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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε για την επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, 

φορέων ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που θα ενεργήσουν ως  Ενδιάμεσοι 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, κατά την έννοια του άρθρου 38 του Κανονισμού 1303/2013, όπως 

ισχύει, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την παροχή δανείων (κεφαλαίων 

κίνησης ειδικού σκοπού και δανείων επενδυτικού σκοπού) στις ελληνικές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς 

όρους. 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Ξενίας 24 Αθήνα, ΤΚ 11528 

τηλ. 0030 210-7450400 FAX: 0030 210-7450500 

Διαδικτυακός τόπος: www.etean.gr,  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@etean.com.gr 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 226760/2-05-2018 

 

«ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 

ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 

(Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 28, 51 & 57. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 

διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 

την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

http://www.etean.gr/


Σελίδα 5 από 80 

 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006. 

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του 

Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και ειδικότερα τα κριτήρια 

που ορίζονται  στο άρθρο 7, παρ. 1 , 2 και 3  όπως ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά.  

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας. 

7. Τον Κανονισμό 821/2014, όπως ισχύει 

8. Τον Δημοσιονομικό Κανονισμό 966/2012 ΕΕ και ειδικότερα τα κριτήρια που ορίζονται στο 

άρθρο 140, παρ. 1, 2 και 4, όπως ισχύει. 

9. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004/C 244/02 για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές 

όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών 

επιχειρήσεων  

10. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 19/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου. 

11. Τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.2.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.) όπως ισχύει. 

12. Τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 31939/529/ 19.7.2011 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011), όπως ισχύει. 

13. Την από 30-11-2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού 

Δημοσίου για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ», όπως τροποποιήθηκε στις 19-12-2017 και ισχύει. 

14. Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) 

του Χρηματοδοτικού Μέσου (έκδοση 23/11/2016). 

15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2016/C 276/01 σχετικά με «Έγγραφο καθοδήγησης για τα 

κράτη μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής 

τεχνικής» 
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16. Τη με αριθμό ΥΑ 7314/1819/29.11.2016 (ΦΕΚ Β 3904/2016) για την «Σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ», η οποία 

τροποποιήθηκε με την ΥΑ 6775/1974 A1/15.12.2017 (ΦΕΚ Β 4448/2017) και ισχύει. 

17. Τη με αριθμό ΥΑ 658/154/Β2/14-02-2017 (ΦΕΚ Β 72/2017) για την «Συγκρότηση της 

Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II». 

18. Τη με αριθμό Α.Π.: 6973/1025/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019038 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 

2014-2020». 

19. Τη με αριθμό Α.Π.: 6978/1030/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5018601 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 

20. Τη με Α.Π.: 6979/1031/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5019028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

21. Τη με Α.Π.: 6976/1028/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5019029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 

22. Τη με Α.Π.: 6977/1029/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019030 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 

2014-2020» 

23. Τη με Α.Π.: 6972/1024/Α3/20-2-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5019031 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό 

πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». 

24. Τη με Α.Π.: 6975/1027/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5019032 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

25. Τη με Α.Π.: 6974/1026/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5019033 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». 
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26. Τη με Α.Π.: 6971/1023/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5019035 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

27. Τη με Α.Π 1656/560/Α3/16-03-2018 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5026215 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020». 

28. Τη με Α.Π. 1657/561/Α3/16-03-2018 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5027213 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020». 

29. Τη με Α.Π. 1655/559/Α3/16-03-2018 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027218 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-

2020». 

30. Τη με αριθμό  153/18-04-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ περί  

έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ΕΧΟ για την προσχώρηση τους 

στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

31. Τις με αριθμό πρωτ. 1/20-04-2018 και 2/26-04-2018 Αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής 

περί  έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΕΧΟ για την προσχώρηση 

τους στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Δράση Νοείται η δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ 

ΙΙ» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Νοείται η πρόταση στην ελληνική γλώσσα που υποβάλλεται 

από τον ενδιαφερόμενο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

Επενδυτική Επιτροπή Νοείται η 5μελής επενδυτική επιτροπή που διορίζεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο, με τις αρμοδιότητες του Άρθρου 5 της υπ’ 

αριθ. ΥΑ 7314/1819/29.11.2016 (ΦΕΚ Β 3904/2016) για τη 

«Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ», όπως ισχύει. 

Εισηγητική Επιτροπή Νοείται η 3μελής επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
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Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών και για τις σχετικές εισηγήσεις στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ. 

Επιτροπή Ενστάσεων Νοείται η 3μελής επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αρμόδια για την 

εξέταση τυχόν ενστάσεων των Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών. 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ  Νοείται το «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης», 

με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και βασικό σκοπό την 

προώθηση της κοινωνικής οικονομίας & της 

επιχειρηματικότητας καθώς και τη διευκόλυνση και βελτίωση 

της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 

Κανονισμός Επιλογής Συνεργατών-

Συνεπενδυτών 

Νοείται ο Κανονισμός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που ρυθμίζει το 

αντικείμενο, τις αρχές, τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που 

ακολουθεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, αναφορικά με  την επιλογή 

Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών (ΦΕΚ Β 

1777/5.8.2011). 

Επιχειρησιακή Συμφωνία Νοείται η συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ του Ενδιάμεσου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σχετικά με 

τη χρηματοδότηση και υλοποίηση της Δράσης. 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ 

 

 

Νοείται το Ταμείο Χαρτοφυλακίου που συνιστάται ως χωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το οποίο 

διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 

7314/1819/29.11.2016 (ΦΕΚ Β 3904/2016) 

Υποψήφιος Νοείται κάθε Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, ως ορίζεται 

κατωτέρω και/ή ένωση και/ ή κοινοπραξία, της οποίας ένα 

τουλάχιστον από τα μέλη είναι Χρηματοπιστωτικός 

Οργανισμός, του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα), 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διαθέτει, ένα τουλάχιστον 

υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες 

της Ελληνικής Επικράτειας, και υποβάλλει αίτηση στην 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Επιχείρηση Νοείται η «ενιαία επιχείρηση» όπως θεσπίζεται από τον 

Κανονισμό 1407/2013 και βάσει του οποίου γίνεται ο έλεγχος 

σώρευσης. 
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Επιλέξιμες Επιχειρήσεις – Τελικοί 

αποδέκτες 

 

Νοούνται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που 

είναι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση και εμπίπτουν στα οριζόμενα 

της Σύστασης της Επιτροπής της 6 Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ, 

L124/20.05.2003), πλην των αναφερόμενων στο Παράρτημα ΙΙ 

– ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α  «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ». 

Επιλέξιμα δάνεια Νοούνται τα δάνεια τα οποία πληρούν το σύνολο των 

προϋποθέσεων του Παραρτήματος ΙΙ. 

Κεφάλαια Κίνησης ειδικού σκοπού Μπορεί να αφορούν: 

1) κεφαλαίο σε πρώιμα στάδια (δηλαδή κεφαλαίο σποράς και 

κεφάλαιο εκκίνησης), 

2) κεφάλαιο επέκτασης (όπως η μεγέθυνση της εταιρίας ή η 

επέκταση του αποθέματος των ανθρώπινων και υλικών 

πόρων), 

3) κεφάλαιο για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων 

μιας επιχείρησης (όπως οι δραστηριότητες με στόχο τη 

σταθεροποίηση και την υπεράσπιση της υφιστάμενης θέσης 

της στην αγορά, την ενίσχυση της χρησιμοποίησης της 

παραγωγικής της δυναμικότητας), 

4) υλοποίηση νέων έργων (όπως μια νέα εκστρατεία 

μάρκετινγκ), 

5) διείσδυση σε νέες αγορές (όπως η επέκταση του φάσματος 

προϊόντων ή υπηρεσιών, η εδαφική επέκταση), 

6) νέες εξελίξεις από υφιστάμενες επιχειρήσεις (όπως τα νέα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή νέα προϊόντα). 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός Νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα και/ή αμιγής πιστωτικός 

συνεταιρισμός, όπως λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα με το Ν. 4261/2014, την οδηγία 2013/36 ΕΕ και τον 

Κανονισμό ΕΕ 575/2013 ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που ασκεί την ίδια ή ισοδύναμη 

δραστηριότητα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ή σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ή εκτός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και κοινοπραξία ή 

ένωση αυτών. 
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1 Εισαγωγή 
Με τη με  αριθμό ΥΑ 7314/1819/29.11.2016 (ΦΕΚ Β 3904/2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθμόν ΥΑ 6775/1974 A1/15.12.2017 (ΦΕΚ Β 4448/2017),  συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την 

επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» (εφεξής Ταμείο), ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο 

πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), με σκοπό την 

χρηματοδότηση, μέσω παροχής δανείων, εγγυήσεων και μικροπιστώσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων 

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.  

 

2 Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ 
Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η υποστήριξη  της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω 

της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η 

ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και 

δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και 

οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά τους και την εισαγωγή καινοτομιών 

στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.  

 

Διαχειριστής του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε., πόρων ύψους πεντακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων, 

τριακοσίων χιλιάδων ( 528.300.000,00) Ευρώ.  

 

 Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΠΕΠ).  

Η αρχική αυτή κατανομή των πόρων δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ 

των προτέρων αξιολόγησης σε νεώτερες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 

των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου. 
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2.1 Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά επένδυση ύψους 366,3 εκ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ 

II για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ», η οποία αφορά στην παροχή δανείων 

(κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), που θα χρηματοδοτήσουν 

επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ) θα συνεπενδύσουν στη Δράση, συνολικά, 549,45 εκ. 

ευρώ.   

Το «ΤΕΠΙΧ ΙΙ», προτίθεται να συνεισφέρει, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1303/2013, 366,3 εκατ. ευρώ στην εν λόγω Δράση, ως εξής:  

α) Αρχικά διαθέσιμο ποσό που ισούται με ποσοστό ύψους 25% της συνεισφοράς του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.  

β) Η δεύτερη δόση διατίθεται μετά την εκταμίευση ποσού που ισούται με το 60% του ως άνω σημείου α) 

αρχικώς διαθέσιμου ποσού, προς τους τελικούς αποδέκτες. 

γ) Για την καταβολή της τρίτης δόσης και όσων ακολουθήσουν,  απαιτείται η απορρόφηση, κατ’ 

ελάχιστον, ποσοστού  85% επί των ποσών που θα έχουν πιστωθεί μέχρι τότε στο Ταμείο. 

 

Ο κάθε υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, πρέπει να συνεισφέρει κατ’ ανώτατο 150 εκατ. 

ευρώ.  

Η μόχλευση που θα προέλθει από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς σε σχέση με τη 

συνεισφορά του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, θα είναι: «Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός» 1,5 : «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 1 ή  60% 

- 40% αντιστοίχως. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται, να ζητήσει από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς 

Οργανισμούς να αυξήσουν, κατ’ αναλογία με τη συμμετοχή του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το ποσό αυτό. Επισημαίνεται ότι 

ο κάθε Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός πρέπει εντός 12 μηνών από την υπογραφή της 

επιχειρησιακής συμφωνίας ή την ανακοίνωση της ενεργοποίησης εφαρμογής του μέσου προς τις ΜΜΕ, 

όποια λάβει χώρα μεταγενέστερα, να έχει απορροφήσει τουλάχιστον το 25% της αρχικής δηλωθείσας 

συνεισφοράς του. Άλλως, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται να διαθέσει το αδιάθετο υπόλοιπο προς άλλους ΕΧΟ, μετά 

από απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής βάσει σχετικής εισήγησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε, κατά παρέκκλιση της 

τήρησης του ανωτάτου ορίου των 150 εκατ. ευρώ που ορίζεται ανωτέρω.  

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις εξάντλησης τους ανώτατου ποσού συνεπένδυσης η Επιτροπή δύναται με 

απόφασή της να προβεί σε αύξηση του ανωτέρου ανώτατου ποσού συνεπένδυσης σε περίπτωση 

αδιάθετων πόρων. 

