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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και 

ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, 

φορέων ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί), που θα ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών μέσων κατά την έννοια του 

Άρθρου 37 & 38 του Κανονισμού (ΕΚ)1303/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, όπως ισχύει. Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

θα χρησιμοποιήσουν ίδια  κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», το 

οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό  τη δημιουργία και χρηματοδότηση Ταμείου 

Δανειοδότησης για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε φυσικά πρόσωπα για την 

ενίσχυση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 

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) αρθ. 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 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) αριθμ. 1083/2006. 

3. 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 και 2, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

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

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και ειδικότερα τα οριζόμενα στο 

άρθρο 39 για την επιλογή των ΕΧΟ. 
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5. Τον Κανονισμό 821/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

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

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

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

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

8. 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. 

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

Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ». 

10. Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante 

assessment) του Χρηματοδοτικού Μέσου (έκδοση Οκτώβριος 2016) 

11. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 7313/1818/5.12.2016 (ΦΕΚ Β 3905/2016) για τη «Σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» 

12. Την Απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής περί έγκρισης της Πρόσκλησης, των κριτηρίων 

και των όρων επιλογής των ΕΧΟ, όπως αυτή ελήφθη στην υπ. αριθμ. 1/22-06-2017 

Συνεδρίασή της.  

13. Την υπ’ αριθμ. 136/07-07-2017 Απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ περί έγκρισης της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για την δημιουργία Ταμείου 

Δανείων και Προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την από κοινού επένδυση κεφαλαίων για την 

παροχή δανείων, στο πλαίσιο του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» Προσχώρησης ΕΧΟ και του 

σχετικού σχεδίου Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

Η ΕΤΕΑΝ προσκαλεί Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, φορείς ή εταιρείες του Δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), να υποβάλουν προσφορά 

ώστε να ενεργήσουν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί  κατά την έννοια του Άρθρου  

38 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 όπως ισχύει. 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Ξενίας 24 Αθήνα, ΤΚ 11528 

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

Διαδικτυακός τόπος: www.etean.gr,  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@etean.com.gr 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 218200 ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ 

 

http://www.etean.gr/
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Εισαγωγή: 

 

Με την με Α.Π. 7313/1818 (ΦΕΚ 3905/Β/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση  συστάθηκε Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» (εφεξής Ταμείο), ως χωριστή 

χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 

(ΕΤΕΑΝ ΑΕ), με σκοπό τη στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και 

αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και την εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να μειωθεί η 

κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. 

 

Με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το 

Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του «Ταμείου Εξοικονομώ II» συνολικού ύψους εξήντα οχτώ 

εκατομμυρίων ευρώ (68 εκ ευρώ) για τη σύσταση του Ταμείου. 

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ). Οι στόχοι του Ταμείου συμβαδίζουν με τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ. 

Οι πόροι του Ταμείου κατανέμονται αρχικά στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας με βάση τα 

συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης και των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο 

του ΕΠΑνΕΚ. Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβληθεί 

ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

Ταμείου, την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων και διαφοροποιήσεις στα 

συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην περίπτωση που αυτή επικαιροποιηθεί. 

Ενδεικτικά η αρχική κατανομή των πόρων (Δημόσια Δαπάνη) έχει ως εξής: 
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Κατηγορία Περιφέρειας 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

3 

Άξονας 

Προτεραιότητας 

3Σ 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

42.996.243,78   

Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

περιφέρειες 

Αττική, Νότιο Αιγαίο 12.576.525,58 2.235.826,59 

Σε Μετάβαση 

Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, 

Πελοπόννησος , Ιόνια νησιά, 

Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη 

8.366.527,88 1.824.876,17 

Σύνολα 63.939.297,24 4.060.702,76 

 

Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

χρηματοδότησης των ενεργειακών παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα και το στόχο επίτευξης της 

μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, για την παροχή δανείων, 

επιδότησης επιτοκίου προεκτιμούμενου ποσού 18.900.000€ όπως προκύπει από την  ex-ante 

αξιολόγηση και άλλων κινήτρων. Στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες 

εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, 

η αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ προϋποθέτει την υιοθέτηση στήριξης δράσεων και τελικών 

αποδεκτών που είναι συνεπείς με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται σε Χρηματοπιστωτικούς 

Οργανισμούς, φορείς ή εταιρείες (εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί/ΧΟ), του 

Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια από 

κοινού με τα κεφάλαια του «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» με σκοπό  τη δημιουργία και 

χρηματοδότηση, υλοποίηση και λειτουργία Ταμείου Δανειοδότησης για την παροχή δανείων με 

ευνοϊκούς όρους σε φυσικά πρόσωπα, στο οποίο συμπληρωματικά προβλέπεται και η 

επιδότηση επιτοκίου επί των χορηγούμενων δανείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς και τις 

κατευθυντήριες γραμμές της ΠΠ 2014-2020. 
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, διέπεται από 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, και είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 παρ. 8 & 9 του ΕΚ 

651/2014 καθώς και των άρθρων 38 παρ.5 του ΕΚ 1303/2013 και  7 παρ. 1 & 2 του ΕΚ 480/2014 

και επιπλέον προβλέπονται οι ακόλουθες διατυπώσεις δημοσιότητας: 

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

πριν την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. έχει αναρτηθεί το διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 35 ημέρες πριν την ημερομηνία εκπνοής της 

προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

3. Έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες πριν την ημερομηνία 

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

ημερών ισχύει από την αποστολή  στην ΕΕΕΕ.  

 

 

Η επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών θα γίνει από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με την σύμφωνη 

γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής η οποία έχει διοριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, 

έχει προσδιορίσει τα κριτήρια και τους όρους επιλογής των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. Η Επενδυτική Επιτροπή λαμβάνοντας 

υπόψη και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και την έκφραση γνώμης της ΕΥΚΕ έχει εγκρίνει 

τα κριτήρια και τους όρους επιλογής των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, στην 

υπ. αριθμ. 1/22-06-2017 Συνεδρίασή της. 

 

Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 25/08/2017 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00’ στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Ξενίας 24 Αθήνα. 
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1. Ορισμοί και ερμηνεία 

«Δράση» Νοείται το «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» το οποίο θα 

υλοποιηθεί στη βάση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

που προβλέπεται στο άρθρο 10 του Ν. 4122/2013. 

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» Νοείται η πρόταση στην ελληνική γλώσσα που 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα από τον Ενδιαφερόμενο για 

την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. 

«Επενδυτική Επιτροπή» Νοείται η 5μελής επενδυτική επιτροπή που διορίζεται 

από το Ελληνικό Δημόσιο και με αρμοδιότητες που 

πηγάζουν από το Άρθρο 5 της Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ και της σχετικής ΚΥΑ για τη σύσταση του «Ταμείου 

Εξοικονομώ  ΙΙ» Άρθρο 5. 

«Εισηγητική Επιτροπή» Νοείται η 3μελής επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ η οποία 

συγκροτείται μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. αρμόδια να εξετάσει τις 

αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 

Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και θα κάνει τις 

σχετικές εισηγήσεις στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

«Επιτροπή Ενστάσεων» Νοείται η 3μελής επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ η οποία 

συγκροτείται μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. αρμόδια να εξετάζει τυχόν 

ενστάσεις των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. 

«ΕΤΕΑΝ ΑΕ»  ΑΕ με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας 

& Ανάπτυξης», με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και βασικό 

σκοπό την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας & της 

επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση και βελτίωση 

της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 

«Κανονισμός Επιλογής 

Συνεργατών-Συνεπενδυτών» 

Είναι ο Κανονισμός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που ρυθμίζει το 

αντικείμενο, τις αρχές, τη μεθοδολογία και τον τρόπο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, 

αναφορικά με  την επιλογή ΧΟ. 
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«Προϋποθέσεις Συνεργασίας» Νοούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ για την καταλληλότητα του Ενδιαφερόμενου και/ή του 

προτεινόμενου Χρηματοοικονομικού εργαλείου, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

«Κριτήρια Παραδεκτού 

Προσφοράς » 

Νοούνται τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται από τους 

ενδιαφερόμενους για την παρούσα Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αυτά περιγράφονται 

στο Παράρτημα ΙΙ. 

«Κριτήρια Επιλογής» Νοούνται τα Κριτήρια Επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 

7 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 7 

παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014  και συνδέονται με τη νομική, 

χρηματοοικονομική, οικονομική και οργανωτική 

ικανότητα του φορέα στον οποίο πρόκειται να ανατεθούν 

καθήκοντα εφαρμογής του μέσου χρηματοοικονομικής 

τεχνικής και οι Προϋποθέσεις Συνεργασίας. 

«Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» Νοείται το Πρόγραμμα για την άμεση ενίσχυση των 

νοικοκυριών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα ΙΙ, Ενότητα ΙV. 

«Προθεσμία Κατάθεσης» Νοείται η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των 

εκδηλώσεων ενδιαφέροντος των υποψηφίων. 

