύηση θα έχει διάρκεια έως πέντε έτη. Το αίτημα 

κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 

31.12.2029, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 

31.12.2028. 

Δικαιούχοι Επιχειρήσεις1, οι οποίες:  

• Είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα 

Ι του ΕΚ 651/2014)  

• οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την 

εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος 

ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.  

• Δραστηριοποιούνται στους κλάδους: 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και 

συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

(ΚΑΔ 71.1), εκτός του Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων 

ναυπηγού μηχανικού (ΚΑΔ 71.12.19.12). 

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2), εκτός του  

Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων (ΚΑΔ 

71.20.19.05) 

Κατασκευές κτιρίων (ΚΑΔ 41) 

Έργα πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42) 

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 43) 

εκτός, του Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων 

συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 

(ΚΑΔ 43.21.10.05), του Υπηρεσίες εγκατάστασης 

καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων (ΚΑΔ  

 

1 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 
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43.21.10.06), Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

ανελκυστήρων (ΚΑΔ 43.29.19.02), του Υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και 

κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 43.29.19.03), του 

Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων 

κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 

43.29.19.04), του Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και 

συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών 

(ΚΑΔ 43.29.19.05), του Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης 

δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ (ΚΑΔ 43.99.90.08). 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες 

και τη μηχανική (ΚΑΔ 72.1) 

• Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα  

• κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές2 

(όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του 

Κανονισμού 651/2014).  Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές 

και Μικρές Επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες ανεξάρτητα αν 

ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν έχουν υπαχθεί  σε συλλογική διαδικασία 

αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν 

λάβει ενίσχυση διάσωσης3 ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης45. Το 

αυτό ισχύει και για ΜΜΕ ανεξαρτήτως μεγέθους που 

υποβάλλουν αίτηση στο ΠΣΚΕ από 1η Ιουλίου 2022 και μετά 

υπό το καθεστώς De minimis.  

• κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την 

ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές 

διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

• είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) 

 

2 Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31.12.2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές 
ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του 
Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. 

3 Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης 
κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 

4 Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την 
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 

5 Λαμβάνοντας υπόψη την SA 58007 (2020/N) και τις μεταγενέστερες Τροποποιήσεις  του Προσωρινού Πλαισίου. 
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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 και 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 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 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 και με ημερομηνία 

χορήγησης (εκταμίευση των Δανείων) έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 

II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης 

για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των 

επιχειρήσεων λόγω των συνθηκών ανωτέρας βίας συνεπεία 

της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, καθώς και της 

ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει η εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία.  

III. Δάνεια με διάρκεια από ένα (1) έως πέντε (5) έτη 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. 

IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις 
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επιχειρήσεων. 

V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή 

υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η 

χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή 

αγοράς μετοχών και 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 υποχρεούται να ζητήσει την 

εξαίρεση της συγκεκριμένης από το Χαρτοφυλάκιο 

Εγγυημένων Δανείων και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες 

ανάκτησης του οφέλους της εγγύησης  

Ανώτατο ποσό 

Δανείου 

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει τις 
200.000 ευρώ και το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι 
μικρότερο: 

I. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της 

Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του 

προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, 

αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές 

καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση 

Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ 

εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη 

λειτουργίας του,  ή 

II. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης 

κατά το έτος 2019 ή  

III. 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). Το ποσό που προκύπτει 

από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο 

δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους 

επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να 

καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον Δικαιούχο 
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 Αυτές οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ξεκίνησαν τις 

δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

Covid-19 και αντιμετωπίζουν επίσης τον αντίκτυπο της 

αναγκαστικής αναστολής ή του περιορισμού της 

δραστηριότητάς τους, ενώ οι υποχρεώσεις τους 

εξακολουθούν να οφείλονται, επομένως επηρεάστηκαν 

σοβαρά από την τρέχουσα κρίση υγείας. Επιπλέον, 

αντιμετωπίζουν την πρόσθετη επιφύλαξη των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν 

χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές 

τους και να επεκταθούν σε νέο έργο, καθώς δεν διαθέτουν 

επαρκή οικονομική ιστορία. Με την επικείμενη έναρξη των 

έργων Υποδομής, τέτοιες νέες επιχειρήσεις θα 

αντιμετωπίσουν την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών. 