Στο Παράρτημα ΙΙ, αναφέρονται αναλυτικότερα οι όροι του Χρηματοδοτικού Μέσου. 
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3 Επιλέξιμοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας έχει κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο 

λειτουργεί ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, δηλαδή είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αμιγής 

πιστωτικός συνεταιρισμός, όπως λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με το ν. 4261/2014, την 

οδηγία 2013/36 ΕΕ και τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013, του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ή κάθε άλλο νομικό 

πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, που ασκεί την ίδια ή ισοδύναμη δραστηριότητα, 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή/και σε κράτος μέλος της Ένωσης,  εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές 

περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.   

Επισημαίνεται, ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας και ενώσεις ή κοινοπραξίες, 

εφόσον:  

 τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή 

αμιγής πιστωτικός συνεταιρισμός, λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με το Ν. 4261/2014, 

την οδηγία 2013/36 ΕΕ και τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 ή κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκεί την 

ίδια ή ισοδύναμη δραστηριότητα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ή/και σε κράτος μέλος της 

Ένωσης  εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

 το μέλος ή τα μέλη τα οποία πληρούν τις υπό (i) προϋποθέσεις, διαθέτουν ένα τουλάχιστον 

υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας, και  

 το παραπάνω μέλος ορίζεται ως αρμόδιο για τον συντονισμό της συνεργασίας της ένωσης ή 

κοινοπραξίας που συμβάλλεται με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την χορήγηση των δανείων, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης. 

 

3.1 Αποκλεισμός Υποψηφίων 

3.1.1  Δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη συνεργασία : 

(1) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

(2) Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

(3) Οι εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του 

Ν. 3310/2005. 
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3.1.2  Αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί για: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της απόφασης  - πλαίσιο 

2008/841 ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. 

L300/11.11.2008), όπως ισχύει.  

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο άρθρο 236 του 

Π.Κ.  

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 

της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C316 /27.11.1995), όπως 

ισχύει. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 2005/60/ΕΚ 

της 26.10.2005 η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166).  

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α` 215).  

 

3.1.3  Επίσης αποκλείονται, όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, που 

αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα Αρχή:  

1. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

2. Έχει κινηθεί σε βάρους τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 
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3. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

4. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα  

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και 

του ελληνικού δικαίου. Στη περίπτωση υποβολής πρότασης από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων στην 

Ελλάδα. 

6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου. Στη 

περίπτωση υποβολής πρότασης από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα. 

7. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

8. Εκκρεμεί πράξη εναντίον τους για ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης δυνάμει απόφασης 

της Ε.Ε. ή του ΔΕΚ. Μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει καταδικαστεί με απόφαση res iudicata 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα 

9. Μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση επαγγελματικού καθήκοντος. 

Η υποχρέωση, αφορά ιδίως: 

10. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) τους διαχειριστές, 

11. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη: 

 την αιτιολογική σκέψη 14 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014, 

 το άρθρο 2 σημείο 18, την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 σχετικά με 

«Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 

μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων»  και 

 την ανακοίνωση της Επιτροπής 2013/C 216/01 με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 

την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα 

στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης», 

αξιολογείται ότι οι προς επιλογή  ΕΧΟ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής το άρθρου 1. Παρ. 4 εδ. γ 

του Καν. 651/2014.  
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4 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα 

πρόσκληση, πρέπει να υποβάλλουν έως την καταληκτική ημερομηνία της παραγράφου 5  κατωτέρω, 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι – Προσάρτημα 1.  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος  παρέχει το σύνολο των στοιχείων  των Προσαρτημάτων του Παραρτήματος Ι 

της παρούσας και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί συμπληρώνουν και να υποβάλλουν την Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα.  

Έως και 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι 

υποψήφιοι μπορούν να ζητούν περαιτέρω σχετικές διευκρινίσεις ή πληροφορίες τεχνικής φύσεως από 

την ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

info@etean.com.gr 

Οι παραπάνω πληροφορίες θα αναρτώνται το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών πριν 

την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

(www.etean.gr), ώστε να είναι διαθέσιμες από όλους τους ενδιαφερόμενους. 

5 Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:  

 έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

εκπνοής της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προθεσμία των 35 ημερών 

ισχύει από την αποστολή στην ΕΕΕΕ. 

 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 35 ημέρες πριν από την  καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη διεύθυνση www.etean.com.gr  35 ημέρες 

πριν από την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 15.06.2018, ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 15.30 στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Ξενίας 24 Αθήνα. 

 

5.1. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στέλνονται σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο που περιέχει την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία, πληροφορίες σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 

μορφή σε μετακινούμενο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. usb stick, CD-rom). Οι εσωτερικοί κλειστοί 

φάκελοι της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι δύο (2).  

Ο ένας κλειστός φάκελος (Φάκελος Ι) θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Ι: 

http://www.etean.com.gr/
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− Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, Προσάρτημα 1). 

− Ταυτότητα υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Ι, Προσάρτημα 1). 

− Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση απουσίας συγκρουόμενων συμφερόντων  

(σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο στο Παράρτημα Ι, Προσάρτημα 2) 

− Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις καταστάσεις αποκλεισμού 

(σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο  στο Παράρτημα Ι, Προσάρτημα 2) 

− Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 

3 του άρθρου 7 του Κανονισμού ΕΕ 480/2014 και τη συμμόρφωση του υποψηφίου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού με το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο (σύμφωνα με το 

τυποποιημένο κείμενο  στο Παράρτημα Ι, Προσάρτημα 2). 

− Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή άλλη αντίστοιχη άδεια 

ή άλλο αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο. 

− Πρόσφατο πιστοποιητικό της ΤτΕ ή ΕΚΤ, κατά περίπτωση, ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν 

ισχύ. 

− Κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο περί εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου να ενεργεί για 

λογαριασμό του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. 

− Κατάλληλο έγγραφο για την δυνατότητα του Χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή της 

κοινοπραξίας, της γεωγραφικής κάλυψης της χώρας με την ύπαρξη ενός  τουλάχιστον 

υποκαταστήματος σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. 

− Ετήσιες Εκθέσεις των  τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εκθέσεων  των ορκωτών ελεγκτών και των ισολογισμών. 

− Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι ο υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός  

Οργανισμός δεν τελεί σε πτώχευση, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

− Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του 

υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

Τα πιστοποιητικά  για τα υπό (12) και (13) σημεία, πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

− Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τα οποία να προκύπτει ότι 

κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , ο 
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υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Το ως άνω υπό (11) σημείο δικαιολογητικό προσκομίζεται υποχρεωτικά από τους κάτωθι: 

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

 

Ο άλλος κλειστός φάκελος (Φάκελος Ι) θα περιλαμβάνει τα εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΙ 

 Αναλυτική πρόταση του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού  για το προϊόν (σύμφωνα 

με τα Παραρτήματα Ι - Προσάρτημα 3 (Πρόταση για το προϊόν) και Παράρτημα ΙΙ – Κύρια 

χαρακτηριστικά Προϊόντος)  

 Όποια πρόσθετη πληροφορία θεωρεί ο Υποψήφιος σκόπιμη για την παρούσα πρόσκληση. 

Τα παραπάνω έγγραφα τεκμηρίωσης υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή σε 

μετακινούμενο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (π.χ. usb stick, CD-rom).  

Στην περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από κοινοπραξία, απαιτείται η υποβολή 

αναλυτικών στοιχείων και δικαιολογητικών από κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 

 
 

5.2 Ο φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλέον των στοιχείων του υποψήφιου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, αναφέρει και τα εξής: 

 

 [ Εκδήλωση Ενδιαφέροντος   

 Κωδικός Πρόσκλησης 226760/2-05-2018 

ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II - «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΕΠΙΧ ΙΙ».  

 «Να μην ανοιχθεί από την Υποδοχή και να παραδοθεί στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο -της ETEAN ΑΕ», 

υπόψη του Προέδρου της Εισηγητικής Επιτροπής ETEAN ΑΕ».]. 

 

Ο φάκελος της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική 

διεύθυνση: 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Ξενίας 24  

11528, Αθήνα 
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Η αποστολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γίνεται με απόδειξη (συστημένη αλληλογραφία ή  υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς) και υποβάλλεται μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου 5 της παρούσας 

πρόσκλησης.   

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, δεν παραλαμβάνεται από την 

Γραμματεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν γίνεται αποδεκτή, αποκλειομένου του δικαιώματος περαιτέρω 

συμμετοχής. 

 

5.3.  Οι υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας επιλογής, στέλνοντας (i) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (ii) σχετική επιστολή 

στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση. 

 

5.4 Ματαίωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ακόμη και αυτό της 

τελικής επιλογής, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται αιτιολογημένα να ματαιώσει αυτήν, μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση των υποψηφίων και ιδίως, εφόσον:  

α) οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής μεταβλήθηκαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα Aρχή.  

β) Στην περίπτωση που για λόγους  ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το Ελληνικό Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

ζημία των υποψηφίων από την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους, εφόσον έλαβαν την 

ειδοποίηση ματαίωσής της. 
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6 Διαδικασία Επιλογής 
Κατά την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δεσμεύεται να σεβαστεί 

θεμελιώδεις αρχές, όπως ίση μεταχείριση, μη-διάκριση, εμπιστευτικότητα και διαφάνεια. 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συγκροτεί Εισηγητική Επιτροπή, με 

αρμοδιότητα την εξέταση της πληρότητας των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 

Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εξετάζονται από την Εισηγητική Επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σύμφωνα με την 

ακόλουθη διαδικασία:  

  

6.1 Διαδικασία εξέτασης των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 

Η Εισηγητική Επιτροπή εντός δύο (2) ημερών  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αποστέλλει βεβαίωση εμπρόθεσμης παραλαβής στους υποψηφίους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα αναφέρει τα εξής:  

 Αριθμό εισερχόμενου πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Κωδικό Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η ως άνω βεβαίωση δεν συνιστά δήλωση πληρότητας της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των 

υποβληθέντων εγγράφων, ούτε οποιουδήποτε είδους αξιολόγηση ή αποδοχή αυτής. 

Ακολούθως, προβαίνει στο άνοιγμα των φακέλων της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εξετάζει τα  

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτούς σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:  

 

Α’ Φάση 

Η Εισηγητική Επιτροπή, θα προβεί στο άνοιγμα του Φακέλου Ι  εντός δύο (2) ημερών από την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα εξετάσει την πληρότητα των 

στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Ι όπως παρατίθενται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω. Η Εισηγητική Επιτροπή της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή και κατά περίπτωση απόρριψης των προτάσεων. 

 

Β’ Φάση 

Με το πέρας της Α’ φάσης, η Εισηγητική Επιτροπή  προβαίνει στο άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΙ και εξετάζει 

την πληρότητα των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΙ όπως παρατίθενται στην παράγραφο 5.1 ανωτέρω.  

Η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των 

υποβληθέντων από τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. 

Κατόπιν, η Εισηγητική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, το οποίο υποβάλλει στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ 

προς έγκριση.  
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Ακολούθως, οι υποψήφιοι ΕΧΟ ενημερώνονται για την έκβαση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους από 

την ΕΤΕΑΝ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και εγγράφως. Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

που δεν θα επιλεγούν μπορούν να ασκήσουν κατά της απορριπτικής πράξης, ένσταση σύμφωνα με το 

σημείο 6.2, κατωτέρω.  

Η σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, επί της ανωτέρω  εισήγησης,  διαβιβάζεται στην Επενδυτική 

Επιτροπή του Ταμείου, για την έγκριση της.  

Ακολούθως, ξεκινά η διαδικασία υπογραφής της Επιχειρησιακής Συμφωνίας (η οποία έχει ήδη λάβει την 

έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής), μεταξύ του εκάστοτε Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

6.2 Ενστάσεις   

Κάθε συμμετέχων στη παρούσα πρόσκληση, δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά των εγκριτικών ή των 

απορριπτικών πράξεων. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και εξετάζεται κατά νόμο και ουσία από τριμελή Επιτροπή 

Ενστάσεων που συστήνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ, για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων, το οποίο υποβάλλει στο ΔΣ της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της 

σχετικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. Επισημαίνεται, ότι η προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων 

δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 
 

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την δημιουργία Ταμείου 
Δανείων – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση και την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την από 
κοινού επένδυση κεφαλαίων μέσω του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» 
 
Αριθμός Πρόσκλησης  ………………………………. 
 