«Επιχειρησιακή Συμφωνία» Νοείται η συμφωνία μεταξύ του Χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σχετικά με τη 

χρηματοδότηση και υλοποίηση της Δράσης. 

«Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» 

 

 

 

Περίοδος Επιλεξιμότητας 

Νοείται το Ταμείο Χαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί ως 

χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 

το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 7313/1818/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3905/5.12.2016). 

Όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 65 του κανονισμού 

1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει. (σήμερα  
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31/12/2023) 

«Υποψήφιος» Νοείται κάθε Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (ΧΟ) ως 

κατωτέρω ορίζεται και/ή ένωση και/ ή κοινοπραξία, της 

οποίας ένα τουλάχιστον από τα μέλη είναι 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, του Δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα (εφεξής καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί), 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. 

«Φυσικά Πρόσωπα / Νοικοκυριά 

/ Τελικοί αποδέκτες/Τελικοί 

Ωφελούμενοι» 

Νοούνται τα φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες των κατοικιών 

στις οποίες θα γίνουν οι επεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας, που αναφέρονται ως Τελικοί Ωφελούμενοι στο 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση ΙΙ», όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα ΙΙ, Ενότητα ΙV.   

«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. 

   

 

2. Διαχειριστής του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» 

Διαχειριστής του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» είναι η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

3. Περιγραφή των αναμενόμενων ενεργειών από τους επιλεγμένους 

Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς 
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Ο/οι επιλεγμένος/οι Χρηματοπιστωτικός/οί Οργανισμός/οί θα πρέπει να ενεργήσει/ουν ως 

ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (ΕΧΟ) με σκοπό  τη δημιουργία και χρηματοδότηση 

Ταμείου Δανειοδότησης για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε φυσικά 

πρόσωπα/τελικούς ωφελούμενους, για την ενίσχυση παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης κατοικιών. Το χρηματοδοτικό μέσο θα είναι ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα μέσα 

σε έναν υφιστάμενο 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 Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, ενώ ειδικότερα θα τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για 

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

Πέραν των ανωτέρω ο/οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση όλων 

των πληρωμών και των ενισχύσεων των ωφελούμενων και των προμηθευτών/ αναδόχων του 

Προγράμματος, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη δανείου, στο πλαίσιο  των συνήθων τραπεζικών 

εργασιών. Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, η χορήγηση των ενισχύσεων επιδότησης 

επιτοκίου  θα πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών μεσεγγύησης του Κανονισμού (ΕΚ) 

1303/2013 άρθρο 42, οι λεπτομέρειες λειτουργίας των οποίων θα καθοριστούν σε σχετική 

ανταγωνιστική διαδικασία που θα διενεργηθεί πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας 

και πριν από την έναρξη χρήσης τους και θα περιληφθούν σε  τροποποίηση της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας. 

Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, η χορήγηση των ενισχύσεων επιδότησης επιτοκίου  

θα πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών μεσεγγύησης του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 άρθρο 

42, οι λεπτομέρειες λειτουργίας των οποίων θα καθοριστούν σε σχετική ανταγωνιστική 

διαδικασία που θα διενεργηθεί πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας και πριν από την 

έναρξη χρήσης τους και θα περιληφθούν σε επικαιροποίηση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

 

Το «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ», προτίθεται ενδεικτικά να τοποθετήσει υπό την τήρηση του άρθρου 

41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013, 49,5 εκατ. € στο εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο, όπως 

φαίνεται στην συνέχεια. 

 

Χρηματοδοτικό Μέσο:  Δανειακά Κεφάλαια 

Ενδεικτική τοποθέτηση κεφαλαίου:  49,5 (εκατ. €) 

 

Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός που θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον του θα πρέπει να 

τοποθετήσει κατ’ ελάχιστο 20εκ. € και κατ’ ανώτατο 99 εκατ. €. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δύναται να ζητήσει 
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από τους τελικώς επιλεγέντες χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αυξήσουν, κατά το ίδιο 

ποσοστό μόχλευσης, το ποσό αυτό κατά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος 

«Εξοικονόμηση ΙΙ». Σημειώνεται ότι η μόχλευση που θα προέλθει από τους επιλεγέντες 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε σχέση με τη συνεισφορά του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ  θα 

είναι 1:2 («Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» 1: «Χρηματοπιστωτικός οργανισμός» 2 – 33,33% - 66,67% 

αντίστοιχα). Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρονται αναλυτικότερα οι όροι του Χρηματοδοτικού Μέσου. 

 

 
 

3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας έχει κάθε νομικό 

πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, ήτοι 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 τουλάχιστον υποκατάστημα σε κάποια από τις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της Ελληνικής 

Επικράτειας, που θα ενεργήσουν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στο 

χρηματοδοτικό μέσο κατά την έννοια του άρθρου  38 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 όπως 

ισχύει. 

 

Επισημαίνεται ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας και ενώσεις ή 

κοινοπραξίες, 

εφόσον:  

(i) 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, 

(ii) 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  
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(iii) το παραπάνω μέλος ορίζεται ως αρμόδιο και υπεύθυνο 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. 

Στην περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Κοινοπραξία, απαιτείται η υποβολή 

αναλυτικών στοιχείων και δικαιολογητικών από κάθε μέλος της κοινοπραξίας.  

 
 
3.2. Αποκλεισμός Υποψηφίων  
 
3.2.1 Δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη συνεργασία : 

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.1 της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

- Όσοι δεν αποδεικνύουν την οικονομική και τεχνική τους επάρκεια με βάση τα 

απαιτούμενα Κριτήρια Επιλογής. 

- Όσοι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

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

Ν. 3310/2005 

3.2.2. Αποκλείονται εκ των προτέρων 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 η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α’ 48) 

 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 
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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).  

3.2.3. Επίσης αποκλείονται εκ των προτέρων όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις:  

 Τελούν 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. 

 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. 

 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. 

 Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 

αναθέτουσα εταιρεία. 

 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. 

 Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του 
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ελληνικού δικαίου. Στη περίπτωση υποβολής πρότασης από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων 

στην Ελλάδα. 

 Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές. 

 Είναι προβληματικές επιχειρήσεις εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του σημείου 18 

του άρθρου 2 του Καν. 651/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 2.1 των Κοινοτικών 

κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C244/1.10.2004), 

όπως ισχύει 

 Δεν εκκρεμεί πράξη εναντίον του 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 

 Μέλος της ανώτατης διοίκησης έχει προβεί σε σοβαρή παραβίαση επαγγελματικού 

καθήκοντος. 

Η υποχρέωση, αφορά ιδίως: 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 

(ΟΕ και ΕΕ), τους διαχειριστές, 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να 

υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή παρουσιάζεται στα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ. 

 

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 και συγκεκριμένα μέσω e-mail στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

info@etean.com.gr 

mailto:info@etean.com.gr
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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 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβληθούν έως και την προθεσμία κατάθεσης με  συστημένη 

επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας courier. 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). 

 

Ο εξωτερικός φάκελος της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία του 

Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού,  τα εξής: 

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Κωδικός Πρόσκλησης 218200 ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II– Να μην ανοιχθεί από την υποδοχή και να παραδοθεί στη 

Γραμματεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ υπόψη του πρόεδρου της Εισηγητικής Επιτροπής ETEAN ΑΕ» και θα 

αποστέλλεται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Ξενίας 24  

11528 Αθήνα 

 

Οι εσωτερικοί κλειστοί φάκελοι της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι δύο (2).  

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

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο 

Παράρτημα Ι, Ι.1) 

2. Ταυτότητα χρηματοπιστωτικού οργανισμού (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο 

Παράρτημα Ι, Ι.2) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση έλλειψης συγκρουόμενων συμφερόντων  (σύμφωνα με το 

τυποποιημένο κείμενο Παράρτημα Ι, Ι.3) 

4. Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια Επιλογής 

(σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο  Παράρτημα Ι, Ι.4)  
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5. Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα κριτήρια Επιλογής 

(σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο Παράρτημα Ι, Ι.5.) που αφορά την συμμόρφωση 

με το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό και νομικό πλαίσιο 

6. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή 

άλλη αντίστοιχη άδεια ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο που να επιτρέπει την υλοποίηση του 

μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής στην Ελλάδα 

7. Ετήσιες Εκθέσεις των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και των ισολογισμών 

8. Κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο για την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου να 

ενεργεί για λογαριασμό του Υποψήφιου. 

9. Κατάλληλα έγγραφα που πιστοποιούν ότι ο/οι Χρηματοπιστωτικός/οι Οργανισμοί 

διαθέτει/ουν αποδοτικό και επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

10. Κατάλληλα υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 7 

του Κανονισμού ΕΕ 480/2014 (σύμφωνα με το τυποποιημένο κείμενο  Παράρτημα Ι, Ι.6). 

11. 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.  