Ύψος 

προμήθειας 

εγγύησης 

I. Οι  Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ της 

ΕΑΤ χορηγούνται προς τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι της 

λήψης κατάλληλης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη 

επιχείρηση,  

II. Η προμήθεια Εγγύησης θα αυξάνεται προοδευτικά καθώς 

αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου, όπως 

ορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Δικαιούχος Για το 1ο 

έτος % 

Για το 

2ο -3ο  

έτος 

% 

Για το 

4ο – 5ο 

έτος 

% 

Μικρομεσαία Επιχείρηση και 

αυτοαπασχολούμενοι 

0,25 0,50 1,00 

 

III. Η προμήθεια χρεώνεται6 εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια 

του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου. 

IV. Η απαιτούμενη προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται στο 

εγγυημένο ποσό του δανείου. 

 

6 Η ακριβής τεχνική διαδικασία της «καταβολής» και ταυτόχρονα επιχορήγησης της προμήθειας θα περιγραφεί στη 
Επιχειρησιακή Συμφωνία με τον ΧΟ. 
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V. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια 

υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας 

Δανειακής Σύμβασης. 

VI. Το ανώτατο ποσό Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης 

που αντιστοιχεί στο όφελος από την εγγυοδοτική κάλυψη 

του Ταμείου δύναται να φτάσει  έως το ποσό: 

• για επιχειρήσεις των επιλέξιμων κλάδων και για 

συμβάσεις συναφθείσες έως 17/11/2021 στο πλαίσιο 

του Προσωρινού Πλαισίου: 1.800.000 ευρώ 

• για επιχειρήσεις των επιλέξιμων κλάδων και για 

συμβάσεις συναφθείσες από 18/11/2021 έως 

30/6/2022 στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου: 

2.300.000 ευρώ 

• για επιχειρήσεις των επιλέξιμων κλάδων βάσει του 

Κανονισμού De minimis και για αιτήσεις 

υποβληθείσες στο ΠΣΚΕ από 1/7/2022 και έως τη 

λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, ισχύουν τα όρια 

σώρευσης του Κανονισμού De minimis (Καν. ΕΕ 

1407/2013). 

• Για επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους 

ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα 

όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από 

τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό 

ανώτατο όριο. 

 

VII. Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου 

υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό 

καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι 

χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου). 

VIII. Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια 

εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας 

του Δανειολήπτη. 

IX. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη 

το ύψος του εγγυημένου ποσού/Δανείου, τη διάρκεια του 

Δανείου, την προαναφερόμενη προμήθεια εγγύησης που ο 
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Δανειολήπτης  όφειλε να καταβάλλει και το ποσό της 

προμήθειας που εν τέλει κατέβαλλε (εφόσον υφίσταται). 

X. Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Δανείου δεν 

διαφοροποιείται ούτε το ύψος της ενίσχυσης που ο 

Δανειολήπτης τυχόν έλαβε, ούτε επιστρέφεται τυχόν 

καταβληθείσα προμήθεια. 

XI. Εκτός της καταβαλλόμενης προμήθειας, ουδεμία άλλη 

χρηματική επιβάρυνση καταβάλλεται επί των εν λόγω 

Εγγυήσεων, εξαιρουμένης τυχόν εισφοράς του ν. 

128/1975. 

XII. Η προμήθεια, για το ποσό που δεν καλύπτεται  από 

επιχορήγηση θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ. 

XIII. Το ποσό προμηθειών θα παραμένει στον ειδικό λογαριασμό 

μέχρι και την εκκαθάριση του Ταμείου, οπότε και θα 

αποδοθεί στα συμμετέχοντα στο Ταμείο μέρη, κατά το 

ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Τα ποσά προμηθειών 

που θα έχουν καταβληθεί προκύπτουν σύμφωνα με τις 

οριζόμενες στην παρούσα Πρόσκληση τιμές. 