Προς: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Υπόψη: Προέδρου Εισηγητικής Επιτροπής της ΕΤΕΑΝ Α.Ε             
Ξενίας 24 
11528 Αθήνα 
 

[ Στοιχεία του υποβάλλοντος την προσφορά ] 

 

Κύριοι,  

Με την παρούσα, σας υποβάλλουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος εξ ονόματος …………………………………..(ο 

υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  με  

αριθμό ………………………….….…., στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ, που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.   

 

Ο υπογράφων, που νόμιμα εκπροσωπεί την…………………. (υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) , 

με την υπογραφή της παρούσας πιστοποιεί και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε 

αυτήν την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και  στα παραρτήματά της, είναι πλήρεις και αληθείς.  

 

Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι η………………….. (υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) δεν εμπίπτει 

σε μια από τις καταστάσεις που θα την απέκλειαν από τη συμμετοχή της  στην  παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Προσαρτήματα 1, 2).  Ο υπογράφων,  

θα παράσχει όλα τα επιπλέον απαραίτητα στοιχεία που τυχόν ζητηθούν από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για τους 

σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

[Ονοματεπώνυμο]        [Σφραγίδα] 

[Θέση/ιδιότητα] 

[τόπος & ημερομηνία] 
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2. Ταυτότητα Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού  

2.1 Ταυτότητα του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού  

(Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες  στην 

κοινοπραξία)  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
E-mail: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

 
 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αρ. Μητρώου: 
Φορέας: 
Χώρα: 
Ημερομηνία: 
ΑΦΜ: 
ΔΟΥ: 

Σε περίπτωση εξαίρεσης από ΦΠΑ, παρακαλούμε να επισυναφθεί η σχετική απόφαση της 
αρμόδιας Αρχής. 

  

2.2 Νόμιμος εκπρόσωπος, υπεύθυνος για την υποβολή της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

ΤΙΤΛΟΣ/ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
E-mail: 

 

2.3 Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

(εάν διαφέρει από τα στοιχεία του πίνακα 2.2) 
 

ΤΙΤΛΟΣ / ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Fax: 
E-mail: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί απουσίας 

συγκρουόμενων συμφερόντων 
 

Ο υπογράφων,  ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, δηλώνει ότι: 

1. Ούτε για τον …….. [υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ]ούτε (ii) για τον ίδιο τον υπογράφοντα  

προσωπικά, συντρέχουν κατά το παρελθόν ή το παρόν ούτε θα μπορούσαν να προκύψουν στο άμεσο 

μέλλον γεγονότα ή περιστάσεις που ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή του υπογράφοντα,  έναντι οιουδήποτε μέρους.   

2. Ούτε ο υπογράφων ούτε ο …….. [υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός] έχει άμεσο ή έμμεσο 

συμφέρον τέτοιας φύσης ή κλίμακας που δύναται να έχει επιπτώσεις στην απόδοση των 

δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  

3. Ο υπογράφων είναι ενήμερος ότι μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θα μπορούσε να 

προκύψει ως αποτέλεσμα οικονομικών συμφερόντων, πολιτικών ή εθνικών σχέσεων, οικογενειακών ή 

συναισθηματικών δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύνδεσης ή κοινού ενδιαφέροντος. 

4. Ο υποψήφιος θα ενημερώσει την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, χωρίς καθυστέρηση, για οποιαδήποτε κατάσταση 

προκύψει και η οποία συνιστά σύγκρουση συμφερόντων ή που θα μπορούσε να δώσει αφορμή για μια 

σύγκρουση συμφερόντων. 

5. Ο υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός και ο υπογράφων, ως  νόμιμα εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος, δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ούτε θα λάβουν οποιουδήποτε τύπου προσφορά, από την 

οποία να προκύπτει πλεονέκτημα  στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και ότι δεν έχουν 

χορηγήσει ούτε θα χορηγήσουν, δεν έχουν επιδιώξει ούτε θα επιδιώξουν, δεν έχουν προσπαθήσει ούτε 

θα προσπαθήσουν να λάβουν, δεν έχουν δεχτεί ούτε θα δεχτούν οποιοδήποτε πλεονέκτημα, οικονομικό 

ή σε είδος, σε ή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, που αποτελεί παράνομη πρακτική ή δωροδοκία, 

είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως κίνητρο ή ανταμοιβή σχετικά με την υπογραφή της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας.  

 

 

Με τιμή,      Σφραγίδα: 

Υπογραφή:       

Ονοματεπώνυμο:     Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 περί  καταστάσεων 

αποκλεισμού  
Ο υπογράφων, ως  νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, βεβαιώνει ότι  τόσο ο…………. (ο Υποψήφιος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) όσο και ο υπογράφων, κατά περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται σε καμία 

από τις καταστάσεις που θα τον απέκλειε από την συμμετοχή του στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι: 

 

i)   Δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της απόφασης  - πλαίσιο 

2008/841 ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. 

L300/11.11.2008), όπως ισχύει 

2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο άρθρο 237Β του 

Π.Κ.  

3. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης η οποία καταρτίζεται βάση του άρθρου Κ.3 

της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C316 /27.11.1995), όπως 

ισχύει 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στις Οδηγίες 2005/60/ΕΚ 

της 26.10.2005 η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α` 215).  
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ii)  Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 

της χώρας εγκατάστασης του. 

iii) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του. 

iv) Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

v) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο παρούσας 

πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 

οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα εταιρεία. 

vi) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού 

δικαίου. 

vii) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με 

τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

viii) Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

ix) Δεν παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. 

x) Δεν είναι εγκατεστημένος και δεν διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με οντότητες ιδρυμένες σε εδάφη 

των οποίων οι αρχές δεν συνεργάζονται με την ΕΕ για την εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 

φορολογικών προτύπων. 

xi) Δεν εκκρεμεί πράξη εναντίον του για ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης δυνάμει απόφασης 

της ΕΕ ή του ΔΕΚ.  

xii) Κανένα μέλος της ανώτατης διοίκησης δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση res iudicata σύμφωνα με 

την εθνική νομοθεσία όσον αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα. 

xiii) Κανένα μέλος της ανώτατης διοίκησης δεν έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση επαγγελματικού 

καθήκοντος. 

xiv) Ο υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός και ο υπογράφων που τον εκπροσωπεί νόμιμα 

δεσμεύονται να παρέχουν αποδείξεις για τα παραπάνω, εφόσον ζητηθεί από την ETEAN ΑΕ. 

 

Υπογραφή:      Σφραγίδα: 

Ονοματεπώνυμο:     Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τα κριτήρια του 

άρθρου 7 του Κανονισμού ΕΕ 480/2014 και τη συμμόρφωση 

του υποψηφίου με το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό 

πλαίσιο. 
 

Α.  Ο υπογράφων, ως νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, βεβαιώνει ότι ο_ ...........( υποψήφιος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που θα τον απέκλειαν από 

την συμμετοχή του στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι: 

 

Α.1 Ο………….. (υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 

140, παρ. 1, 2 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού (966/2012 ΕΕ), όπως ισχύει καθώς και στο άρθρο 7, 

παρ. 1 ,2 του Καν. 480/2014. Ειδικότερα για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 4 του άρθρου 140 του 

κανονισμού 966/2012, βεβαιώνει ότι ο/η ……………….( υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) τηρεί 

τις διατάξεις του ν. 3691/2008, και διαθέτει Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων.  

 

Α.2. Ο………………….. ( υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) πληροί τα κριτήρια των παραγράφων 

1και  2 του άρθρου 7, Τμήμα ΙΙ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014, για τη συμπλήρωση 

του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και ειδικότερα, δηλώνει ότι: 

α) έχει δικαίωμα να εκτελεί σχετικά καθήκοντα εφαρμογής βάσει της ενωσιακής και της εθνικής 

νομοθεσίας,  

β) διαθέτει την κατάλληλη οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα,  

γ) διαθέτει επαρκή ικανότητα να εφαρμόσει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής, 

συμπεριλαμβανομένης οργανωτικής δομής και πλαισίου διακυβέρνησης που παρέχουν την 

αναγκαία διασφάλιση τόσο στο Διαχειριστή του Ταμείου όσο και στη Διαχειριστική Αρχή,  

δ) διαθέτει αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου,  

ε) χρησιμοποιεί λογιστικό σύστημα που παρέχει εγκαίρως ακριβή, πλήρη και αξιόπιστη 

πληροφόρηση, 

στ) συμφωνεί να ελέγχεται από τους ελεγκτικούς οργανισμούς, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Καθώς και ότι: 

α) εφαρμόζει αυστηρή και αξιόπιστη μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των  

τελικών αποδεκτών,  

β) εφαρμόζει όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με τη στήριξη των τελικών αποδεκτών, 

περιλαμβανομένης της τιμολόγησης,  
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δ) διαθέτει ικανότητα άντλησης πρόσθετων πόρων για επενδύσεις στους  τελικούς αποδέκτες, 

εκτός από τις συνεισφορές προγραμμάτων,  

ε) Δύναται να επιδείξει πρόσθετη δραστηριότητα σε σύγκριση με την τρέχουσα δραστηριότητα,  

στ) λαμβάνει μέτρα για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων και τον μετριασμό πιθανής 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

Επιπλέον των παραπάνω κριτηρίων του άρθρου 7 του Κανονισμού 480/2014, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: 

i) Συμμορφώνεται με όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές που αφορούν τον 

ανταγωνισμό, 

ii) Συμμορφώνεται με όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές που στοχεύουν στην 

προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, 

iii) Συμμορφώνεται με όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και πολιτικές περί ίσης μεταχείρισης 

και μη διάκρισης των φύλων, 

iv) Επιβεβαιώνει την πρόθεση και ετοιμότητά του να σεβαστεί τις αρχές πληροφόρησης και 

δημοσιότητας για το παρόν Χρηματοδοτικό Μέσο. 

 

 

Υπογραφή:        Σφραγίδα: 

Ονοματεπώνυμο:       Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  3 

1 Απαιτήσεις πληροφοριών και τεκμηρίωση 
Α. Περιγραφή του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού  

 Γενική περιγραφή : ημερομηνία ίδρυσης, αριθμός εργαζομένων, μέτοχοι, νομική μορφή κ.λπ.  

 Σύντομη περιγραφή οργάνωσης, διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

  Γεωγραφική κατανομή δραστηριότητας και διασπορά καταστημάτων στην Ελλάδα 

συμπεριλαμβανομένου αριθμού καταστημάτων με πρόσβαση για ΑΜΕΑ.  

 Περιγραφή του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου σε επιχειρηματικά δάνεια. 

 Αρχές Λειτουργίας (περιγραφή  Πιστωτικής πολιτικής με περίληψη εσωτερικών διαδικασιών και 

κατευθυντήριων γραμμών, Διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου (σύστημα εσωτερικής 

κατάταξης/βαθμολόγησης), συμπεριλαμβανομένης της κύριας (-ών) κλίμακας (-ών) κατάταξης/ 

βαθμολόγησης, Διαδικασίες ανάκτησης (ποια μέτρα λαμβάνονται και πότε, ποια τμήματα 

εμπλέκονται), Διαχείριση κινδύνων: μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση ζημιών, 

διαμόρφωση κεφαλαιακών προβλέψεων και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου). 

Mεσοσταθμικό επιτόκιο του χαρτοφυλακίου 

επιχειρηματικών δανείων 

 

 

Β. Πρόταση υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού για το προϊόν 

Για το νέο Χρηματοδοτικό Μέσο που θα δημιουργηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 

χαρακτηριστικά του δανείου της Δράσης (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ – Κύρια χαρακτηριστικά του 

Προϊόντος)  παρέχονται από τον υποψήφιο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, αναλυτικές πληροφορίες για 

το προτεινόμενο προϊόν του Χρηματοδοτικού μέσου (δάνειο) καθώς και για τον τρόπο προώθησής του 

στην ελληνική αγορά. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά: 

1.  Η γενική στρατηγική υλοποίησης (π.χ. στρατηγική υλοποίησης ανά Περιφέρεια, τιμολογιακή 

πολιτική, τυχόν κλαδικός προσανατολισμός, διαδικασίες για την παροχή των δανείων κ.λπ.) 