12. Στην περίπτωση ύπαρξης πιστοληπτικής αξιολόγησης οίκων του εξωτερικού, την πλέον 

πρόσφατη αξιολόγηση από τουλάχιστον έναν από τους εξής οίκους αξιολόγησης: (i) 

Moody’s Investor Service Limited, (ii) Standard&Poor’s (τμήμα της The McGraw-Hill 

Companies, Inc.) ή (iii) Fitch Ratings Ltd, πληροφορίες για την τρέχουσα αξιολόγησή του 

Υποψήφιου (ή των υποψηφίων στην περίπτωση κοινοπραξίας). 

 Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση από οίκο του εξωτερικού, να δηλωθούν οι 

βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των πλέον πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων 

που αφορούν την εγχώρια δραστηριότητα όπως περιγράφονται στο κριτήριο 1.3: 

- ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

- ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (Tier I) 

- ο δείκτης καθυστερήσεων δανείων στεγαστικού χαρτοφυλακίου 

μεγαλύτερη των 90 ημερών (NPL) 

- ο δείκτης δανείων (μετά προβλέψεων) προς καταθέσεις 

13. Δήλωση ικανοποίησης των Κριτηρίων Παραδεκτού Προσφορά, όπως αυτά αναφέρονται 

στο Παράρτημα ΙΙ, Ενότητα ΙΙΙ.2. 
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Ο άλλος κλειστός φάκελος (Φάκελος ΙΙ) θα περιλαμβάνει: 

1. Τα ζητούμενα και την πρόταση για το νέο προϊόν για το Χρηματοδοτικό Μέσο (Παράρτημα 

ΙΙ, ενότητα ΙΙ, Α, Β, Γ) καθώς και δήλωση ικανοποίησης και αναλυτικά στοιχεία επί των 

Προϋποθέσεων Συνεργασίας. 

2. Πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Υποψήφιου των τελευταίων 4 ετών 

(1.1.2013) και της (31.12.2016), σε φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά, που θα αξιολογηθούν 

στο πλαίσιο του κριτηρίου 3.4 του πίνακα ΙΙΙ: 

o Δάνεια σε καθυστέρηση – NPL(υπόλοιπα δανείων σε καθυστέρηση ως ποσοστό 

του συνόλου των υπολοίπων δανείων) σε αξία και αριθμό. Ως καθυστερήσεις 

αναφέρονται οι χορηγήσεις που είναι υπερήμερες πλέον των 90 ημερών 

o Ποσοστό ετήσιων καταγγελιών δανείων ως προς το σύνολο των υπολοίπων των 

δανείων  

o Εισπράξεις από εξασφαλίσεις ως ποσοστό των καταγγελιών  

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

 

Ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ορίζεται η 25/08/2017, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00’ στην έδρα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, οδός Ξενίας 24, 11528 Αθήνα. 

 

Η αποστολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με απόδειξη (συστημένη 

αλληλογραφία ή courier) και πρέπει να έχει παραδοθεί στη γραμματεία/πρωτόκολλο της ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω. Την ευθύνη τυχόν καθυστερήσεων 

έχουν αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μετά την πάροδο 

του ανωτέρω χρόνου, δεν θα παραλαμβάνεται από την Γραμματεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν θα 

γίνονται αποδεκτή, αποκλειουμένου του δικαιώματος περαιτέρω συμμετοχής.  

 

Μετά από την κατάθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης και με τον ίδιο τρόπο όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να 

αποσύρουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντός τους. 

 

Εντός δύο ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, η  ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα αποστείλει μια 

βεβαίωση παραλαβής στους σχετικούς υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε 

έντυπη μορφή, η οποία θα αναφέρει τα εξής:  

 Αριθμός εισερχόμενου πρωτοκόλλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 Κωδικός Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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 Επιβεβαίωση ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος παραλήφθηκε εμπρόθεσμα 

Η βεβαίωση παραλαβής δεν θα πρέπει να ληφθεί ούτε ως δήλωση πληρότητας της πρότασης  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των υποβληθέντων εγγράφων ούτε ως δήλωση αξιολόγησης 

αυτής. 

 

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, θα συγκροτήσει Εισηγητική 

Επιτροπή, με αρμοδιότητα να εξετάσει τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 

Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και να κάνει τις σχετικές εισηγήσεις στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα εξεταστούν από την Εισηγητική Επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, 

αρχικά ως προς τα Κριτήρια Επιλογής και τα Κριτήρια Παραδεκτού Προσφοράς  και ακολούθως 

ως προς την πρόταση και τις  Προϋποθέσεις Συνεργασίας, σύμφωνα με την αμέσως κατωτέρω 

αναφερόμενη 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 Κριτηρίων Επιλογής και των Κριτηρίων Παραδεκτού Προσφοράς. Η Εισηγητική Επιτροπή της 

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

προτάσεων, όσον αφορά στα κριτήρια Επιλογής και  παραδεκτού προσφοράς  το οποίο 

υποβάλλεται προς το ΔΣ της ΕΤΕΑΝ για έγκριση. Η εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε έντυπη μορφή. Η σχετική απόφαση 

απόρριψης κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε έντυπη μορφή στον 

απορριφθέντα υποψήφιο, ο οποίος δύναται να ασκήσει κατ’ αυτής την ένσταση του άρθρου 7 

της παρούσας και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού. 

 

Β’ Φάση 

Με το πέρας της Α’ φάσης, η Εισηγητική Επιτροπή  θα προβεί στο άνοιγμα του φακέλου ΙΙ, θα 

εξετάσει την πληρότητα των Προϋποθέσεων Συνεργασίας και των στοιχείων τεκμηρίωσης. Η 

Εισηγητική Επιτροπή της ΕΤΕΑΝ συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή και κατά περίπτωση 

απόρριψης των προτάσεων όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνεργασίας και των στοιχείων 

τεκμηρίωσης το οποίο υποβάλλεται στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ προς έγκριση του. Η εγκριτική απόφαση 
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κοινοποιείται στους συμμετέχοντες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε έντυπη μορφή. Η 

σχετική απόφαση απόρριψης κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε έντυπη 

μορφή στον απορριφθέντα υποψήφιο, ο οποίος δύναται να ασκήσει κατ’ αυτής την ένσταση του 

άρθρου 7 της παρούσας και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.   

 

Η Εισηγητική Επιτροπή της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των 

εμπροθέσμως υποβληθέντων δικαιολογητικών από τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. 

 

Εν συνεχεία, η Εισηγητική Επιτροπή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ συντάσσει την τελική  εισήγησή της, στην 

οποία περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της Α΄ & Β΄ φάσης της παρούσας πρόσκλησης και  την 

υποβάλει στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προς έγκριση. Η εγκεκριμένη σχετική εισήγηση από το ΔΣ της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ διαβιβάζεται στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, η οποία μετά τη λήψη της 

σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και της γνώμης της ΕΥΚΕ περί συμβατότητας με το 

κανονιστικό πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων, εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα επιλογής των 

ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Μετά την  έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής, 

ξεκινούν οι διαδικασίες υπογραφής της Επιχειρησιακής Συμφωνίας μεταξύ του/των 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

Κανένας υποψήφιος δεν θα έχει οποιαδήποτε αξίωση ή άλλο δικαίωμα ή μπορεί να αναμένει να 

επιλεγεί τελικά για την χρηματοδότηση από το «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ».  Οι Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικά με τους λόγους απόρριψης της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους. 

 

7. Ενστάσεις   

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

ή των απορριπτικών πράξεων που περιγράφονται στη παράγραφο 6 της παρούσας και για κάθε 

φάση επιλογής Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης  και εξετάζεται κατά νόμο και ουσία από τριμελή Επιτροπή 

Ενστάσεων που συστήνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ, αρμόδια να εξετάζει τυχόν 

ενστάσεις των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό 

αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στο ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προς 

έγκριση του. 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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8. 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 αρχή β)  λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής, 

γ) αν λόγω 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. 

 

9. Υλοποίηση Δράσης 

Ο/Οι Χρηματοπιστωτικός/οί Οργανισμός/οί, με τον/τους οποίο/ους θα υπογραφεί/ούν τελικά 

Συμφωνία/ες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, θα απαιτηθεί να συμμορφωθεί/ούν και με τις 

σχετικές υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, δημοσιότητας και ελέγχου που 

απαιτούνται από τους κανονισμούς της ΕΕ, εφαρμόσιμους στο ΕΤΠΑ, το ελληνικό διαχειριστικό 

και ελεγκτικό σύστημα - εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - με τη συμφωνία 

χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και τις σχετικές ΚΥΑ για την 

υλοποίηση της Δράσης σύμφωνα με το άρθρο 10  του Ν. 4122/2013. Όλες οι υποχρεώσεις θα 

περιγράφονται στη Επιχειρησιακή Συμφωνία. Το θεσμικό πλαίσιο επιλογής και εκτέλεσης της 

δράσης, διέπεται από: 

 τους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων 1301/2013, 1303/2013, 2015/1017 καθώς 

και το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, 651/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Την ανακοίνωση της επιτροπής ΕΕ 2014/C19/04 «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου» 

 τον νόμο 4314/2014 όπως ισχύει.  