Κατανομή 

Εγγυοδοτικού 

Κεφαλαίου 

Η κατανομή του Προϋπολογισμού Εγγύησης μεταξύ των ΧΟ που 

υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επιμεριστεί 

στους ΧΟ λαμβάνοντας υπόψη (i) το Μερίδιο που προκύπτει από 

το αθροιστικό ποσό του υπολοίπου των εξυπηρετούμενων 

(performing) ανοιγμάτων προς ΜΜΕ του κάθε ΧΟ, όπως αυτό θα 

δηλωθεί στην αίτηση του και (ii) την προτεινόμενη αξία του 

Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων που θα εμπεριέχεται στην 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλει ο κάθε ΧΟ για 

τις ΜΜΕ αντίστοιχα.  

Εφόσον στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το ποσό που 

αντιστοιχεί για το προτεινόμενο Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων 

Δανείων του υποψήφιου ΧΟ υπολείπεται του ανώτατου ποσού που 

δύναται να λάβει βάσει του υπολοίπου των εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων του, το αδιάθετο ποσό θα κατανεμηθεί μεταξύ των ΧΟ 

που έχουν πρόθεση ανάληψης πρόσθετου ποσού σε συνάρτηση, 

ωστόσο, με το υπόλοιπο των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του. 

Σε περίπτωση υπερκάλυψης του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

εγγύησης, θα γίνει αναλογική προσαρμογή. 
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Θα πραγματοποιείται τακτική ανακατανομή των αδιάθετων πόρων 

του Προϋπολογισμού κάθε ΧΟ προκειμένου να απορροφηθεί ο 

διαθέσιμος προϋπολογισμός εντός του προβλεπόμενου χρόνου 

επιλεξιμότητας. Ο έλεγχος πρώτης ανακατανομής θα 

πραγματοποιηθεί μετά από 30 ημέρες από την υπογραφή των 

Επιχειρησιακών Συμφωνιών με τους ΧΟ, ενώ θα επαναλαμβάνεται 

κάθε 30 ημέρες έκτοτε. Η ανακατανομή των αδιάθετων πόρων 

προϋπολογισμού θα γίνεται στους ΧΟ που κατά τον πρώτο έλεγχο 

δεν θα έχουν επιτύχει, σε επίπεδο Εγκεκριμένων αιτήσεων, τη 

δέσμευση του 35% του αρχικού προϋπολογισμού τους, στο 

δεύτερο έλεγχο το 70% του εκάστοτε προϋπολογισμού τους και 

στον τυχόν τρίτο έλεγχο το 90% του εκάστοτε προϋπολογισμού 

τους, όπως αυτοί προκύπτουν από τις ανακατανομές. Η 

διαδικασία της ανακατανομής θα γίνεται μεταξύ των ΧΟ που έχουν 

επιτύχει τους εκάστοτε στόχους και λαμβάνοντας υπόψη το 

αναλογικό ποσό προσφοράς χαρτοφυλακίου που υπέβαλαν κατά 

την αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση, καθώς και τυχόν 

μεταγενέστερη διάθεσή για ανάληψη μεγαλύτερου ποσού 

χαρτοφυλακίου. Η ΕΑΤ θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την 

εφαρμογή της διαδικασίας ανακατανομής, στις περιπτώσεις που 

αυτή δεν θα οδηγήσει στην ανάλωση των διαθέσιμων πόρων από 

τους υπόλοιπους ΧΟ.  

Μηχανισμοί 

Ελέγχου  

Για τον καλύτερο έλεγχο του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα 

εφαρμοστούν οι πιο κάτω μηχανισμοί ελέγχου: 

I. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν σε – τακτική βάση που 

θα καθοριστεί αναλυτικά στην Επιχειρησιακή Συμφωνία με 

την ΕΑΤ– ηλεκτρονική και έντυπη πληροφόρηση για τα 

Δάνεια που χορηγήθηκαν και, στοιχεία για την 

παρακολούθηση και την εξέλιξη των χρηματοδοτήσεων, 

των αιτημάτων καταβολής εγγύησης (Guarantee Call), των 

επιχειρηματικών και νομικών ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκαν μετά την καταβολή της Εγγύησης. 

II. Η ΕΑΤ θα διενεργεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους 

στα πιστωτικά ιδρύματα για την τήρηση των 

προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των Δανείων που έχουν 

ενταχθεί στο Χαρτοφυλάκιο. 

III. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν, να μετακυλούν το 

πλεονέκτημα της εγγύησης στις επιχειρήσεις, μέσω της 

μείωσης της απαίτησης εξασφαλίσεων ή/και της μείωσης 

του κόστους Δανεισμού. Η εγγύηση του Ταμείου δεν 
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αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας ή της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο 

σχετικός μηχανισμός μετακύλισης θα πρέπει να 

περιγράφεται στην μεταξύ ΕΑΤ και πιστωτικού ιδρύματος 

Επιχειρησιακή Συμφωνία. 

IV. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση για εφαρμογή 

της αρχής της μη-διάκρισης στην διαχείριση των Δανείων 

που θα ενταχθούν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας σε σχέση τα 

υπόλοιπα Δάνεια τους (Non-Discrimination Principle) όσον 

αφορά (α) τις πολιτικές έκαστου πιστωτικού ιδρύματος, (β) 

την αποπληρωμή του δανείου και (γ) τις ανακοινώσεις και 

μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Τράπεζας 

της Ελλάδος για αντιμετώπιση των συνεπειών της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19. 

V. Σύσταση Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου η οποία 

παρακολουθεί και συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική 

υλοποίηση του Ταμείου. 

Εξαιρέσεις 

Δραστηριοτήτων 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

o Στη παραγωγή και εμπορία όπλων 

o Στη παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού 

και προϊόντων καπνού 

o Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα 

o Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό 

δίκαιο. 

o Σε παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής 

Για αιτήσεις δανείων που υποβάλλονται από 1/7/2022, 

επιπρόσθετα ισχύουν οι εξαιρέσεις του Καν. 1407/2013. 

Επιτόκιο Δανείου 

Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί 

να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την 

τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ, λαμβάνοντας 

υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης 

προς τον Τελικό Αποδέκτη.  

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 

0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια 

εισφορά. 

Έξοδα φακέλου 
Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον 

Δανειολήπτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική του 

κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
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μετακύλιση του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη. 

Εξασφαλίσεις 

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- 
ΤΜΕΔΕ, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες 
εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται 
δεδομένης της Εγγύησης,  

Ο ΧΟ θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 

20% επί του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, 

προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων.  

Πρόωρη 

εξόφληση 

Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του 

το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς οποιαδήποτε 

ποινή ή άλλη επιβάρυνση. 

Μετακύλιση 

οφέλους 

εγγύησης 

Στη προσφορά του ο ΧΟ πρέπει να  περιγράφει τον μηχανισμό που 

το όφελος της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ θα 

μετακυλήσει στο Τελικό Αποδέκτη, ανάλογα με την πιστοδοτική 

του πολιτική ως προς τη λήψη εξασφαλίσεων μέσω της μείωσης 

απαίτησης εξασφαλίσεων ή/και μέσω  της μείωσης του κόστους 

χρηματοδότησης.  

Οι ΧΟ θα τηρούν αρχεία που αποδεικνύουν τους όρους που 

ακολούθησαν ως προς τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση και τις 

βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

τυπικές πιστωτικές πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται 

σε συγκρίσιμους δανειολήπτες. 

Τελευταία 

Ημερομηνία 

Λήξης δανείου 

Νοείται η τελευταία ημέρα κατά την οποία Επιλέξιμα Δάνεια που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο έχουν προγραμματιστεί να 

εξοφληθούν από το Δανειολήπτη, σύμφωνα με τους αρχικούς 

όρους προγραμματισμού αποπληρωμής που αναφέρονται στις 

Δανειακές Συμβάσεις.  

Νόμισμα Δάνεια σε ευρώ 

Κρατικές 

Ενισχύσεις 

Ο ΧΟ διασφαλίζει, όσον αφορά τα δάνεια Τελικών Αποδεκτών που 
περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο, τη συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Το καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-
ΤΜΕΔΕ έως την 30η Ιουνίου 2022 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 
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3.2 αυτού ή άλλο πλαίσιο, ενώ από 1η Ιουλίου του 2022 και έως 
την λήξη του Ταμείου το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που 
εμπίπτει το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας.  