2. Το πρόγραμμα δημοσιότητας προβολής και προώθησης του Χρηματοδοτικού Μέσου, με 

σκοπό την επίτευξη των στόχων της Δράσης.  

3.  Πρόβλεψη επί του ετήσιου όγκου δανείων στην αγορά-στόχο για τα δύο (2) επόμενα έτη. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός πρέπει εντός 12 μηνών από 

την υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας ή την ανακοίνωση της ενεργοποίησης εφαρμογής του 
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μέσου προς τις ΜΜΕ, όποια λάβει χώρα μεταγενέστερα,, να έχει απορροφήσει τουλάχιστον το 25% 

της αρχικής δηλωθείσας συνεισφοράς του. 

1. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των δραστηριοτήτων μετά την υπογραφή της  

Επιχειρησιακής Συμφωνίας και την παροχή των δανείων στις επιχειρήσεις, στο οποίο μεταξύ 

άλλων, θα γνωστοποιούνται επιπλέον: 

 Μέγιστη προθεσμία για την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του ΧΟ (σε 

ημέρες). Ανώτατο όριο 2 μήνες. 

 Μέγιστος χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων δανειοδότησης (σε ημέρες). Ανώτατο όριο 15 

ημέρες από την ημερομηνία πληρότητας των φακέλων. 

 Προθεσμίες εκταμίευσης συνολικού όγκου κατατεθειμένου κεφαλαίου (σε μήνες) 

2. Προϋπολογισμός για το προτεινόμενο Χρηματοδοτικό Μέσο, δηλαδή: το προσφερόμενο ποσό 

συνεπένδυσης από τον υποψήφιο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

Προσφερόμενο ύψος Κεφαλαίων για παροχή Δανείων: 

(μέγιστο 150 εκ. ευρώ) 

 

Σχόλια: (συμπληρώνεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την υποβολή της 

παρούσας πρότασης).  

 

 
 

Προσοχή: Η παραπάνω πρόταση θα αποτελέσει συμβατική υποχρέωση του Υποψήφιου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  4 

1. Λίστα ελέγχου υποβαλλομένων στοιχείων τεκμηρίωσης  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ Ι 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 

(σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, Προσάρτημα 1). 
  

2. Ταυτότητα υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Ι, Προσάρτημα 1). 
  

3. Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση απουσίας συγκρουόμενων 

συμφερόντων  (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο στο Παράρτημα Ι, 

Προσάρτημα 2) 

  

4. Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις καταστάσεις 

αποκλεισμού (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο  στο Παράρτημα Ι, Προσάρτημα 

2) 

  

5. Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια των 

παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού ΕΕ 480/2014 και τη 

συμμόρφωση του υποψηφίου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού με το εθνικό και 

κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο  στο 

Παράρτημα Ι, Προσάρτημα 2). 

  

6. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή άλλη 

αντίστοιχη άδεια ή άλλο αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο. 
  

7. Πρόσφατο πιστοποιητικό της ΤτΕ ή ΕΚΤ, κατά περίπτωση, ότι η άδεια λειτουργίας 

βρίσκεται εν ισχύ. 
  

8. Κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο περί εξουσιοδότησης του νόμιμου εκπροσώπου να 

ενεργεί για λογαριασμό του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. 
  

9. Κατάλληλο έγγραφο για την δυνατότητα του Χρηματοπιστωτικού οργανισμού ή της 

κοινοπραξίας, της γεωγραφικής κάλυψης της χώρας με την ύπαρξη ενός  τουλάχιστον 

υποκαταστήματος σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής 

Επικράτειας. 

  

10. Ετήσιες Εκθέσεις τριών τελευταίων διαχειριστικών  χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης  

της έκθεσης  των ορκωτών ελεγκτών και του ισολογισμού. 
  

11. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το ως άνω δικαιολογητικό προσκομίζεται υποχρεωτικά από τους κάτωθι: 
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
Το εν λόγω δικαιολογητικό δύναται να προσκομισθεί και μετά την υποβολή φακέλου αλλά 

σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας 

  

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι ο υποψήφιος 

Χρηματοπιστωτικός  Οργανισμός δεν τελεί σε πτώχευση, ή δεν τελεί σε ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

13. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις 

βάρος του υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.. 

  

14. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος , ο υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΙ 

 Γενική περιγραφή : ημερομηνία ίδρυσης, αριθμός εργαζομένων, μέτοχοι, νομική 

μορφή κ.λπ 
  

 Σύντομη περιγραφή οργάνωσης, διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης   

 Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου   

 Γεωγραφική κατανομή δραστηριότητας και διασπορά καταστημάτων στην 

Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου αριθμού καταστημάτων με πρόσβαση για ΑΜΕΑ. 
  

 Περιγραφή του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου σε επιχειρηματικά δάνεια.   

 Αρχές Λειτουργίας (περιγραφή Πιστωτικής πολιτικής με περίληψη εσωτερικών 

διαδικασιών και κατευθυντήριων γραμμών, Διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου 

(σύστημα εσωτερικής κατάταξης/βαθμολόγησης), συμπεριλαμβανομένης της 

κύριας (-ών) κλίμακας (-ών) κατάταξης/ βαθμολόγησης, Διαδικασίες ανάκτησης 

(ποια μέτρα λαμβάνονται και πότε, ποια τμήματα εμπλέκονται), Διαχείριση 

κινδύνων: μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση ζημιών, διαμόρφωση 

κεφαλαιακών προβλέψεων και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου). 

  

 Mεσοσταθμικό επιτόκιο του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων   

 Η γενική στρατηγική υλοποίησης (π.χ. στρατηγική υλοποίησης ανά Περιφέρεια, 

τιμολογιακή πολιτική, τυχόν κλαδικός προσανατολισμός, διαδικασίες για την 

παροχή των δανείων κ.λπ.) 

  

 Το πρόγραμμα δημοσιότητας προβολής και προώθησης του Χρηματοδοτικού 

Μέσου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Δράσης. 
  

 Πρόβλεψη επί του ετήσιου όγκου δανείων στην αγορά-στόχο για τα δύο (2) 

επόμενα έτη. 
  

 Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των δραστηριοτήτων μετά την 

υπογραφή της  Επιχειρησιακής Συμφωνίας και την παροχή των δανείων στις 

επιχειρήσεις, στο οποίο μεταξύ άλλων, θα γνωστοποιούνται επιπλέον: 

1.1. Μέγιστη προθεσμία για την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του 

ΧΟ (σε ημέρες). 

1.2. Μέγιστος χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων δανειοδότησης (σε ημέρες). 

1.3. Προθεσμίες εκταμίευσης συνολικού όγκου κατατεθειμένου κεφαλαίου (σε μήνες) 

  

 Προϋπολογισμός για το προτεινόμενο Χρηματοδοτικό Μέσο, δηλαδή: το 

προσφερόμενο ποσό συνεπένδυσης από τον υποψήφιο Χρηματοπιστωτικό 
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Οργανισμό (μέγιστο 150 εκ. ευρώ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος του χρηματοδοτικού μέσου 

1. Επισκόπηση 
Στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, συστήνεται Ταμείο Δανείων και η παρούσα πρόσκληση 

αποτελεί την ενεργοποίηση του Ταμείου αυτού μέσω της επιλογής συνεπενδυτών. Ο επιλεγμένος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα ενεργήσει ως  Ενδιάμεσος  Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (ΕΧΟ), με 

σκοπό  τη δημιουργία και χρηματοδότηση Ταμείου Δανειοδότησης για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς 

όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.  Το χρηματοδοτικό μέσο θα αποτελεί ξεχωριστή χρηματοδοτική 

μονάδα μέσα στον υφιστάμενο Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Όπως προβλέπεται από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 άρθρο 38, παρ 5, στην περίπτωση ξεχωριστής χρηματοδοτικής μονάδας εντός 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού, αυτή θα υπόκειται στους συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας του 

Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ενώ, ειδικότερα, θα τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για 

τα κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας  ΙΙ» που θα συνεισφερθούν στο χρηματοδοτικό μέσο. 

Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο 

πιστοδοτικών προϊόντων προς επιχειρήσεις, με τα κεφάλαια του «ΤΕΠΙΧ II – Επιχειρηματική 

Χρηματοδότηση» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια του υποψηφίου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.   

Η σύναψη 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.  

2. Ενδεικτικοί όροι και προϋποθέσεις 
2.1 Ο Ενδιάμεσος 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 στο σημείο 3 κατωτέρω, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II–ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

2.2 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός δεσμεύεται ότι η συμμετοχή του θα ανέρχεται σε τέτοιο ποσό 

κεφαλαίων, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση μόχλευσης 1,5:1 σε σχέση με τα κεφάλαια του Ταμείου. 

2.3 Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, διαθέτει Ομάδα Έργου με εμπειρία σε αντίστοιχα 

έργα υλοποίησης Χρηματοδοτικών μέσων. 
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2.4 Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός δεσμεύεται για την προσαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων του με τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης του «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. καθώς και 

τυχόν άλλων φορέων, εφόσον απαιτηθεί, με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη επικοινωνία και την 

ανταλλαγή πληροφόρησης. 

2.5 Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα αποδέχεται τους ελέγχους ή/και τις επαληθεύσεις 

από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως, ενδεικτικά, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, η ΕΔΕΛ, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

2.6 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, με τον οποίο η ΕΤΕΑΝ Α.Ε θα υπογράψει Επιχειρησιακή Συμφωνία, 

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

δημοσιότητας και ελέγχου που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, εφαρμόσιμους στο ΕΤΠΑ, 

καθώς και τα σχετικά έγγραφα καθοδήγησης (EGESIF), το ελληνικό διαχειριστικό και ελεγκτικό σύστημα, 

εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με τα  οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Το σύνολο των υποχρεώσεων περιγράφεται στην 

Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε και του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. 

Επιπλέον, επισημαίνεται η υποχρεωτική διασύνδεση και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4314/2014. 

2.7 Κάθε υποβαλλόμενο αίτημα  από την επιχείρηση προς τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, 

θα αρχειοθετείται. Σε περίπτωση απόρριψης, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτκός Οργανισμός ενημερώνει 

εγγράφως την επιχείρηση για τους λόγους απόρριψης. Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτκός Οργανισμός 

παρέχει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ στοιχεία για τα παραληφθέντα και αξιολογηθέντα αιτήματα, ανά μήνα, και όποτε, 

ad hoc, ζητηθούν από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η περιγραφή της συνολικής διαδικασίας – διάγραμμα ροής  

αποτυπώνεται αναλυτικά στο σχέδιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.  

2.8 Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις εσωτερικές 

διαδικασίες λειτουργίας του, για την εξέταση των επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων και την έγκριση 

των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών  

σχεδίων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το χαρτοφυλάκιο πιστοδοτικών 

προϊόντων, διαθέτοντας αξιόπιστο λογιστικό  σύστημα με ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία.  

2.9  Ο Ενδιάμεσος 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 από καταπτώσεις, ανεξαρτήτως των δύο πηγών 

χρηματοδότησης.  

2.10 Η  αξίωση επιστροφών κεφαλαίων στο «ΤΕΠΙΧ II – Eπιχειρηματική Χρηματοδότηση», στο πλαίσιο της 

Επιχειρησιακής Συμφωνίας, μειώνεται από τις τυχόν ζημίες που θα εμφανιστούν στο χαρτοφυλάκιο των 

χρηματοδοτικών προϊόντων, με βάση τους συμφωνηθέντες όρους και στην  προκαθορισμένη αναλογία 

με βάση το ποσοστό ανάληψης κινδύνου. 
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3. Χαρακτηριστικά του Χρηματοδοτικού Μέσου  

Δομή  Υλοποιείται Χρηματοδοτικό Μέσο (Ταμείο Δανείων) μέσω Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).   