 την υπ’ αριθ. 7313/1818/5.12.2016 (ΦΕΚ 3905/2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ». 

 την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού 

Δημοσίου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ι.1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψήφιου 

 

Προς: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου Γαλιάτσου  

             Προέδρου ΔΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Ξενίας 24 

11528 Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Κωδικός Πρόσκλησης: 218200 ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ΙΙ 

Υποψήφιος :  

 

Κύριοι,  

Με την παρούσα σας υποβάλλουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντός μας εξ ονόματος ……….. 

(ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικός οργανισμός) σε απάντηση της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, κωδικός πρόσκλησης 218200 ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ στο πλαίσιο του «Ταμείου  Εξοικονομώ ΙΙ», που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ.   

Ο υπογράφων, που νόμιμα εκπροσωπεί την ………. , με την υπογραφή της παρούσης πιστοποιεί 

και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

και τα παραρτήματά της είναι πλήρεις και αληθείς. Ο υπογράφων πιστοποιεί ότι η ………………….. 

(Υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) δεν είναι σε μια από τις καταστάσεις που θα την 

απέκλειαν από τη συμμετοχή της σε αυτήν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Ι.4 και Ι.5 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος).  Ο υπογράφων, κατόπιν αιτήσεως, θα παράσχει όλα τα επιπλέον απαραίτητα 

στοιχεία που ζητηθούν από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ για τον σκοπό αυτής της διαδικασίας επιλογής.  

Με εκτίμηση, 
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Ι.2.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

 

Ι.2.1. Ταυτότητα του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού 

Σημ.: Σε περίπτωση κοινοπραξίας θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους  συμμετέχοντες 

οργανισμούς 

 

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. 

  

Ι.2.2. Νόμιμος εκπρόσωπος, υπεύθυνος για την υποβολή της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 
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Ι.2.3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετικός από 1.2.2.) 

 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 
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Ι.3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί έλλειψης συγκρουόμενων συμφερόντων 

Ο υπογράφων δηλώνει ότι ούτε (i) ο Υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός ούτε (ii) ο ίδιος 

προσωπικά ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού έχει 

άμεσο ή έμμεσο συμφέρον τέτοιας φύσης ή κλίμακας που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην 

απόδοση των δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στη Επιχειρησιακή Συμφωνία που αναφέρεται 

στην  προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κωδικός πρόσκλησης 218200 ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ. 

 

Ο υπογράφων είναι ενήμερος ότι μια σύγκρουση 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. 

 

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

που αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων ή που θα μπορούσε να δώσει αφορμή για μια 

σύγκρουση συμφερόντων. 

 

Επιπλέον, ο Υποψήφιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός και ο υπογράφων ως  

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 μια 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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Ι.4.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τα κριτήρια Επιλογής  

Ο υπογράφων βεβαιώνει ότι …………. (ο Υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) δεν 

περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση 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: 

 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 ….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).  
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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 της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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 είναι προβληματική επιχείρηση εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του σημείου 18 

του άρθρου 2 του Καν. 651/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 2.1 των Κοινοτικών 

κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C244/1.10.2004), 

όπως ισχύει. 

 

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

απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΚ. 
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xi) Κανένα μέλος της ανώτατης διοίκησης δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση resiudicata 

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

 

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

επαγγελματικού καθήκοντος. 

 

xiii) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προσηκόντως εφόσον δεν έχουν 

προσκομισθεί, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της ανακοινώσεως της 

κατακυρώσεως σ’ αυτόν (Υποψήφιο) τα κάτωθι: 

 
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο ως άνω άρθρο. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

(β) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελεί σε πτώχευση, ή δεν 

τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

του. 

 

(γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος 

του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

Το απόσπασμα για τα υπό (β) και (γ) πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

(δ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τα οποία να προκύπτει 

κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι ο ανάδοχος 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 (α) δικαιολογητικό προσκομίζουν μετά την επιλογή υποχρεωτικά οι κάτωθι: 

 ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

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

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

 

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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Ι.5.: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τα κριτήρια Επιλογής που αφορούν την 

συμμόρφωση με το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό και νομικό πλαίσιο 

Ο υπογράφων βεβαιώνει ότι …………. (ο Υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) δεν 

περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση που θα τον απέκλειε από την συμμετοχή του στην 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι ο …… (Υποψήφιος 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός): 

 

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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Ι.6.: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τα κριτήρια του άρθρου 7 του Κανονισμού 
ΕΕ 480/2014. 
 

Ο υπογράφων βεβαιώνει ότι _____________ (ο Υποψήφιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός) 

δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση που θα τον απέκλειε από την συμμετοχή του στην 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι: 

 

Ο/Η ____________(Υποψήφιος ΧΟ) πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 140, παρ. 1, 2 

και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού (966/2012 ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, 

και στο άρθρο 7, παρ. 1 και 2 του Καν. 480/2014. 

Ειδικότερα για τη συμμόρφωση με τον 966/2012, βεβαιώνει ότι Ο/Η ____________(Υποψήφιος 

ΧΟ) τηρεί τις διατάξεις του ν. 3691/2008, και διαθέτει Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης 

Συμφερόντων.  

Επίσης,  για τη συμμόρφωση με τον Καν. 480/2014, βεβαιώνει ότι ο/η ____________ 

(Υποψήφιος ΧΟ): 

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 μιας οργανωτικής δομής και ενός πλαισίου διακυβέρνησης που 

παρέχουν την αναγκαία διασφάλιση 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: 

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

των  ωφελούμενων  

β) διαθέτει όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζει σε σχέση με τη στήριξη των 

ωφελούμενων, περιλαμβανομένης της τιμολόγησης·  

δ) διαθέτει ικανότητα άντλησης πρόσθετων πόρων για επενδύσεις στους 

ωφελούμενους, εκτός από τις συνεισφορές προγραμμάτων·  
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ε) διαθέτει ικανότητα επίδειξης πρόσθετης δραστηριότητας σε σύγκριση με την 

τρέχουσα δραστηριότητα·  

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

σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

 

 

 

Υπογραφή:      Σφραγίδα: 

Ονοματεπώνυμο:     Τόπος, Ημερομηνία:  

Θέση στην εταιρεία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Ενότητα Ι: Περιγραφή του Χρηματοδοτικού μέσου  

1. Αποστολή 

Συστήνεται Ταμείο Δανείων και η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την ενεργοποίηση του Ταμείου 

μέσω της επιλογής Διαχειριστή/Διαχειριστών οι οποίοι προβλέπεται να είναι ταυτόχρονα και 

συνεπενδυτές. Το εν λόγω Ταμείο θα αποτελέσει διακριτή λογιστική μερίδα μέσα στους ΕΧΟ και 

η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. 1303/2014.. Οι 

Χρηματοπιστωτικός/οί Οργανισμός/οί θα χρησιμοποιήσουν ίδια  κεφάλαια από κοινού με τα 

κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για την δημιουργία 

Ταμείου Δανειοδοτήσεων το οποίο θα χρηματοδοτήσει ένα χαρτοφυλάκιο νέων δανείων, που 

θα χορηγηθούν με ευνοϊκούς όρους σε τελικούς ωφελούμενους που θα ενταχθούν στο 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». 

 

2. Βασικές παραδοχές λειτουργίας του χρηματοδοτικού μέσου   

Ο/Οι επιλεγείς/εντες Χρηματοπιστωτικός/οι Οργανισμός/οι αναλαμβάνει/ουν να 

δημιουργήσει/ουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά με τα 

κεφάλαια του «Ταμείου  Εξοικονομώ ΙΙ» και τα ίδια κεφάλαια του Χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού.  Η σύνταξη δανείων, η εκταμίευση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα 

υλοποιηθούν από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Επιχειρησιακή Συμφωνία  και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα έχει τη μόνη άμεση 

πιστωτική σχέση με κάθε φυσικό πρόσωπο/νοικοκυριό που υπάγεται στο Πρόγραμμα. 

Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, η χορήγηση των ενισχύσεων επιδότησης επιτοκίου 

θα πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών μεσεγγύησης, οι λεπτομέρειες λειτουργίας των 

οποίων θα καθοριστούν σε σχετική ανταγωνιστική διαδικασία που θα διενεργηθεί πριν από τη 

λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας και πριν από την έναρξη χρήσης τους και θα περιληφθούν σε 

επικαιροποίηση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

Κάθε Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα είναι αρμόδιος (σύμφωνα με τις εσωτερικές 

διαδικασίες λειτουργίας του) για το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ για το νέο χαρτοφυλάκιο δανείων διαθέτοντας αξιόπιστο 
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λογιστικό σύστημα με ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία. Σημειώνεται ότι η αξίωση 

επιστροφών κεφαλαίων στο «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» / ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο της 

Επιχειρησιακής Συμφωνίας, μειώνεται από τις τυχόν ζημιές που θα εμφανιστούν στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων φυσικών προσώπων/νοικοκυριών, με βάση τους συμφωνηθέντες όρους 

και στη  προκαθορισμένη αναλογία μόχλευσης κεφαλαίων ως βάση ποσοστού ανάληψης 

κινδύνου. 