Οι εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ παρέχονται σε 

συνδυασμό με μειωμένη ή και μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας, 

με την επιφύλαξη των κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων. Η 

μειωμένη ή και μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας, συνεπάγεται 

την παροχή ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις Τελικούς Αποδέκτες 

υπό την μορφή Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ). 

Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο 

πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο 

Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:  

i. ο ΧΟ υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο 

Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του εγγυημένου 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 

«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά 

τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 

COVID-19» (παρ. 22 α) και 23 α αντίστοιχα, μέσω 

Υπεύθυνης Δήλωσης του Τελικού Αποδέκτη, 

Μετά την 1η Ιουλίου 2022  ο ΧΟ ελέγχει αντίστοιχα 

εάν το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού 

Αποδέκτη δεν είναι υψηλότερο από το σχετικό όριο 

που ορίζεται από το “de minimis”, ήτοι 200.000 

ευρώ για περίοδο τριών (3) ετών, ή 100.000 ευρώ 

για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών    

iii. ο ΧΟ αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα 

πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ 

πριν την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο,  

iv. η ΕΑΤ προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου 

δανείου μέσω διεπαφής προς το Πληροφοριακό 

Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας 
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(ΠΣΣΕΗΣ), 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 ΠΣΣΕΗΣ στον ΧΟ προκειμένου να προβεί στην 

ένταξη του δανείου στο εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο.  

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. Ο 

υπολογισμός του ΑΙΕ για τα δάνεια με αίτηση στο ΠΣΚΕ μετά την 

1η Ιουλίου, υλοποιείται σύμφωνα με την απλοποιημένη μέθοδο 

όπως αυτή καθορίζεται στο Άρθρο 4, παρ.6 (β) του Καν. 

1407/2013, ενώ απομειώνεται σε περίπτωση καταβολής  της 

προμήθειας εγγυοδοσίας. 

Το όριο των κρατικών ενισχύσεων μετρείται σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης σύμφωνα με τον παρακάτω ορισμό  ενιαίας 
επιχείρησης. 

Ενιαία Επιχείρηση: Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που 
έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·  
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την 

πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή 

εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή 

σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή 

δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης 

ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία 

των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 

επιχείρησης.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που 

αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω με μία ή 
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περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία 

επιχείρηση.» 

 

Έναρξη ισχύος 

εγγύησης 

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης 

εκταμίευσης του δανείου και της ταυτόχρονης κατάθεσης της 

προμήθειας σε λογαριασμό της ΕΑΤ Α.Ε. - Ταμείο Εγγυοδοσίας 

ΕΑΤ -ΤΜΕΔΕ.  

Τελική 

Ημερομηνία 

Λήξης της 

Εγγύησης 

 

Η Εγγύηση ανά Δάνειο θα παύσει να ισχύει στην προγενέστερη 

των παρακάτω ημερομηνιών:  

(Ι) την 31.12.2028 ή 

(ΙΙ) την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του Ανώτατου Ποσού 

Εγγύησης και κατά την οποία η ΕΑΤ δεν έχει περαιτέρω 

υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εγγυοδοσίας. 

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα κατάπτωσης 

της Εγγύησης μετά τις 31.12.2029 ή ως προς Γεγονός Κατάπτωσης 

που επήλθε μετά την 31.12.2028. 

Συμφωνηθείς 

Όγκος  

Χαρτοφυλακίου 

 

Ο Συμφωνηθείς Όγκος Χαρτοφυλακίου μεταξύ ΧΟ και ΕΑΤ είναι το 

μέγιστο συνολικό ποσό των νέων Επιλέξιμων Δάνειων που 

καλύπτονται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ, όπως θα 

συμφωνηθεί στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος του εκάστοτε ΧΟ. 