Ισχύουσα Νομοθεσία   Το Χρηματοδοτικό Μέσο διέπεται από τους Νόμους του Ελληνικού 

Κράτους και η εφαρμογή του συμμορφώνεται με τους οικείους 

Κανονισμούς της ΕΕ. 

Όριο υποχρέωσης   Η υποχρέωση του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ», μέσω της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ προς κάθε Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, 

ορίζεται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία.  

Ποσοστό μόχλευσης Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ», ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός 

Οργανισμός συνεισφέρει  σε κάθε δάνειο με σχέση: Eνδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός: 1,5 - ΤΕΠΙΧ II: 1  ή  60%-40% 

αντιστοίχως.  

Ποσοστό ανάληψης κινδύνου  Το Ταμείο «ΤΕΠΙΧ ΙΙ», και ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός 

Οργανισμός θα καλύψουν, κατ’ αναλογία της συνεισφοράς, τον 

κίνδυνο κάθε δανείου.  Έτσι, το «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» θα καλύψει κατά 40% το 

ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου και ο Ενδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καλύψει κατά 60% το ύψος των 

ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου.  

Χαρτοφυλάκιο του 

Χρηματοδοτικού Μέσου 

Το συνολικό κεφάλαιο όλων των επιλέξιμων δανείων που 

συνομολογούνται με επιλέξιμες ΜΜΕ, στα οποία συνεισφέρει το 

Χρηματοδοτικό Μέσο. 

Χαρακτηριστικά επιλέξιμων 

δανείων  του χαρτοφυλακίου  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα προϊόντα, στα οποία θα 

εντάσσονται τα επενδυτικά / επιχειρηματικά σχέδια, 

Εφόσον καλύπτονται τα κατωτέρω γενικά κριτήρια, ο  Ενδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός πραγματοποιεί, με 

χρηματοπιστωτικά κριτήρια, την τελική αξιολόγηση των 

επιχειρήσεων και των επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δάνεια  που  

χρηματοδοτούν 

επενδυτικά σχέδια 

Δάνεια επιχειρηματικής  

Ανάπτυξης (κεφάλαια 

κίνησης ειδικού σκοπού στο 
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επιχειρήσεων, που 

δεν έχουν 

υλοποιηθεί. 

Σημείωση:  

Δύναται από την 

τράπεζα να ζητηθεί η 

ιδιωτική συμμετοχή 

της επιχείρησης. Το 

ποσοστό ιδιωτικής 

συμμετοχής 

καθορίζεται σύμφωνα 

με τον Κανονισμό 

χορηγήσεων και τις 

διαδικασίες 

πιστοδοτικής 

πολιτικής της 

τράπεζας.  

πλαίσιο δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης ή επέκτασης όπως 

τεκμηριώνεται από το 

επιχειρηματικό σχέδιο της 

επιχείρησης).   

Το ύψος δανείου ορίζεται έως 

50% του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης όπως αυτός 

αποτυπώνεται  στο Ε3 ή στην 

εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή 

στις περιοδικές δηλώσεις 

ΦΠΑ του οικονομικού έτους 

που προηγείται της 

ημερομηνίας αίτησης ή έως 

το 50% των παραγγελιών 

τρέχοντος έτους.   

Προκειμένου για  

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις 

έως το 50% των παραγγελιών 

του τρέχοντος έτους ή το 80% 

των επί πιστώσει αγορών.  Σε 

περίπτωση που τα ανωτέρω 

μεγέθη δεν είναι διακριτά, το 

δάνειο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 100% των ιδίων 

κεφαλαίων.  

Σημείωση: Τα παραπάνω όρια 

ορίζονται ανά επιχείρηση. 

ΥΨΟΣ €25.000έως 1.500.000 € 10.000 έως 500.000 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΑΝΕΙΟΥ 

5-10 έτη, με 

δυνατότητα περιόδου 

χάριτος έως 24 μήνες 

Από 24 έως 60 μήνες 

με δυνατότητα περιόδου 

χάριτος έως 6 μήνες 

Σημειώνεται, ότι: 

Α) το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά 

επιχείρηση στα Υποπρογράμματα της Δράσης δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής 

των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 de 

minimis)  

Β) Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για  

χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και για  χορήγηση κεφαλαίου 

κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο τα αιτούμενα ποσά δεν θα 

υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού. 

Γ) Για το Υποπρόγραμμα 1 μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα 

του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση για διαφορετικά επενδυτικά 

σχέδια, τα οποία ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκ. 

ευρώ συνολικού δανεισμού. 

Δ. Για το Υποπρόγραμμα 2, επίσης δύνανται να υποβάλλονται 

περισσότερα του ενός αιτήματα από μια επιχείρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν συνολικά, το ποσό των 500.000 

ευρώ συνολικού δανεισμού. 

Επιλεξιμότητα  Δαπανών των 

επενδυτικών/επιχειρηματικών 

σχεδίων 

Α. Υποπρόγραμμα 1 : 

Ο  Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ελέγχει ότι οι 

δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια, είναι 

αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της 

τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση 

ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.  

Β. Υποπρόγραμμα 2 : 

Ο  Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ελέγχει ότι οι 

δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου 

κίνησης, στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το 

επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε 

δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Ως επιλέξιμες, νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν 

υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό  κύκλο της 

επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

ιδιαιτέρως δε, επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την 

επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. 

Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, 

μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. 
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Σε κάθε περίπτωση,  ο  Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 

θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την 

εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στο 

δανειακό φάκελο το σχετικό δικαιολογητικό.  

Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις 

παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση 

στον τελικό καταναλωτή  

 Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές 

που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη 

δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις 

τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική 

δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που 

αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis). 

 Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν 

οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και 

στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 

1407/2013 (de minimis). 

 Εξόφληση  υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό  

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να 

ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη 

υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή ασφαλιστικό φορέα. 

Επιλεξιμότητα  Επενδυτικών 

Επιχειρηματικών σχεδίων 

Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός  ελέγχει ότι τα 

υποβαλλόμενα επενδυτικά ή επιχειρηματικά σχέδια καλύπτουν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Πρόσκλησης. 

Γεωγραφική κατανομή Τα κεφάλαια του Χρηματοδοτικού Μέσου, θα έχουν συγκεκριμένη 

γεωγραφική κατανομή και θα χρησιμοποιηθούν εντός της ελληνικής 

επικράτειας. 

Επιλέξιμες μορφές δανείων Δάνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της 

δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στην συμφωνία μεταξύ του 

Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της επιχείρησης. 

Είναι αποδεκτές τακτές ή μη δόσεις,  ισόποσες ή ανισόποσες, 
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δηλαδή, επιτρέπεται και το «balloon payment» με την προϋπόθεση 

ότι δεν θα απομένει για το τελευταίο χρονικό διάστημα (δηλ. το 25% 

της συνολικής διάρκειας του δανείου) κεφάλαιο μεγαλύτερο του 70% 

του εκταμιευθέντος δανείου.  

Νόμισμα δανείων  Ευρώ  

Δανειακές Συμβάσεις Η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την 

επιχείρηση εντός χρονικού διαστήματος  δύο μηνών από την 

ανακοίνωση σ’ αυτήν της εγκριτικής απόφασης της τράπεζας. 

Εκταμιεύσεις δανείων Το σύνολο του ποσού των δανείων (για τα κεφάλαια κίνησης ειδικού 

σκοπού) θα πρέπει να εκταμιεύονται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 6 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με χρήση ανάλογης 

περιόδου χάριτος ή όχι (είναι στην ευχέρεια του πιστωτικού 

ιδρύματος) και το αργότερο έως δύο μηνών πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων για το ΕΣΠΑ (σήμερα 31-12-

2023).  

Για τα επενδυτικά δάνεια, υπάρχει δυνατότητα τμηματικών 

εκταμιεύσεων του δανείου, ανάλογα και με την πρόοδο του 

επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

εντός 24 μηνών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως δύο μηνών 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων για το ΕΣΠΑ 

(σήμερα 31-12-2023). Σημειώνεται ότι τα ποσά με τα οποία 

συμμετέχει το Ταμείο σε κάθε εκταμίευση θα κατατίθενται και αυτά 

σταδιακά, μετά από την αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού 

αρχείου. 

Συνδυασμός με άλλες μορφές 

στήριξης 

Τα χορηγούμενα δάνεια μπορούν να συνδυάζονται με άλλες μορφές 

ενίσχυσης (κοινοτικής ή εθνικής) υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

− πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί 

κρατικών ενισχύσεων  

− πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την 

κάθε μορφή στήριξης  

− μπορεί ο συνδυασμός των ενισχύσεων να καλύπτει την ίδια 

δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων 

μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της 

συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα του δανείου υποστηριζόμενο 

από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο 
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του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου)  

− οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να 

αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από το συγκεκριμένο 

χρηματοδοτικό μέσο (δάνειο) 

− τα χορηγούμενα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν χρησιμοποιούνται 

για τη προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων. 

Διάρκεια Χρηματοδοτικού 

Μέσου 

Από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας έως, τη λήξη και 

εκκαθάριση όλων των δανείων ή έως τη λήξη της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020, όποια χρονική στιγμή είναι μεταγενέστερη. 

Έναρξη επιλεξιμότητας 

παραστατικών δαπανών 

Γίνονται δεκτά ως επιλέξιμα, παραστατικά επί πιστώσει τα οποία 

εκδόθηκαν έως και έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης δανειοδότησης από τον υποψήφιο τελικό αποδέκτη. 

Διάρκεια περιόδου 

επιλεξιμότητας δαπανών 

Όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

Καταβολή κεφαλαίων στο 

Χρηματοδοτικό Μέσο 

Ένα αρχικό ποσό κεφαλαίου θα καταβληθεί άμεσα και αναλογικά 

από τα δύο μέρη, με την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

Τα υπόλοιπα ποσά, θα καταβάλλονται σύμφωνα με την πορεία των 

εκταμιεύσεων των δανείων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

41 του ΕΚ 1303/2013.  

Ορισμός τελικής ζημιάς Προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές διαδικασίες 

του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού οργανισμού και άλλες θεσμικές 

κανονιστικές διατάξεις. 

Ρήτρες & εξασφαλίσεις στον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό  

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται να θέσει ρήτρες και δεσμεύσεις στον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας, ιδίως ως προς την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. 

Ως τέτοιες  αναφέρονται:  

Δεσμεύσεις:  

Η άμεση απόδοση των δημόσιων πόρων στους τελικούς αποδέκτες, η 

στοχοθέτηση άμεσης απορρόφησης του 25% του προϋπολογισμού, 

οι συμβατικές δεσμεύσεις αποστολής αναφορών, κλπ. 

Ρήτρες:  

Α. ποσά που προκύπτουν από τις περιπτώσεις εφαρμογής των 

Επιπρόσθετων Επιτοκίων του Χρηματοδοτικού Μέσου επί του ποσού 

που η χρήση του προέκυψε να είναι αντισυμβατική και για όσο 

χρονικό διάστημα αυτό συνέβη, 
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Β. Εφάπαξ ποσό ύψους 0,01% επί του ποσού κεφαλαίου που 

δεσμεύεται να τοποθετήσει ο ΕΧΟ, για κάθε περίπτωση 

συστηματικής καθυστέρησης αποστολής των συμβατικών αναφορών 

και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της ΕΤΕΑΝ,  

Γ. Εφάπαξ ποσό ύψους 0,01% επί του ποσού κεφαλαίου που 

δεσμεύεται να τοποθετήσει ο ΕΧΟ, για κάθε περίπτωση 

συστηματικής υπέρβασης των χρονικών προθεσμιών ανταπόκρισης 

του ΕΧΟ στα αναλαμβανόμενα καθήκοντά τους (αξιολόγηση 

αιτήσεων δανείων, καταβολή κεφαλαίων). 