Επίσης κάθε Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός έχει υποχρέωση να προβαίνει σε κάθε ενέργεια 

για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. 

Με την επένδυση του 80% του ποσοστού των κεφαλαίων του Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και με 

ευθύνη της Επενδυτικής Επιτροπής θα διενεργηθεί αξιολόγηση της εφαρμογής του 

Χρηματοοικονομικού Μέσου ώστε να προσδιοριστούν η πορεία και τα αποτελέσματά του. 

Επίσης, θα εκτιμηθούν οι επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά τον χρόνο της εφαρμογής 

του και τα προτεινόμενα μέτρα της περαιτέρω εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένης και της 

στρατηγικής εξόδου της δημόσιας συνεισφοράς από αυτό.  
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Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνθετικά και συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του  

Χρηματοδοτικού Μέσου: 

Δομή  Ταμείο Δανείων, Χρηματοδοτικό Μέσο χρηματοδοτούμενο 

από δύο (2) πηγές πόρων.  

Ισχύουσα Νομοθεσία   Το Χρηματοδοτικό Μέσο θα διέπεται από τους Νόμους του 

Ελληνικού Κράτους και θα είναι σύμφωνο με τους οικείους 

Κανονισμούς της ΕΕ που εφαρμόζονται.  

Μορφή Συνεργασίας Επιχειρησιακή Συμφωνία για την συγχρηματοδότηση ενός 

νέου χαρτοφυλακίου δανείων με ευνοϊκούς όρους για τα 

φυσικά πρόσωπα-νοικοκυριά/τελικούς ωφελούμενους, που 

θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 

Επενδυτική Επιτροπή Ταμείου 

Δανείων 

Επενδυτική Επιτροπή Ταμείου Δανείων Εξοικονομώ ΙΙ: Η 

Επιτροπή που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για την 

έγκριση των δανείων προς τους τελικούς αποδέκτες 

/τελικούς ωφελούμενους.  

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

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, προς κάθε Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό θα 

ορίζεται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία.  

Ποσοστό μόχλευσης  Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το 

«Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ», ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 

θα παρέχει συγχρηματοδότηση σε κάθε δάνειο διπλάσια 

της συμμετοχής του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» (αναλογία 

1:2) .  

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

Οργανισμός θα καλύψουν κατ’ αναλογία της 

συγχρηματοδότησης τον κίνδυνο κάθε δανείου.  Έτσι, το 

Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» θα καλύψει  κατά 33,33% το ύψος 

των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου και ο 

Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καλύψει κατά 66,67% 

το ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου.  

Επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα-

νοικοκυριά/Τελικοί αποδέκτες 

/ τελικού ωφελούμενοι 

Όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα IV «Συνοπτική 

παρουσίαση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 

οίκον». 
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Γεωγραφική κατανομή Τα κεφάλαια του Χρηματοδοτικού Μέσου, θα έχουν 

συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή και θα 

χρησιμοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Επιλέξιμες μορφές δανείων και 

παρεμβάσεων 

Δάνεια που αφορούν σε παρεμβάσεις σχετικές με το 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», όπως 

περιγράφονται στην Ενότητα IV «Συνοπτική παρουσίαση 

του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».  

Νόμισμα δανείων  Σε ευρώ 

Διάρκεια δανείων  4, 5 ή 6 έτη με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας 

τόκων την 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

κανονισμού 1303/2013, όπως ισχύει. Οι οριστικοί όροι θα 

ενσωματωθούν στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. 

Ύψος δανείων  

 

Έως 25.000 €  

Σύνθεση χαρτοφυλακίου  Η τελική σύνθεση του χαρτοφυλακίου δανείων θα 

καθορισθεί με βάση την πορεία υλοποίησης του 

Χρηματοδοτικού Μέσου. 

Διάρκεια Χρηματοδοτικού 

Μέσου 

Από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας έως, τη 

λήξη και εκκαθάριση όλων των δανείων ή έως την 

31/12/2023, όποια χρονική στιγμή είναι μεταγενέστερη. 

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 Χρηματοπιστωτικού οργανισμού και άλλες 

θεσμικές κανονιστικές διατάξεις. 
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Ρήτρες και 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 ενδεικτικές ρήτρες και δεσμεύσεις  αναφέρονται: 

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, 

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), 

Δεσμεύσεις: η άμεση απόδοση των δημόσιων πόρων στους 

τελικούς αποδέκτες/τελικούς ωφελούμενους του 

Προγράμματος, η στοχοθέτηση άμεσης απορρόφησης του 

25% του προϋπολογισμού, οι συμβατικές δεσμεύσεις 

αποστολής αναφορών, κλπ.  

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγυήσεις από 

τον επιλεγμένο/ους Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό στο 

πλαίσιο της Επιχειρησιακής Συμφωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, ενέχυρων ή άλλων εξασφαλίσεων. 
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Επιστροφές κεφαλαίων με 

βάση την Επιχειρησιακή 

Συμφωνία 

Οι επιστροφές από το προϊόν των δανείων θα γίνονται σε 

τακτά προκαθορισμένα διαστήματα που θα καθοριστούν 

στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. 

Τιμολογιακή πολιτική και 

εξασφαλίσεις  

Το τελικό κόστος δανεισμού των φυσικών 

προσώπων/νοικοκυριών είναι συνάρτηση της τιμολογιακής 

πολιτικής των επιλεγμένων Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών και των όρων προσφοράς των κεφαλαίων του 

«Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» στο Χρηματοδοτικό Μέσο. Κατά 

συνέπεια, τα δάνεια που θα χορηγούνται από το παρόν 

Μέσο θα ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική που 

αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση (Παράρτημα ΙΙ 

Ενότητα ΙΙ, 2.) και ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός 

δεσμεύεται να ακολουθήσει με βάση την Επιχειρησιακή 

Συμφωνία.  

Δεν θα ζητούνται εμπράγματες (αφού ζητούνται ενοχικές) 

εξασφαλίσεις για την χορήγηση της μορφής αυτής των 

δανείων. 

Επιπρόσθετα επιτόκια του 

Χρηματοδοτικού Μέσου 

Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα καταβάλει τόκους με 

βάση προσυμφωνημένο στην Επιχειρησιακή Συμφωνία 

επιτόκιο, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς τον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ως συμμετοχή δανείων 

τελικών αποδεκτών / τελικών ωφελούμενων και 

παραμένουν ανενεργά, (στην περίπτωση της 

χρηματοδότησης που παρέχεται εκ των προτέρων στον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό),  

2. Αποπληρωμές/επιστροφές δανείων που έχουν γίνει στον 

Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό αλλά δεν έχουν μεταφερθεί 

στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 
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Εκθέσεις  Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα παρέχουν σε  

μηνιαία και ετήσια βάση  (ή και σε άλλη συχνότητα που 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. 

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  Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να 

παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους και στα 

έγγραφα σχετικά με τα εν λόγω 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.  Οι 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα περιλάβουν το παρόν σε 

κάθε σύμβαση με τους τελικούς αποδέκτες / τελικούς 

ωφελούμενους. 

Δημοσιότητα Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, σύμφωνα με την 

ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 

θα πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ 

και δημοσιότητας, με σκοπό την γνωστοποίηση του 

«Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» και του υποστηριζόμενου 

Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στα 

νοικοκυριά στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο/οι επιλεγμένος/οι 

Χρηματοπιστωτικός/οι Οργανισμός/οι θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν τα παρακάτω:  

 Αναφορά στο όνομα του προϊόντος του 

Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 

 Προώθηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 
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οίκον ΙΙ» μέσω του ιστοχώρου του 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού. Επίσης, ο 

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 περίπτωση, ο 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 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 

επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό πριν την 

Επιχειρησιακή Συμφωνία. Οποιοδήποτε είδος 

διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο 

υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται 

στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», θα 

πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

 

Οι ακριβείς όροι λειτουργίας του χρηματοδοτικού μέσου καθορίζονται λεπτομερώς,  στην 

Επιχειρησιακή Συμφωνία, σχέδιο της οποίας  συνοδεύει την πρόσκληση. 
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Ενότητα ΙΙ: Πρόταση για το νέο προϊόν του Χρηματοδοτικού Μέσου 

 

Α) Περιγραφή Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού: 

 περιγραφή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού (ημερομηνία ίδρυσης, 

αριθμός εργαζομένων, μέτοχοι, νομική μορφή κ.λπ.) 