Πραγματικός  

Όγκος  

Χαρτοφυλακίου 

 

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου που δεσμεύεται συμβατικά να 

είναι διαθέσιμο (όγκος Επιλέξιμων Δανείων που περιλαμβάνονται 

στο χαρτοφυλάκιο), με την προϋπόθεση ότι: 

Ι) το ύψος του Πραγματικού Όγκου Χαρτοφυλακίου δεν 

επηρεάζεται από τυχόν προπληρωμές ποσών στο πλαίσιο Δανείων 

ή αθέτησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής από Δάνεια,  

ΙΙ) εάν ένα δάνειο εξαιρείται από το Χαρτοφυλάκιο ως αποτέλεσμα 

της διαδικασίας αποκλεισμού που περιγράφεται παρακάτω, τότε 

το δάνειο δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 

του πραγματικού όγκου.  
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Ο Πραγματικός Όγκος Χαρτοφυλακίου αναπροσαρμόζεται στο 

τέλος τη περιόδου εκταμιεύσεων των Δανείων ώστε να αντανακλά 

το πραγματικό ποσό του κεφαλαίου που έχει εκταμιευθεί από την 

κάθε επιχείρηση. 

Ποσοστό 

Εκταμίευσης 

(Disbursement 

Ratio). 

 

Σε μια δεδομένη στιγμή, ο λόγος, εκπεφρασμένος  ως ποσοστό, 

ίσο με το πηλίκο των:  

(Ι) το άθροισμα των εκταμιευμένων ποσών κεφαλαίου, που 

αφορούν όλα τα επιλέξιμα Δάνεια που περιλαμβάνονται στο 

χαρτοφυλάκιο τη συγκεκριμένη στιγμή και  

(ΙΙ) τον Πραγματικό Όγκο Χαρτοφυλακίου την ίδια στιγμή. 

Εξυπηρέτηση, 

παρακολούθηση 

και ανακτήσεις 

Χαρτοφυλακίου 

Δανείων 

Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός διενεργεί την εξυπηρέτηση του 

χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών  

παρακολούθησης και ανάκτησης. 

Ένσταση   

διζήσεως 

Η ΕΑΤ παραιτείται του δικαιώματός της κατά τα άρθρα 855, 861 

και 863 του Αστικού Κώδικα, για όσο χρόνο υφίστανται 

ανεξόφλητα ποσά στο Δάνειο. 

Αναγωγικό 

δικαίωμα 

Η ΕΑΤ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αναγωγικό δικαίωμα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μετά την εξόφληση 

του δανείου και  μετά την εκ μέρους της πλήρη καταβολή του 

ποσού της εγγυήσεως στο πιστωτικό ίδρυμα. 

Παρακολούθηση 

και Έλεγχοι 

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι Τελικοί Αποδέκτες, των οποίων τα 

δάνεια καλύπτονται από την Εγγύηση θα συμφωνήσουν να 

επιτρέψουν και να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα και χώρους 

που σχετίζονται με την Εγγύηση στις αρχές που είναι αρμόδιες για 

ελέγχους, 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 της Εγγύησης και 

οποιωνδήποτε άλλων δεόντως εξουσιοδοτημένων φορέων 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διεξαγωγή 
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δραστηριοτήτων ελέγχου. Προς τούτο, ο ΧΟ θα περιλαμβάνει 

επίσης κατάλληλες διατάξεις στη σχετική σύμβαση Δανείου με τον 

Τελικό Αποδέκτη. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα 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 / 

Εξαίρεσης 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί είτε από την ΕΑΤ είτε από τον ΧΟ 

ότι μία Δανειακή Σύμβαση που έχει συμπεριληφθεί στο 

Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων Δανείων δεν πληροί τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας, ο ΧΟ ενημερώνει την ΕΑΤ και η ΕΑΤ εξαιρεί την εν 

λόγω συναλλαγή από το χαρτοφυλάκιο από την ημερομηνία 

υπαγωγής της και από κοινού ακολουθούν τις διαδικασίες 

ανάκτησης του οφέλους της εγγύησης, εφόσον έχει ήδη 

καταβληθεί στον ΧΟ. 

Ενημέρωση 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 εγγυημένων 

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, Αιτήματα Πληρωμών Δανείων, 

Ανακτήσεις Δανείων.  

• Αναφορά επιχειρηματικών και νομικών ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκαν από τους ΧΟ μετά την καταβολή της 

Ζημιάς. 

• 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 
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προδιαγραφές και τις διατάξεις της παρούσας και της 

Επιχειρησιακής Συμφωνίας.  