Επιστροφές κεφαλαίων με 

βάση την Επιχειρησιακή 

Συμφωνία 

Οι επιστροφές από το προϊόν των δανείων θα γίνονται σε τακτά 

προκαθορισμένα διαστήματα  και  θα αντιπροσωπεύουν:  

1) αποπληρωμές κεφαλαίου (αναλογικά),  

2) πληρωμές τόκων υπερημερίας (αναλογικά, σήμερα επιτόκιο 2,5%)  

3) πληρωμές τόκων (των λογαριασμών  Κεφαλαίων και Επιστροφών 

ποσών του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

4) οποιοδήποτε ποσό έχει εισπραχθεί από δάνεια που έχουν 

καταγγελθεί με την διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης (αναλογικά).    

Επαναχρησιμοποίηση των 

πόρων 

Οι πόροι που επιστρέφονται στο  χρηματοδοτικό μέσο, είτε 

επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ίδιου μέσου, είτε 

χρησιμοποιούνται, αφού επιστραφούν στη διαχειριστική αρχή ή στο 

ταμείο χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 

Δυνάμει σχετικής απόφασης της Επενδυτικής Επιτροπής δύναται να 

εγκριθεί η επαναχρησιμοποίηση πόρων που επιστρέφονται στο 

Μέσο οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για ίδιες δράσεις 

επιχειρηματικότητας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για το 

παρόν μέσο και από τους ίδιους Συνεργάτες- Συνεπενδυτές δυνάμει 

των οικείων επιχειρησιακών συμφωνιών που καταρτίζονται κατά την 

εφαρμογή του αρχικού μέσου. 

Ανάκτηση ζημιών 

 

Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός λαμβάνει μέτρα 

ανάκτησης ανά καταγγελθέν δάνειο ΜΜΕ 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 Ενδιάμεσο 
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Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό κατανέμονται κατ' αναλογία στο 

πλαίσιο του επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ του Ενδιάμεσου 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού  και του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ.  

Οι ζημίες και οι ανακτήσεις έχουν αναλογικό αντίκτυπο στον 

Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και στο Ταμείο ΤΕΠΙΧ ΙΙ στο 

πλαίσιο της αντίστοιχης ευθύνης που υπέχουν σύμφωνα με το 

ποσοστό επιμερισμού του κινδύνου. 

Τιμολογιακή πολιτική και 

εξασφαλίσεις  

Το οικονομικό πλεονέκτημα της συνεισφοράς Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ προς το  χρηματοδοτικό μέσο, μεταβιβάζεται 

εξ ολοκλήρου στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή μείωσης του 

επιτοκίου. 

 Το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού  καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς 

(δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί ο Ενδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός). Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των 

κεφαλαίων που συνεισφέρει ο ΕΧΟ στα δάνεια της δράσης 

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου 

επιχειρηματικών δανείων του.   

 Το συνολικό επιτόκιο, το οποίο προβλέπεται για τα δάνεια προς 

τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο 

χαρτοφυλάκιο, μειώνεται αναλογικά προς την κατανομή των 

πόρων που χορηγούνται από τη συνεισφορά Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ.  

 Για κάθε δάνειο ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 

υπολογίζει το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ), που 

υπολογίζεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ)  

του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

 Η πολιτική τιμολόγησης και η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία 

παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

χρηματοδοτικού μέσου. 

Εξασφαλίσεις: Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια 

λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα 

με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων ΕΧΟ.  
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Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν 

μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως 

αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση.  

Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας 

του επιχειρηματία. 

Διαχειριστικό κόστος Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει 

τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ ποσό 

(για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

0,5%  του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό τα € 4.000 

ευρώ και κατώτατο τα € 100. 

Πρόωρη εξόφληση Ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το 

δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή 

άλλη επιβάρυνση. 

Επιτόκιο Κεφαλαίων Ταμείου 

και Επιστροφών Ποσών 

Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλει 

επιτόκιο ίσο με 1,5% για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Επί των κεφαλαίων που έχουν καταβληθεί προς τον  Ενδιάμεσο 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ως συμμετοχή δανείων τελικών 

αποδεκτών (Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου), 

2. Επί των αποπληρωμών/επιστροφών που έχουν γίνει στον 

Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό 

Επιπρόσθετα επιτόκια του 

Χρηματοδοτικού Μέσου 

Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλει 

Επιπρόσθετο Επιτόκιο ίσο με 2,5%, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς τον Ενδιάμεσο 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ως συμμετοχή δανείων τελικών 

αποδεκτών και παραμένουν ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν 

χορηγηθεί σε επιλέξιμες επιχειρήσεις (στην περίπτωση της 

χρηματοδότησης που παρέχεται, εκ των προτέρων, στον 

Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό),  

 Αποπληρωμές/επιστροφές δανείων που έχουν γίνει στον 

Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό αλλά δεν έχουν 

μεταφερθεί στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 
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Εκθέσεις  Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί παρέχουν σε  μηνιαία 

και ετήσια βάση (ή και σε άλλη συχνότητα που ενδεχομένως θα 

καθοριστεί στην Επιχειρησιακή Συμφωνία) εκθέσεις / αναφορές και 

στοιχεία, όπως αυτά θα προσδιοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, σε 

ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με βάση τα πρότυπα έντυπα που 

παρέχονται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα 

διενεργούνται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις διατάξεις του παρόντος 

Χρηματοδοτικού Μέσου. 

Παρακολούθηση και Έλεγχος  Ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός και οι επιλέξιμες 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις τους και στα έγγραφα σχετικά με τα χορηγηθέντα 

δάνεια σε αντιπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού 

κατά της εγκληματικότητας γραφείου (OLAF)), του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και οποιουδήποτε 

άλλου εξουσιοδοτημένου οργανισμού. Ο Ενδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα περιλάβει το όρο αυτόν  στη 

δανειακή σύμβαση που συνάπτει με τις επιλέξιμες επιχειρήσεις. 

Δημοσιότητα Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα 

πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ και 

δημοσιότητας, με σκοπό την γνωστοποίηση της δράσης 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο/οι Ενδιάμεσος/οι  Χρηματοπιστωτικός/οι 

Οργανισμός/οι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα παρακάτω:  

 Αναφορά στο όνομα του δανειακού προϊόντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΕΠΙΧ ΙΙ» 

 Προώθηση του δανειακού προϊόντος μέσω του ιστοχώρου του 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. Επίσης, ο Ενδιάμεσος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός  οφείλει να κάνει χρήση του 

λογότυπου του Προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ, να τηρεί  τους όρους 

δημοσιότητας που περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή 

πύλη του Προγράμματος και να παραπέμπει στη διαδικτυακή 

πύλη, σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε 
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περίπτωση, ο Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 

οφείλει να τηρεί τις διατάξεις περί ενημέρωσης και 

δημοσιότητας, και τις προδιαγραφές των δράσεων δημοσιότητας 

του ΕΣΠΑ. 

 Δημιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο καταστημάτων για το 

για το εν λόγω Χρηματοδοτικό Μέσο.  

 Ύπαρξη σε όλα τα σχετικά έγγραφα (πχ. αιτήσεις δανείου, 

συμβάσεις δανείου, διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), μιας  

τυποποιημένης πρότασης η οποία θα αναφέρει ότι, μέρος της 

χρηματοδότησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. Το 

τυποποιημένο κείμενο και τα λογότυπα θα αποσταλούν στον 

επιλεγέντα Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό πριν την 

Επιχειρησιακή Συμφωνία. Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική 

ενέργεια) που αναφέρεται στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, θα πρέπει να έχει τη 

σύμφωνη γνώμη της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

Οι ακριβείς όροι λειτουργίας του χρηματοδοτικού μέσου καθορίζονται λεπτομερώς,  στην Επιχειρησιακή 

Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕΑΝ Α.Ε και του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α 

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας ΜΜΕ 
 

Στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση, επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:  

1.1 Οι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων 

που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II–ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β «1.ΠεριορισμΈνοι τομείς και δραστηριότητες 

επιχειρήσεων». 

1.2  Οι  επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου). 

 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας δανείου 
 

2.1 Στην περίπτωση δανείων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν σε 

προγράμματα κρατικής ενίσχυσης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, και δεν έχουν υλοποιηθεί, 

κατά την έγκριση του δανείου, εξετάζεται: 

2.1.1 η απόφαση υπαγωγής με την κατάθεση αντιγράφου του  επενδυτικού σχεδίου που έχει 

εγκριθεί με την αντίστοιχη απόφαση ένταξης. 

2.1.2 Η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις  

με διαδικασίες που θα καθορίζονται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Για κάθε ενίσχυση στο 

δάνειο (με την μορφή μειωμένου επιτοκίου) υπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο 

Επιχορήγησης (ΑΙΕ) σε ευρώ και κοινοποιείται στον δανειολήπτη. 

2.1.3 Τα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των 

συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσόν της συγκεκριμένης δαπάνης.  

2.1.4 Τα δάνεια επενδυτικού σκοπού δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση 

επιχορηγήσεων. 

 

2.2 Στην περίπτωση δανείων για την χρηματοδότηση άλλων επενδυτικών σχεδίων, που δεν έχουν 

υλοποιηθεί κατά την έγκριση του δανείου, εξετάζεται: 

2.2.1 η εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εάν το σχέδιο δεν έχει ενταχτεί σε πρόγραμμα κρατικής 

ενίσχυσης.  

2.2.2 Η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, 

με διαδικασίες  που θα καθορίζονται στην επιχειρησιακή Συμφωνία. Για κάθε ενίσχυση στο 

δάνειο (με την μορφή μειωμένου επιτοκίου) υπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο 

Επιχορήγησης (ΑΙΕ) σε ευρώ και κοινοποιείται στον δανειολήπτη. 
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2.3  Στην περίπτωση δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού) 

εξετάζεται: 

2.3.1 Η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις 

και με διαδικασίες που θα καθορίζονται στην επιχειρησιακή Συμφωνία. Για κάθε ενίσχυση στο 

δάνειο (με την μορφή μειωμένου επιτοκίου) υπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο 

Επιχορήγησης (ΑΙΕ) σε ευρώ και κοινοποιείται στον δανειολήπτη. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β 

1. Περιορισμένοι Τομείς και Δραστηριότητες Επιχειρήσεων 
 

1.1 Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013  (de 

minimis). Συνεπώς,  δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  

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 Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ)  

στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων 

 

1.2 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 άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. 

2. Για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 

 

1.3 Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται πχ 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). 
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2. Καταστάσεις Αποκλεισμού 
 

2.1 Παράνομες Ενισχύσεις   

Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης 

της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή 

Αγορά. 

 

2.2 Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή 

βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο, καθώς και όσες 

επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι και εμφανίζουν 

ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία). 

 

2.3  Επίσης, αποκλείονται:  
 

2.3.1 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 

βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

2.3.2 Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, 

Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, 

ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

2.3.3 Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)  

2.3.4 Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

2.3.5 Οι προβληματικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ο έλεγχος πραγματοποιείται στη βάση 

κατάστασης δυσχέρειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 18 

του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014. 