 σύντομη περιγραφή οργάνωσης, διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης 

 γεωγραφική κατανομή δραστηριότητας και καταστημάτων στην Ελλάδα 

(συμπεριλαμβανομένου αριθμού καταστημάτων με πρόσβαση για ΑΜΕΑ) 

 

Β)  Πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχετικές δραστηριότητες του Υποψήφιου 

Β1)  Πληροφορίες για την δανειοδότηση φυσικών προσώπων/νοικοκυριών στην 

Ελλάδα 

 εν γένει στρατηγική του Υποψήφιου και ειδικότερα στρατηγική για τη 

δανειοδότηση φυσικών προσώπων/νοικοκυριών, τοποθέτηση/μερίδιο αγοράς 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σειρά προσφερόμενων προϊόντων, 

αναμενόμενη επίδραση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών στη 

δανειοδότηση φυσικών προσώπων/νοικοκυριών (π.χ. αυστηρότερα κριτήρια 

αξιολόγησης) 

 Συνολική αξία και αριθμός υπολοίπων δανείων την 31.12 των ετών 2012, 

2013, 2014 & 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016 σε φυσικά πρόσωπα ή 

νοικοκυριά (ανά κατηγορία εισοδήματος, βλέπε σχετικό Πίνακα στην 

Παρουσίαση Παράρτημα ΙΙ, Ενότητα ΙV.3), εφόσον υπάρχουν, αλλιώς σε 

κατηγοριοποίηση που διαθέτει ο υποψήφιος. Επίσης, την συμμετοχή των 

ανωτέρω υπολοίπων δανείων στο σύνολο των δανείων του 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 

 Συνολική αξία και αριθμός νέων δανείων σε φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά των 

ετών 2013, 2014 & 2015και το πρώτο εξάμηνο του 2016 (ανά κατηγορία 

εισοδήματος, βλέπε σχετικό Πίνακα στην Παρουσίαση Παράρτημα ΙΙ, Ενότητα 

ΙV.3), εφόσον υπάρχουν, αλλιώς σε κατηγοριοποίηση που διαθέτει ο 

υποψήφιος. 

 Μερίδιο νέων δανείων σε φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά σε σχέση με το 

σύνολο δανείων σε φυσικά πρόσωπα / νοικοκυριά της χώρας,  των ετών 2012, 

2013, 2014 & 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016. 
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 Συνολική αξία και αριθμός νέων δανείων προς φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά 

ανά περιφέρεια της χώρας των ετών 2012, 2013, 2014 & 2015 και το πρώτο 

εξάμηνο του 2016.  

 

Β2) Τιμολογιακή πολιτική και πολιτική εξασφαλίσεων για υφιστάμενα δάνεια 

αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στο σημείο 6 της Ενότητας IV. 

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητα να δοθούν τα κάτωθι στοιχεία: 

 Το μέσο επιτόκιο δανεισμού ή το μεσοσταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού 

των ανωτέρω προϊόντων, όπου θα πρέπει να εμφανίζεται ξεχωριστά το 

μέσο περιθώριο ή το μεσοσταθμισμένο περιθώριο που επιβάλλεται στον 

δανειολήπτη,  

 Έξοδα φακέλου και άλλα έξοδα ή/και κόστη εκτός επιτοκίου, 

συμπληρώνοντας πίνακα που θα αναφέρει τα κάτωθι στοιχεία: 

 

 Δάνεια με εξασφαλίσεις 
από την πλευρά των 
δανειοληπτών 

Δάνεια χωρίς την παροχή 
εξασφαλίσεων από την πλευρά των 
δανειοληπτών 

Μέσο Συνολικό Επιτόκιο ή 
μεσοσταθμισμένο επιτόκιο 

  

Από το οποίο μέσο περιθώριο 
ή το μεσοσταθμισμένο 
περιθώριο 

  

Έξοδα φακέλου (αξία σε €)    

Λοιπά έξοδα (αξία σε €)   

 

Καθώς και στοιχεία για  

 Εξασφαλίσεις (είδος εξασφαλίσεων, ποσοστό κάλυψης επί του δανείου) 

 

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

χαρακτηριστικά του δανείου του Προγράμματος, όπως παρουσιάζονται στο σημείο 6 της 

Ενότητας IV,  ζητούνται αναλυτικές πληροφορίες για το προτεινόμενο προϊόν του 

Χρηματοδοτικού μέσου (δάνειο) καθώς και τον τρόπο/μέθοδο προώθησής του στην ελληνική 

αγορά, ήτοι: 
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 Γενική στρατηγική υλοποίησης (π.χ. προώθηση του προϊόντος στις 

περιφέρειες και εθνικά, διαδικασίες για την παροχή των δανείων κ.λπ.) 

 Πρόγραμμα δημοσιότητας προβολής και προώθησης του Χρηματοδοτικού 

Μέσου, ικανό για να επιτευχθούν οι στόχοι του Ταμείου 

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

έτη (2017-2018). Επισημαίνεται ότι στόχος του Ταμείου είναι η άμεση 

ανάλωση του 25% του προϋπολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω 

εκταμίευση πόρων των διαθρωτικών ταμείων. 

 Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των δραστηριοτήτων μετά την 

υπογραφή της  Επιχειρησιακής Συμφωνίας και την παροχή των δανείων στους 

ωφελούμενους, όπου θα αναγράφονται: 

o Μέγιστη προθεσμία για την προσαρμογή του πληροφοριακού 

συστήματος του ΧΟ (σε ημέρες). 

o Μέγιστος χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων δανειοδότησης (σε 

ημέρες). 

o Προθεσμία εκταμίευσης συνολικού όγκου κατατεθειμένου 

κεφαλαίου (σε μήνες) 

 Προϋπολογισμός για το προτεινόμενο Χρηματοδοτικό Μέσο, δηλαδή: το 

προσφερόμενο ποσό συγχρηματοδότησης από τον Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό και περιγραφή της προέλευσης των προτεινόμενων κεφαλαίων 

ΧΟ συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους παρακάτω πίνακες 

 

Ζητούμενα στοιχεία από ΧΟ για τη συμμετοχή τους στο Χρηματοδοτικό μέσο 

Προσφερόμενο ύψος Κεφαλαίων για παροχή 

Δανείων: (ελάχιστο 20εκ. ευρώ) 

 

Σχόλια: (παρακαλώ συμπληρώστε οποιαδήποτε 

επιπρόσθετη πληροφορία κρίνετε απαραίτητη για 

την υποβολή της παρούσας πρότασης).  

 

 
 

 

Προσοχή: Η παραπάνω πρόταση θα αποτελέσει συμβατική υποχρέωση του 

Υποψήφιου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού σε περίπτωση επιλογής του. 
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Ενότητα ΙΙΙ:  

1. Κριτήρια Επιλογής 

Κριτήριο Περιγραφή Κριτηρίου ΝΑΙ / ΟΧΙ 

1.1 Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός που δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα και διαθέτει άδεια σύστασης και λειτουργίας, 

σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

Επισημαίνεται ότι κοινοπραξίες των Χρηματοπιστωτικών 

Οργανισμών κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ είναι 

επιλέξιμες εφόσον: (i) τουλάχιστον ένα από τα μέλη της 

κοινοπραξίας είναι Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός που  

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, και (ii) ορίζουν έναν Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό της ανωτέρω περίπτωσης (i) ως αρμόδιο για τον 

συντονισμό της συνεργασίας της κοινοπραξίας που 

συμβάλλεται με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υλοποίησης της δράσης (σε περίπτωση επιλογής). 

 

1.2 Υποβάλλεται κατάλληλο έγγραφο για την ικανότητα του 

Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού ή ενός μέλους κοινοπραξίας, 

γεωγραφικής κάλυψης της χώρας με την ύπαρξη τουλάχιστον 

ενός υποκαταστήματος σε κάποια από τις 13 Γεωγραφικές 

Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας  

 

1.3 Πρόσφατη Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική διαβάθμιση οίκων 

του εξωτερικού (εφόσον υπάρχει) από τουλάχιστον έναν από 

τους εξής οίκους αξιολόγησης: (i) Moody’s Investor Service 

Limited, (ii) Standard & Poor’s (τμήμα της The McGraw-Hill 

Companies, Inc. ή (iii) Fitch Ratings Ltd, με ελάχιστη αποδεκτή 

πιστοληπτική διαβάθμιση την αντίστοιχη του Caa3 της 

Moody’s . 

 

Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση, θα ληφθούν υπόψη 

οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των πλέον πρόσφατων 

οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την εγχώρια 

δραστηριότητα: 
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- ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας με ελάχιστη τιμή 12% 

- ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (Tier I) με 

ελάχιστη τιμή 10% 

- ο δείκτης καθυστερήσεων δανείων στεγαστικού 

χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη των 90 ημερών (NPL) με μέγιστη 

τιμή 35% 

- ο δείκτης δανείων (μετά προβλέψεων) προς καταθέσεις με 

μέγιστη τιμή 125% 

1.4 Ο Υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 

σημείο 3.2 (Αποκλεισμός Υποψηφίων) της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

1.5 Ο Υποψήφιος ΧΟ πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 

140, παρ. 1, 2 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού 

(966/2012 ΕΕ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο 

άρθρο 7, παρ. 1 του Καν. 480/2014. 