Τροποποιήσεις 

Ο ΧΟ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των συμβάσεων των 

Δανείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε 

επαύξηση ποσοτικά ή χρονικά της εγγυητικής ευθύνης της ΕΑΤ και 

λαμβάνοντας υπόψη θέματα που επηρεάζονται από τους κανόνες 

των κρατικών  Ενισχύσεων (ιδίως ότι οποιαδήποτε τροποποίηση 

δεν λογίζεται ως νέα ενίσχυση). 

Δημοσιότητα και 

Προβολή 

Οι ΧΟ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις περί 

δημοσιότητας των διαρθρωτικών ταμείων, θα πραγματοποιήσουν 

τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ και δημοσιότητας, με σκοπό 

την γνωστοποίηση της δραστηριότητας του Ταμείου Εγγυοδοσίας 

ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ.  

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 φέρουν την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ 

-ΤΜΕΔΕ. 

II. Την προώθηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ μέσω 

της ιστοσελίδας του.  

III. Τη δημιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο καταστημάτων 

για το Ταμείο Εγγυοδοσίας  ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ.  

IV. Όλα τα έγγραφα που αφορούν την συγκεκριμένη Εγγύηση, 

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 εγγύηση του Ταμείου 

Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ. 

V. Το όφελος που κατέστη δυνατό λόγω της Εγγύησης του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ 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. 

VI. Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) 
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που αναφέρεται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ, 

πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΤ ΑΕ. 

Μεταβίβαση 

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

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της Εγγύησης 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 για την παροχή ρευστότητας από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Τράπεζα της Ελλάδος, ή 

εταιρικούς μετασχηματισμούς, που συνεπάγονται τη μεταβίβαση 

εντός του ίδιου ομίλου Εταιρειών του ΧΟ. 

Καταγγελία 

Σε περίπτωση υπερημερίας του ΧΟ ως προς οποιαδήποτε 

υποχρέωσή του βάσει της Επιχειρησιακής Συμφωνίας ή θέσης του 

σε διαδικασία εξυγίανσης η ΕΑΤ δικαιούται να καταγγείλει την 

Επιχειρησιακή Συμφωνία.  Η Επιχειρησιακή Συμφωνία 

καταγγέλλεται αυτοδικαίως σε περίπτωση θέσης του ΧΟ σε ειδική 

διαχείριση ή αντίστοιχη διαδικασία αφερεγγυότητας κατά το 

εφαρμοστέο δίκαιο.  Η καταγγελία δεν θίγει υφιστάμενες 

Εγγυήσεις. 

Δανειακός 

Φάκελος 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραμένουν 

στην Τράπεζα στον δανειακό φάκελο της επιχείρησης για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία χορήγησης 

της τελευταίας ενίσχυσης. 

 

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, να ανέρχεται στο 

ποσό κεφαλαίων, με  το οποίο δεσμεύθηκε βάσει της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντός του, τηρουμένων παράλληλα των όρων  της παρούσης και της 

επιχειρησιακής συμφωνίας.  
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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 και του ΠΣΚΕ, 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 την παρεχόμενη Εγγύηση 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 εθνικό και το 

ευρωπαϊκό δίκαιο, 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 επιχειρήσεις.  

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, το ελληνικό διαχειριστικό και ελεγκτικό σύστημα, εγκεκριμένο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με τα  οριζόμενα στην ΥΑ Σύστασης του 

Ταμείου. 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 εγγυημένων δανείων, διαθέτοντας 

αξιόπιστο λογιστικό  σύστημα με ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία. Στο 
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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 Χαρτοφυλάκιο, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες 

κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 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, 

καθώς και ο Καν. ΕΕ 1407/2013 από 1/7/2022 και μετά. Για τον σκοπό 

ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παραπάνω 

καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η 

ακόλουθη διαδικασία:  

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

εγγυημένου 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 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (παρ. 22 α) και 23 α 

αντίστοιχα ή το όριο που ορίζεται στον Καν. ΕΕ 1407/2013 για αιτήσεις 

που έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ μετά την 1/7/2022, 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 χαρτοφυλάκιο,  

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

διεπαφής προς το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων 

Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), 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. 
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V. η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΕΗΣ στον 

ΧΟ προκειμένου να προβεί στην ένταξη του δανείου στο εγγυημένο 

Χαρτοφυλάκιο.  