2.3.6 Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 

4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Αρχική κατανομή πόρων ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟ ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
Δράση 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ*  400.000.000  280.000.000    

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ  10.000.000  7.000.000    

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  5.000.000  3.500.000    

ΗΠΕΙΡΟΣ  7.300.000  5.100.000    

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  10.000.000  7.000.000    

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 4.000.000  2.800.000    

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 15.000.000  7.000.000    

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  2.000.000  1.400.000    

ΑΤΤΙΚΗ 50.000.000  35.000.000    

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2.000.000  1.400.000    

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8.000.000  5.600.000    

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5.000.000  3.500.000    

ΚΡΗΤΗ 10.000.000  7.000.000    

Σύνολο 528.300.000 366.300.000 

 

*Επισημαίνεται ότι το ΕΠ Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) καλύπτει  το 

σύνολο της επικράτειας ως εξής:  

Κατηγορία Περιφερειών ΕΠΑΝΕΚ 
Δράση 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
(Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) 

250.000.000 175.000.000 

Στις περιφέρειες μετάβασης 
 (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο, Κρήτη) 

52.000.000 36.400.000 

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
 (Αττική) 

74.000.000 51.800.000 

Στις περιφέρειες μετάβασης 
 (Στερεά Ελλάδα) 

11.000.000 7.700.000 

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες 
 (Νότιο Αιγαίο) 

13.000.000 9.100.000 

Σύνολο 400.000.000 280.000.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Ενδεικτικό Υπόδειγμα Αναφορών (REPORTING) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ REPORT (εξαμηνιαίο) 

 

Συνοπτικές πληροφορίες χαρτοφυλακίου κατά την  ηη / μμ / εεεε 

Δάνεια Αριθμός (στο εξάμηνο αναφοράς)  

Δάνεια Ποσό (στο εξάμηνο αναφοράς)  

Συνολικός αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ  (σωρευτικά)  

Συνολικό ποσό δανείων  (σωρευτικά)  

  

Προοδευτικά Στοιχεία μέχρι και το εξάμηνο αναφοράς  

Αιτήσεις (αριθμός)  

Αιτήσεις (ποσό)  

  

Απορρίψεις (αριθμός)  

Απορρίψεις (ποσό)  

  

Υπό εξέταση αιτήσεις (αριθμός)  

Υπό εξέταση αιτήσεις (ποσό)  

  

Συμβάσεις (αριθμός)  

Συμβάσεις (ποσό)  

  

Εκταμιεύσεις (αριθμός)  

Εκταμιεύσεις (ποσό)  

  

Υπόλοιπα δανείων (αριθμός)  

Υπόλοιπα δανείων (ποσό)  

  

Επιστροφές – Αποπληρωμές (αριθμός)  

Επιστροφές – Αποπληρωμές (ποσό)  

  

Καταγγελίες (αριθμός)  

Καταγγελίες (ποσό)  

  

Αναγκαστικές εξοφλήσεις (αριθμός)  

Αναγκαστικές εξοφλήσεις (ποσό)  

  

Ανακτήσεις (αριθμός)  

Ανακτήσεις (ποσό)  

 

 



 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ REPORT (μηνιαίο) 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΤΗΛ. 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

EMAIL 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΦΑΞ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

     
           

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΗΜ. ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΗΜ. 
ΟΛΟΚΗΡΩΣΗ
Σ ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ    

           
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Α.Φ.Μ. ΚΩΔ. ΔOY 
ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΙΔΡΥΣΗΣ 

      
           

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TK 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΝΗΣΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΦΑΞ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΙΝΗΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(EMAIL) 

           

ΚΑΔ 2008 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Ο ΕΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) 

ΥΠΑΡΧΟ
ΥΣΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Σ ΕΤΟΥΣ 
(ΣΕ ΕΜΕ) 

    

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΦΜ (TYPE_REPRESENTATIVE) 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΌΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. 
ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΦΥΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕ > 25% 

     

           

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΚΑΔ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

           ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΗΨΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - 
ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗ
Σ - Α.Ι.Ε. 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΑ 
DEMINIMIS Η 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

       

           
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 
(ΣΕ ΜΗΝΕΣ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΧΑΡΙΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      

 

 

 



 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

      
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Α.Φ.Μ. 
SME INTERNAL 
SCORING/RATING 
(RATING CLASS) 

1 YR PROBABILITY OF 
DEFAULT 

LOSS GIVEN DEFAULT 

 

      
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 
Ν.128/75) 

DEMINIMIS ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (Α.Ι.Ε.) 

      

ΑΡΧΕΙΟ ΔΟΣΟΛΟΓΙΟΥ 

     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN) 

 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΕΩΝ Α/Α/ΔΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΣΗΣ 

  

      
ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ 

ΑΛΗΚΤΟ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

   

 



 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN) 

ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟ 

 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΘΕΝ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN) 

ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 
ΠΟΣΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

 

 

 



 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ
ΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΑΝΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΑΡΧΕΙΟΥ (ΤΕΛΟΣ 
ΜΗΝΑ) 

  

        

Α/Α ΔΟΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΔΟΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΚΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟ ΑΛΗΚΤΟ 
(ΥΠΟΛΟΙΠΟ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  

        
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΟΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗΣ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗΣ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΑΡΧAΙΟΤΕΡΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 

        ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΞΟΔΑ 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Ορισμός των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

(2003/361/ΕΚ) 

Υπόδειγμα Δήλωσης: Στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ 

Υπολογισμός Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης 

Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) 

Το περιεχόμενο του επενδυτικού/επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)  

Δικαιολογητικά Φακέλου 

Συνοπτικός Πίνακας Υποπρογραμμάτων 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

(2003/361/ΕΚ) 

 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, 

ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 

δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 2 

Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 

 

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις 

που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 

50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και 

των χρηματοοικονομικών ποσών 

 

1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες 

κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση 

(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά 

την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας 

άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). 

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό 

ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 

μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: 

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες 

φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου 

(«business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, 

εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1 250 000 ευρώ· 

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού· 
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γ) θεσμικοί επενδυτές , συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης· 

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και λιγότερο 

από 5 000 κατοίκους. 

3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες 

σχέσεις: 

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 ασκήσει κυριαρχική 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. 

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. 

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας 

φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον 

ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. 

Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη 

της σχετικής αγοράς. 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της 

ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, 

μεμονωμένα ή από κοινού. 

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 

συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα 

αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η 

διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει 

υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια 

επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω 

φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την 

επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές 

ρυθμίσεις. 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών και 

περίοδος αναφοράς 

1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των 

χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. 
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Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους 

έμμεσους δασμούς. 

2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται 

πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της 

ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο 

διαδοχικά οικονομικά έτη. 

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα 

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 

 

Άρθρο 5 

Ο αριθμός απασχολούμενων 

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή 

στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για 

λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. 

Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό 

απασχολούμενων περιλαμβάνονται: 

α) οι μισθωτοί· 

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται με 

μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο· 

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες· 

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά 

πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης 

μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια 

των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 

 

Άρθρο 6 

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της 

επιχείρησης. 

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και 

τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους λογαριασμούς της 

επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη 

επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή 

κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό 

συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε 

περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 



60 

 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των 

επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία 

δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης. 

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την 

εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα εφόσον 

υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις 

συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη 

επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον 

υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως 

συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη 

αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον 

ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις 

που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις 

που συνδέονται μαζί της. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:  
 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:  
 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1):  
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

 

 

Τύπος της επιχείρησης  

Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: 

 Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται 
παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της 
επιχείρησης και μόνον.  
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα. 
 

 Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  το παράρτημα (και το 
τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να 
συμπληρωθεί η δήλωση και 
 

 Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον 
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

 

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ τελικό σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) 

 

 

  

 

(*)  Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται 

υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους. 

(**)  σε χιλιάδες ευρώ. 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία 

ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή 

μεγάλη επιχείρηση); 
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        Όχι 

 

        Ναι  

[σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση (3)] 

 

Υπογραφή 

Όνομα και ιδιότητα του προσϋπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση: 

............................................................................................................................................. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων της 

είναι ακριβή. 

 

........................................... (τόπος), ..................................... (ημερομηνία) 

 

Υπογραφή: 

 

__________ 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ορισμός, άρθρο 4 παράγραφος 2, του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

- Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και 
ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) 

- Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 
συμπληρωματικά δελτία) 

 

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό 

σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 

 Αριθμός 

εργαζομένων (ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο 

ισολογισμού (*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή των 

ενοποιημένων λογαριασμών (μεταφορά από 

τον πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2) 

όλων των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μεταφορά από τον πίνακα Α του 

παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των 

(ενδεχομένων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

στη γραμμή [μεταφορά από τον πίνακα Β(2) 

του παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται 

σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει 

να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους (ορισμός, άρθρο 4). 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με 

βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η 

επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

__________________________________________________________________ 

Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα 

«Στοιχεία για τον καθορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε 

επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των 

ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους 

ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να 

μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση (επωνυμία/ακριβή 

στοιχεία 

Αριθμός 

εργαζομένων (ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο 

ισολογισμού (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

___________________________________________________________________ 

(εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδες ή να μεγαλώσει ο πίνακας) 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο 

«δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά 

με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 

 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει 

παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 

3 εδάφιο 2). 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:  
 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:  
 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1):  
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία 

προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης(3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις 

επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.  

 

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση 

(ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη 

επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου: 

............................................................................................................................................................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το 

αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη 

επιχείρηση): 

............................................................................................................................................................................... 

 

β)   Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί 

στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία 

υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα 
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«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 

 

Ποσοστό: ... Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του Παραρτήματος Α. 

 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο 

ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει 

σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

 

       Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει 

ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

 

       Περίπτωση 2: Η αιτούσα  επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν 

ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των 

ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται 

ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης 

(1). 

 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο 

παρακάτω πίνακας Β(1) 

 

Πίνακας Β (1) 

 

 Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος εργασιών 

(**) 

Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

Σύνολο    

 

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους 

υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η 

αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του 

πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

(επωνυμία/ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 

Αριθμός μητρώου 

ή ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος 

του ή των βασικών 

διευθυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που 

δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή 

άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) 

παρακάτω. 

 

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

 

 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(**) 

Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ.  

 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά 

με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

         (μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 

 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:  
 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:  
 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1):  
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των 

ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται 

ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης 

(3). 

 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

 

(1)  Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2)   Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει 

παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 

3 εδάφιο 2). 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Δεδομένα: 

1. Η δράση αφορά στην συμμετοχή πόρων της πρωτοβουλίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 
στο 40% των δανειακών κεφαλαίων που θα διατεθούν από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες σε μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

2. Η ενίσχυση αφορά στην απαίτηση για μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο από πλευράς ΤΕΠΙΧ ΙΙ, στο μέρος 
των δανειακών κεφαλαίων που είναι η δική του συμμετοχή, δηλ. στο 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου. 
Το επιτόκιο θα είναι ενιαίο, ίδιο για όλες τις  επιχειρήσεις. 

Ορισμοί  

Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) είναι ο λόγος (ως ποσοστό %) της παρούσας αξίας της 
ενίσχυσης προς την παρούσα αξία του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης. (Οδηγός κατευθυντήριων 
κρατικών ενισχύσεων).  

Το ΑΙΕ ως ποσό σε ευρώ, είναι η παρούσα αξία της ενίσχυσης, κατά τη στιγμή χορήγησής της (έγκρισης).  

Ενίσχυση είναι το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αν το ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν μειώσει το επιτόκιο του δικού του τμήματος του δανειακού 
κεφαλαίου, δεν υπάρχει ενίσχυση. Αν μειώσει το επιτόκιο του δικού του τμήματος η ενίσχυση είναι το 
όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση από αυτή τη μείωση. Το όφελος είναι συγκριτικό μέγεθος. Σαν 
βάση σύγκρισης λαμβάνεται το «επιτόκιο αναφοράς» κατά τη στιγμή σύναψης της δανειακής σύμβασης. 

Το ενισχυόμενο κόστος  είναι  

Οι τόκοι που θα καταβληθούν από την επιχείρηση για το σύνολο του δανειακού κεφαλαίου αν δεν δοθεί 

ενίσχυση. Αυτοί, για κάθε συγκεκριμένο δάνειο, υπολογίζονται με το «επιτόκιο αναφοράς»(*) κατά τη 

στιγμή υπογραφής της δανειακής σύμβασης. (ΕΕ 1407/2013) 

(*) ΕΕ C 14/19-1-2008, σελ.6 

 

Μέθοδος υπολογισμού  

Στο συγκεκριμένο εργαλείο, κατά τους υπολογισμούς θα ληφθεί υπ’ όψιν η παρούσα αξία των τόκων του 
δανείου, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την στιγμή, υπογραφής της δανειακής σύμβασης.  