Ειδικότερα για τη συμμόρφωση με τον 966/2012, θα πρέπει 

να βεβαιώνει ότι o ΧΟ τηρεί τις διατάξεις του ν. 3691/2008, 

και διαθέτει Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων.  

Επίσης,  για τη συμμόρφωση με το 480/2014, θα πρέπει να 

βεβαιώνει 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 

μιας οργανωτικής δομής και ενός πλαισίου 

διακυβέρνησης που παρέχουν την αναγκαία 

διασφάλιση στη διαχειριστική αρχή·  

δ) διαθέτει αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου·  

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

στ) συμφωνεί να ελέγχεται από τους ελεγκτικούς 

οργανισμούς, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

1.6 Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει συμπληρωθεί με βάση τα 

Υποδείγματα  του Παραρτήματος Ι και να συνοδεύεται από τα 

απαιτούμενα έγγραφα. 

 

1.7 Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει κατάλληλα υπογραφεί.  

1.8 Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έχει αποσταλεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες και έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα. 

 

 

2. Κριτήρια Παραδεκτού Προσφοράς (Σύστημα αξιολόγησης ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

Κριτήριο Περιγραφή Κριτηρίου ΝΑΙ / ΟΧΙ 

2.1 Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός συμμετέχει με το ελάχιστο 

επιτρεπτό ποσό κεφαλαίων (ελάχιστο ποσό κεφαλαίων 20 εκ. 

ευρώ) 

 

2.2 Ο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμός δεσμεύεται ότι η συμμετοχή 

του θα είναι τέτοιου ποσού κεφαλαίων, ώστε να 

επιτυγχάνεται σχέση μόχλευσης 1:2 σε σχέση με τα κεφάλαια 

του Ταμείου. 

 

2.3 Το επιτόκιο (σταθερό για τη διάρκεια των δανείων του 

Προγράμματος) για το προσφερόμενο από τον ΧΟ μέρος των 

δανειακών κεφαλαίων που θα εισφερθεί για χρήση στο 

χρηματοδοτικό μέσο, θα είναι 6,00%.  

 

2.4 Το ποσό εφάπαξ δαπάνης για τη σύναψη, χορήγηση και 

παρακολούθηση του δανείου από τους ΧΟ ορίζεται σε 95 

ευρώ ανά σύμβαση δανείου. 

 

 

3. Προϋποθέσεις Συνεργασίας 
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Προϋπό

θεση 
Περιγραφή Προϋπόθεσης ΝΑΙ / ΟΧΙ 

3.1 Τεκμηρίωση της επάρκειας και της ικανότητας του ΧΟ για την 

υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου 

 

3.2 Ομάδα Έργου του ΧΟ που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα 

και δεξιότητες καθώς και εμπειρία σε αντίστοιχα έργα 

υλοποίησης Χρηματοδοτικών μέσων. 

 

3.3 Δέσμευση για προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για 

αδιάλειπτη και απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή 

πληροφόρησης, με τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης 

του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, του 

Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», καθώς και τυχόν 

άλλων φορέων, εφόσον απαιτηθεί. 

 

3.4 Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση των στόχων του 

Ταμείου (μερίδιο αγοράς σε φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά, 

εμπειρία, μεθοδολογία υλοποίησης,  χρήση δικτύου, ενέργειες 

marketing, προβλεπόμενος όγκος δανείων, ταχύτητα 

εκκίνησης, προθεσμία εκταμίευσης συνολικού όγκου 

κεφαλαίων κ.λπ.) 

 

3.5 Αποδοχή ελέγχων ή/και επαληθεύσεων από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 

τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (ενδεικτικά αναφέρονται οι ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ, της ΕΔΕΛ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

 

 Ο Υποψήφιος ΧΟ επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του 

Καν. 480/2014: 

α) εφαρμόζει αυστηρή και αξιόπιστη μεθοδολογία για 

τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των  ωφελούμενων  

β) διαθέτει όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζει σε 

σχέση με τη στήριξη των ωφελούμενων, 

περιλαμβανομένης της τιμολόγησης·  

δ) διαθέτει ικανότητα άντλησης πρόσθετων πόρων για 

επενδύσεις στους ωφελούμενους, εκτός από τις 

συνεισφορές προγραμμάτων·  
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ε) διαθέτει ικανότητα επίδειξης πρόσθετης 

δραστηριότητας σε σύγκριση με την τρέχουσα 

δραστηριότητα· 

στ) λαμβάνει μέτρα για την ευθυγράμμιση των 

συμφερόντων και τον μετριασμό πιθανής σύγκρουσης 

συμφερόντων. 

 

 

Στην περίπτωση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Κοινοπραξία, απαιτείται η υποβολή 

αναλυτικών στοιχείων και δικαιολογητικών από κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Η εξέταση και 

αξιολόγηση της κοινοπραξίας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του μέλους της 

κοινοπραξίας με τα καλύτερα στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». 

 

 

1. Εισαγωγή – Σκοπιμότητα του έργου 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής) ευθύνεται 

για το 45% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας (Έκθεση μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από 

κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος, του 

Άρθρου 4 της  Οδηγίας 27/2012/ΕΕ, Δεκέμβριος 2014).  

Η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με κτίρια ανέρχεται σε 7.751 Ktoe, ενώ η κατανάλωση 

του οικιακού τομέα αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας 

(Ενεργειακό Ισοζύγιο έτους 2012). Οι κατοικίες / νοικοκυριά αποτελούν έναν από τους πλέον 

σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύουν το 83,68% του 

συνολικού κτιριακού αποθέματος (72% σε επιφάνεια) με τα κατοικούμενα νοικοκυριά να 

ανέρχονται σε 4.122.088 (ανακοίνωση αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 

2011, ΕΛΣΤΑΤ).  

Επιπρόσθετα, το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί το κύριο καύσιμο (44,1% της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών) και το 63,7% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 

αφορά στη θέρμανση των χώρων (ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία 2011-2012). 

Καθοριστικός παράγοντας στην κατανάλωση ενέργειας είναι η παλαιότητα των κτιρίων. 

Ειδικότερα, το 55% των κτιρίων με χρήση κατοικίας έχει κατασκευαστεί πριν το έτος 1980, 

δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα, ενώ λόγω της οικονομικής ύφεσης, ο αριθμός των κτιρίων 

που έχει κατασκευαστεί μετά το 2010, με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, είναι μόλις το 

1,5% του συνολικού αποθέματος κανονικών κατοικιών που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 

είναι κατηγορίας Η, σύμφωνα με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που είχαν εκδοθεί 

έως το έτος 2014 (στοιχεία ΥΠΕΝ), ενώ τα κτίρια που κατασκευάστηκαν τις επόμενες τρεις 

δεκαετίες ήταν σε μεγάλο ποσοστό κατηγορίας Γ ή Δ. 

Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν τη σημασία του κτιριακού τομέα στο ενεργειακό ισοζύγιο, 

αλλά και τη σημαντικότητα των κατοικιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο της 

εθνικής στρατηγικής για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων, καθώς παρουσιάζουν 
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μεγάλο δυναμικό μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωσης της ενεργειακής τους 

απόδοσης.  

Στο πλαίσιο αυτό, με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον 

οικιακό κτιριακό τομέα και έχοντας ως κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των 

κτιρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ», το οποίο θα παρέχει άμεσες επιχορηγήσεις σε τελικούς 

αποδέκτες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό οδηγό του προγράμματος  οι οποίες δύναται 

να συνδυάζονται με τα δάνεια που θα χορηγεί το Ταμείο Δανείων. Σε περίπτωση συνδυασμού 

δανείων και επιχορηγήσεων θα ακολουθούνται τα οριζόμενα στο θεσμικό πλάισιο που διέπει τη 

λειτουργία των Χρηματοδοτικών Εργαλείων της ΠΠ 2014-2020. 

 

2. Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκ. € (248,1 εκ. ευρώ από 

το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- 

και ενδεχομένως και 44,1 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 292,2 € στο 

«Ταμείο Εξοικονομώ  ΙΙ», που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο 

«Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση 

κεφαλαίου και κόστος επιθεωρήσεων).  

Η Περιφερειακή κατανομή θα δοθεί στον οδηγό του προγράμματος.  

ΤΑΜΕΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) 68 ΕΚ. € 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

224,2 ΕΚ.€ 

(180,1 EK € ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ) 

 
3. Επιλέξιμες κατοικίες – Ωφελούμενοι  

Γενικές Προϋποθέσεις για Επιλέξιμες Κατοικίες 
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Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το 

μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Χρησιμοποιείται ως κατοικία. 