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. 

3.9  Ο ΧΟ 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 από καταπτώσεις.  

3.10 Η ΕΑΤ έχει την ίδια προτεραιότητα με τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε σχέση με τις ανακτήσεις. Οι Ανακτήσεις, 

μετά την αφαίρεση των εξόδων είσπραξης/πλειστηριασμών (αν υπάρχουν) 

μοιράζονται αναλογικά μεταξύ ΕΑΤ και Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, 

σύμφωνα με το Ποσοστό Εγγύησης (Guarantee Rate) και μέχρι το Ανώτατο 

Ποσό Εγγύησης. 

3.11 Τέλος, η ΕΑΤ θα έχει το δικαίωμα ανάκτησης από τον ΧΟ, ορισμένων 

ποσών σε συγκεκριμένες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών 

που καταβάλλονται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας  καθ' υπέρβαση του Ανώτατου 

Ποσού (Cap Amount), τυχόν υπερβάλλον ποσό που καταβάλλεται από την 

ΕΑΤ, ως αποτέλεσμα  αποκλεισμού μιας συναλλαγής του Χαρτοφυλακίου ή 

οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, 

ως αποτέλεσμα παρατυπίας ή παρανομίας. 

3.12 Ο ΧΟ διατηρεί μηχανισμό μέσω του οποίου το όφελος της εγγύησης του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας μετακυλύεται στο  Τελικό Αποδέκτη, μέσω της μείωσης 

απαίτησης εξασφαλίσεων ή/και του μειωμένου κόστους χρηματοδότησης.  

Οι ΧΟ θα τηρούν αρχεία που αποδεικνύουν τις βελτιωμένες συνθήκες 

χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις τυπικές πιστωτικές πολιτικές και 

διαδικασίες που εφαρμόζονται σε συγκρίσιμους δανειολήπτες. 

3.13 Ο ΧΟ θα αποστέλλει στην ΕΑΤ, σχετικές πληροφορίες για κάθε 

μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει της σχετικής Ανακοίνωσης, εντός 
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12 μηνών από τη στιγμή της χορήγησης, σύμφωνα με το σημείο 34 της 

19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, προκειμένου να δημοσιευτούν στον 

εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις.  

3.14 Ο ΧΟ θα υποβάλλει στην ΕΑΤ τις προβλεπόμενες ετήσιες εκθέσεις 

προκειμένου να ενημερώσει την οικεία ΕΥΔ και να υποβληθούν στην Επιτροπή, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 της 19.3.2020/C(2020) 1863 

Ανακοίνωσης. 

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 εγγυημένο, από την ΕΑΤ, δάνειο σε  

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 προς τούτο, 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 από την ημερομηνία 

χορήγησης της ενίσχυσης 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, το ΤΜΕΔΕ 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. 
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4.5 Η επιχείρηση αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων της που 

σχετίζονται με το παρόν πρόγραμμα καθώς και την διαχείριση επεξεργασία 

των δεδομένων της από την ΕΑΤ και για σκοπούς εξυπηρέτησης τόσο του 

παρόντος προγράμματος, όσο και σκοπούς έρευνας αγοράς, ικανοποίησης 

υπηρεσιών, κλπ. 

4.6 Η Επιχείρηση υποχρεούται να έχει διακριτή λογιστική καταγραφή του 

εγγυημένου δανείου και σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και 

στον τομέα της γεωργίας, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αλιείας ή 

υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να προβαίνει σε επιμερισμό των αντίστοιχων 

δαπανών, ώστε να προκύπτει η χρήση του δανείου. 

4.7 Η Επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή υπευθύνων δηλώσεων βάσει των 

απαιτήσεων του «Προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

έξαρσης της νόσου COVID-19» ή του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 κατά 

περίπτωση . 

 

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 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η διαγραμματική 

απεικόνιση αυτής καθώς και το είδος και το περιεχόμενο των αρχείων που θα 
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ανταλλάσσονται με την Τράπεζα, θα οριστικοποιηθούν μετά από τεχνική 

συνάντηση και συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ήτοι των 

τραπεζών, της ΕΑΤ, 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, το ΤΜΕΔΕ 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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