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ για κάθε δάνειο γίνεται άπαξ με το επιτόκιο αναφοράς που λαμβάνεται υπ’ όψιν 
«κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης», δηλαδή κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. (ή κατά 
την Α’ εκταμίευση, σε περίπτωση που εν τω μεταξύ υπάρχει διαφοροποίηση των όρων του δανείου, οπότε 
και θα τροποποιείται η δανειακή σύμβαση) 

Επικαιροποίηση του ΑΙΕ: θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που τροποποιούνται οι όροι της δανειακής 
σύμβασης. Π.χ. το δανειακό κεφάλαιο, η περίοδος χάριτος ή η περίοδος αποπληρωμής. Το 
επικαιροποιημένο ΑΙΕ θα αναφέρεται στην τριμηνιαία αναφορά. 

Παράδειγμα 

Έστω δάνειο, συνολικού ύψους Α €.  
Εξ αυτών το 60% (Α*60%) συνεισφέρεται από την Τράπεζα και επιβαρύνεται με επιτόκιο  ι %.  
Το υπόλοιπο 40% (Α* 40%) συνεισφέρεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και επιβαρύνεται με επιτόκιο χ % < ι% 
Το σύνολο του δανείου (Α €) επιβαρύνεται με επιτόκιο ψ % = (ι %* 60% + χ %*40%)  

Το ΑΙΕ ως ποσό σε ευρώ είναι:  

Η παρούσα αξία (ΠΑ) της ενίσχυσης 
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            ΠΑ  αξία των τόκων του συνόλου του  δανείου με επιτόκιο ι % 
μείον 
ΠΑ αξία των τόκων του συνόλου του δανείου με επιτόκιο ψ %  

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας μελλοντικών καταβολών, δηλαδή των συνολικών τόκων που 
αφορούν όλη τη διάρκεια του δανείου, χρησιμοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης το ισχύον κατά τη 
στιγμή υπολογισμού του ΑΙΕ βασικό επιτόκιο αναφοράς προσαυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης.**   

(**) Σύμφωνα με την «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού 
των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης» ( 2008/C 14/02) που δημοσιεύτηκε στο τεύχος C 14, σελ. 6 της 
Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19.1.2008 

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η επικαιροποίηση του επιτοκίου αναφοράς γίνεται ως 
εξής: 

«Η επικαιροποίηση του επιτοκίου αναφοράς θα γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, το βασικό επιτόκιο θα 
υπολογίζεται βάσει του ετήσιου επιτοκίου ΙΒΟR που καταγράφηκε τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και 
Νοέμβριο του προηγούμενου έτους. Το καθοριζόμενο με τον τρόπο αυτό βασικό επιτόκιο θα ισχύει από 
την 1η Ιανουαρίου.  

Επιπλέον, για να ληφθούν υπόψη σημαντικές και αιφνίδιες διακυμάνσεις, θα γίνεται ενημέρωση κάθε 
φορά που το μέσο επιτόκιο, υπολογιζόμενο επί των τριών προηγούμενων μηνών, παρεκκλίνει πάνω 
από 15 % από το ισχύον επιτόκιο. Αυτό το νέο επιτόκιο θα αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του 
δεύτερου μήνα που ακολουθεί τους μήνες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό.» 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)1 
 
…………….,   …/…/20… 

……………………….….δηλώνω ότι: 

 
Α.1 Η επιχείρηση ………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν  
συνδεδεμένων2 με αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ‘Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
(αφορά την επιχείρηση που υποβάλει αίτηση και τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(€) 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ(*) 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  (€) 
(για 

ολοκληρωμένα 
σχέδια) 

ΑΦΜ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

         

         

         

* Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 
 

Α.2 Η επιχείρηση ………………, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν  
συνδεδεμένων2 με αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει / πρόκειται να λάβει τις κάτωθι ενισχύσεις για το 
δανειοδοτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο: 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (€)  

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ‘Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
(αφορά την επιχείρηση που υποβάλει αίτηση και τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€) 

ΑΦΜ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

       

       

       

 

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα «…..», 
αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν 
συνδεδεμένες2 με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της 
εγκριτικής απόφασης ή σύμβασης κατά περίπτωση.  
 
Γ. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων3. 
 
Δ. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.  
 
 
 
(σφραγίδα / υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1. Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis):  

Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού αριθμ. ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με 

την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

 

2. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις:  

Είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις παρακάτω σχέσεις: 

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 του καταστατικού της τελευταίας 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 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 διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας 

φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

 Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια 

που αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. 

 

3. Ορισμός της προβληματικής επιχείρησης (ΕΕ 2014/C 249/01) 

Mια επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) Εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των 

συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος 

των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του 

εγγεγραμμένου κεφαλαίου. 

β) Εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα 

χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους 

λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 

γ) Εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις 

προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της. 

δ) Στην περίπτωση επιχείρησης που δεν είναι ΜΜΕ, σε περίπτωση που, για τα τελευταία δύο έτη: 

I. ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και 

II. τα κέρδη προ τόκων και φόρων της επιχείρησης (EBITDA) προς τον δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κυμαίνονταν κάτω από το 1,0. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (business plan) 

Το περιεχόμενο του επενδυτικού/επιχειρηματικού  σχεδίου (business plan)συμπληρώνεται και ισχύει ως 
εξής: 

Περιεχόμενα επενδυτικού /επιχειρηματικού (business plan) σχεδίου υποψήφιου δανειολήπτη 
(το παρόν συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα Προγράμματα  του 
ΕΠΑΝ ΙΙ και προγραμμάτων άλλων κρατικών ενισχύσεων) 
 

Α΄ Φάση Αξιολόγησης 

ΜΕΡΟΣ Ι – Ταυτότητα επιχείρησης 

 
Παρουσιάζεται η ταυτότητα της επιχείρησης και λοιπών στοιχείων για την εξέταση της επιλεξιμότητας 
της επιχείρησης 
(ΚΑΔ,  αριθμός εργαζομένων, κύκλος εργασιών, ένταξη σε προγράμματα de minimis και άλλων κρατικών 
ενισχύσεων, εγγυήσεις από ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ.λ.π. ) 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Παρουσίαση Επενδυτικού / Επιχειρηματικού (Business Plan) Σχεδίου  

 
Γενικά στοιχεία επενδυτικού / επιχειρηματικού (Business Plan) σχεδίου (για όλες τις κατηγορίες) 
 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1.1 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (επιθυμητό μια σελίδα Α4)  
Σύντομο ιστορικό 
Αντικείμενο δραστηριότητας 
Κύρια σημερινή ενασχόληση-πελάτες  
Υφιστάμενος εξοπλισμός και λοιπά πάγια (συνοπτικά) 
Παραγωγική δυναμικότητα  
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1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Υφιστάμενη κατάσταση (έτος t) 

 t-3 t-2 t-1 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ    

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 
 

 
 

  
 
 
 

2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (επιθυμητό μια σελίδα Α4)   
Γενικός στόχος επένδυσης/ δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης 
Προτεινόμενες  δαπάνες-εξήγηση αναγκαιότητάς τους 
Οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης/των 
προτεινόμενων δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης) 
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2.2 
Αναλυτικός πίνακας δαπανών- προϋπολογισμός επένδυσης/ δραστηριοτήτων επέκτασης -

ανάπτυξης- αναμενόμενα αποτελέσματα  

Προτεινόμενες  δαπάνες-αναλυτική καταγραφή: 
– προϋπολογισμός επένδυσης / δραστηριοτήτων επέκτασης -ανάπτυξης 
– δανειοδοτούμενο μέρος. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Έτη μετά την επένδυση  

 1ο  2ο  3ο  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ    

ΕΞΑΓΩΓΕΣ    
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 

1 
Προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα επιχείρησης 

(ανάλογα της νομικής μορφής) 

  

2 
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή  άλλης αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου περί 
μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάρισης κλπ. 

  

3 
Συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο της αίτησης 

δανείου 

  

4 
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. με τυχόν 

μεταβολές για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

  

5 Αντίγραφο Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων   

6 
Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης 

(προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις). 

  

7 

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες 

Προσωπικού) ή/και ΑΠΔ της επιχείρησης της τελευταίας 

κλεισμένης χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

απασχόλησε προσωπικό κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης χρήσης. 

  

8 
Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας.  

  

9 

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των τριών τελευταίων 

χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο 

προσάρτημα (υπογραμμένο και σφραγισμένο από την 

επιχείρηση)  

  

10 

Στοιχεία απαιτήσεων (λογαριασμοί 30 & 33) από το 

πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης καθώς και το 

αντίστοιχο του προηγούμενου έτους,  σε τεταρτοβάθμια 

ανάλυση 

  

11 

Στοιχεία πωλήσεων (λογαριασμοί 70 έως 73) από το 

πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης καθώς και το 

αντίστοιχο του προηγούμενου έτους,  σε τεταρτοβάθμια 

ανάλυση 

  

12 

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους (Για 

επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία, και για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις) 

  

13 Αντίγραφο Ε9 της επιχείρησης   

14 

Απόφαση ένταξης σε επιχορηγούμενο προγράμματα 

(επιλεξιμότητα δαπανών) ή επιχειρησιακό σχέδιο (Business 

Plan)  

  

15 
Τυχόν αποφάσεις ένταξης σε επιχορηγούμενα 

προγράμματα κατά την τελευταία τριετία 
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16 
Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα 

ΜΜΕ  

  

17 

Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο 
υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί σε 
βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) 

  

18 
Άλλα στοιχεία που αφορούν στην πιστοληπτική 

αξιολόγηση της επιχείρησης (Τειρεσίας, Risk κτλ) 

  

19 

Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό 

που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη 

(χωρίς παρακράτηση).  

  

20 
Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το 

Δημόσιο (χωρίς παρακράτηση).  

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:    

ΑΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 

19 Ταυτότητα ή Διαβατήριο   

20 

Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους ή αντίγραφο 

φορολογικής Δήλωσης (Ε1) για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο 

ή εγγυητή. 

Επισυνάπτονται Ε1 για …………… (αριθμός) μετόχους 

/εταίρους  

  

21 

Αντίγραφο Ε9  για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή. 

Επισυνάπτονται Ε9 για …………… (αριθμός) μετόχους 

/εταίρους 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Υποπρογράμματα Περιγραφή Ύψος Δανείου Διάρκεια Δανείου 

Πόροι ( €) 
ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
για 

συνεπένδυση 

Υποπρόγραμμα 1 

Δάνεια που χρηματοδοτούν 
επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων 

  και δεν έχουν υλοποιηθεί  
 

€ 25.000-€ 1.500.000 
 
Σημείωση 1:  
Μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα του ενός αιτήματα από μία 
επιχείρηση για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία ωστόσο δεν 
θα υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού από το παρόν 
Υποπρόγραμμα 
Σημείωση 2:  
Δύναται από την τράπεζα να ζητηθεί η ιδιωτική συμμετοχή της 
επιχείρησης. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα 
με τον Κανονισμό χορηγήσεων και τις διαδικασίες πιστοδοτικής 
πολιτικής της τράπεζας 

5-10 έτη, με 
δυνατότητα 

περιόδου χάριτος 
έως 2 έτη  

366,3 εκ, 

βλέπετε και 
άρθρο 2, παρ.1 

Υποπρόγραμμα  2 

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης  
(κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού 

στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης ή επέκτασης όπως 

τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό 
σχέδιο της επιχείρησης).    

 

10.000 – 500.000 € 
 
Το ύψος δανείου ορίζεται έως 50% του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται  στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική 
δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους 
που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των 
παραγγελιών τρέχοντος έτους.   
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των 
παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.  
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Σημείωση: Το παραπάνω όριο ορίζεται ανά επιχείρηση  

 

24 έως 60 μήνες,  
με δυνατότητα 

περιόδου χάριτος 
έως 6 μήνες    
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Για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης, ως νεοϊδρυόμενη θεωρείται η επιχείρηση που δεν έχει κλείσει, κατά την υποβολή του αιτήματος στην Τράπεζα, μία  

τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. 

Οι όροι των υποπρογραμμάτων (όπως επιλεξιμότητα επιχειρήσεων, επιλεξιμότητα δαπανών) δύνανται να τροποποιούνται με εγκύκλιο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ σε  εφαρμογή ανάλογων νεότερων διατάξεων των Κανονισμών της ΕΕ 