 Φέρει οικοδομική άδεια.. 

 Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία 

χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

 Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

 

Ειδικές Προϋποθέσεις για Πολυκατοικίες 

Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να 

πληρούνται τα ακόλουθα: 

 Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να 

χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που 

δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). 

 Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο 

του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση 

των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα 

από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.  

 Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του 

κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία. 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής: 

 εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1,2 ή 3 τουλάχιστον από 

το 50% των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους 

εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με 

εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί 

στο εισόδημά του. 

 Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των 

δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια. 

 

Τελικοί αποδέκτες / Τελικοί Ωφελούμενοι - Ποσοστά ενίσχυσης 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: 

α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.  
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β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1 

Κατη-
γορία 

Ατομικό 
Εισόδημα 

Οικογενειακό 
Εισόδημα 

Βασικό Ποσοστό 
Επιχορήγησης 

Αύξηση 
Επιχορήγησης ανά 
προστατευόμενο 

μέλλος 

Μέγιστο Ποσοστό 
Επιχορήγησης 

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70% 

2 
10.001έως 

15.000 
20.001 

έως 25.000 
50% 5% 70% 

3 
15.001έως 

20.000 
25.001έως 

30.000 
40% 5% 70% 

4 
20.001έως 

25.000 
30.001έως 

35.000 
35% 5% 70% 

5 
25.001έως 

30.000 
35.001έως 

40.000 
30% 5% 50% 

6 
30.001έως 

35.000 
40.001έως 

45.000 
25% 5% 50% 

7 
35.001έως 

40.000 
45.001έως 

50.000 
0% 0% 0% 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. 

 

4. Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

Αφορούν έργα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και συγκεκριμένα: 

Α/Α 

ΚΑΤΗ- 

ΓΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 

Αντικατάσταση κουφωμάτων 

 

 

2 
Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης 

 

3 

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του 
δώματος / στέγης και της πιλοτής 

  

4 
Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης. 

 

5 
Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙΦΕ46ΨΧΨΖ-ΞΚ8



 

 52 

Τα ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση (υποκατηγορία 

παρέμβασης) καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος. 

 

5. Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός – Μορφή και ποσοστά ενίσχυσης 

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, 

καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό  και 

επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος: 

α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.  

β. η αμοιβή του συμβούλου έργου. 

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών 

δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής 

καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.  

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 7 (Πίνακας 1), ανάλογα με την οικογενειακή τους 

κατάσταση και το πλήθος των προστατευόμενων μελών τους, λαμβάνουν την αντίστοιχη 

επιχορήγηση σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ή 

μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, 

για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% 

επιδότηση επιτοκίου.  

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο Ωφελούμενος δεν λαμβάνει 

προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 

επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, υπολογίζεται 

ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων 

κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση 

με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

 

6. Βασικά χαρακτηριστικά δανείου 

 Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τον τελικό αποδέκτη / τελικό 

ωφελούμενο, ανά φάκελο δανείου.  

 Δεν απαιτούνται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξασφαλίσεις για την 

παροχή του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής 
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κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, σε όσες 

περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, 

καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως 

ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι. 

 Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική 

ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 του 

κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται από τον τελικό αποδέκτη / 

τελικό ωφελούμενο με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό 

επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. 

 Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς 

επιβάρυνση του δανειολήπτη. 

 Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά 

την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον τελικό αποδέκτη / τελικό 

Ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον 

τελικό αποδέκτη / τελικό Ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους 

τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) 

μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.  

 

Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης / τελικός ωφελούμενος δεν επιτύχει τον τεθέντα 

ενεργειακό στόχο της αίτησης ή δεν υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των 

εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση υπαγωγής δεν θα 

καταβάλλονται τα κίνητρα του προγράμματος. Σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στην 

επιστροφή του δανείου καθορίζονται στη δανειακή σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη / τελικό 

ωφελούμενο. 

Δεν επιτρέπεται η μείωση, κράτηση ούτε μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που να επιφέρει 

μείωση του ποσού της επιδότησης των τόκων. Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς 

επιδότηση κάθε ποσό που αφορά προμήθειες, έξοδα, κλπ. 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σχετικά με την παροχή του κινήτρου της επιδότησης 

του επιτοκίου των δανείων, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εξετάζουν και 

αξιολογούν τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δυνητικών τελικών αποδεκτών 

/ τελικών Ωφελούμενων και τους ενημερώνουν για την δυνατότητα λήψης του δανείου καθώς 

και το αντίστοιχο ύψος αυτού. Επιπλέον, δεσμεύονται να εφαρμόσουν τους ισχύοντες 
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εσωτερικούς κανονισμούς και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζουν για την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 

7. Διαδικασία υποβολή αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα 

Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι: 

 

Α/Α Βήματα Υλοποίησης 

1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος http://exoikonomisi.ypeka.gr. Ο 

ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την διαδικασία 

υποβολής της αίτησης, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα 

μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Ο 

ενδιαφερόμενος με την υποβολή της αίτησής του λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. 

2 Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο 

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει έναν Χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο 

υποχρεωτικά διατηρεί λογαριασμό (λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην κίνηση 

κεφαλαίου υπάρχει ενδεχόμενο αδυναμίας συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω μη 

δυνατότητας ανοίγματος νέου λογαριασμού). 

3 Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες 

εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο και να απαντήσουν στον 

αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή εντός ΧΧΧ εργάσιμων ημερών. 

Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό 

ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα.  

4 Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις 

(συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ή/και συγκύριων ιδιοκτησίας), και έχει λάβει θετική 

απάντηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει επιλέξει– σε περίπτωση που έχει 

επιλέξει τη λήψη δανείου- απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η 

πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου και να εκδοθεί το 

ΑΔΑ: ΩΙΦΕ46ΨΧΨΖ-ΞΚ8



 

 55 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).. 

5 Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 

τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους 

καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

Τέλος, επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Α’ ΠΕΑ, καθώς και λοιπά 

δικαιολογητικά που θα απαιτούνται. 

6  Καταχώρηση της αίτησης ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται». Στην περίπτωση 

που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το 

δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα 

δικαιολογητικά. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου με ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν 

ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση επισύναψης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται 

αντίστοιχη διαδικασία. 

7 Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον Δικαιούχο με βάση 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση 

Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/ Ενημέρωση Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το 

πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό 

(όπου απαιτείται) 

8 Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, ο Ωφελούμενος υποβάλει δήλωση 

αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). 

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης 

αποτελεί και την αποδοχή του Ωφελούμενου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (και τους 

όρους αυτού). Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα 

εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την 

υλοποίηση του έργου.  

9 Υλοποίηση παρεμβάσεων. 

10 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ)  

11 Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο Ωφελούμενος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα 

τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των 

παρεμβάσεων καθώς και τα στοιχεία των αναδόχων (ΑΦΜ, Επωνυμία, Τράπεζα, ΙΒΑΝ). 

Τέλος επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Β’ ΠΕΑ, τα παραστατικά δαπανών, και τα 
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τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων. 

12 Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου από τον Δικαιούχο. 

13 Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ελέγχονται από τον Δικαιούχο: 

α) τα παραστατικά των δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων 

β) η επίτευξη του ενεργειακού στόχου βάσει των στοιχείων του πρώτου και του δεύτερου 

πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης 

Για τη λήψη των κινήτρων του Προγράμματος (επιχορήγηση, κόστος συμβούλου έργου, 

κόστος Α και Β ΠΕΑ και σε περίπτωση λήψης δανείου - άτοκο δάνειο) ο ωφελούμενος 

επισυνάπτει στο Πληροφοριακό Σύστημα τα σχετικά αποδεικτικά συμμετοχής του επί των 

σχετικών δαπανών. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω από τον Δικαιούχο αποδίδονται τα 

κίνητρα. 

14 Ο Δικαιούχος του Προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στους 

συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ορθή υλοποίηση της 

Επιχειρησιακής συμφωνίας. 

 

Αναλυτικά οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα έντυπα, η 

διαδικασία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής, η εκταμίευση του δανείου, η καταβολή των 

ενισχύσεων (επιδότησης επιτοκίου και ποσού επιχορήγησης, έξοδα ενεργειακών επιθεωρήσεων 

– συμβούλων έργου), η εξόφληση των δαπανών, η διάρκεια ολοκλήρωσης του κάθε έργου, οι 

υποχρεώσεις των ωφελουμένων, οι κυρώσεις και κάθε λεπτομέρεια θα καθοριστούν στον 

Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. 

 

8.   Αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ασκεί αρμοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 

265/2014) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 7313/1818/29.11.2016 του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3905/2016). 
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Φορέας σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμματος 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας ως φορέας σχεδιασμού και συντονισμού της 

υλοποίησης του Προγράμματος συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την πορεία του 

Προγράμματος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους 

εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του Υ.Π.ΕΝ., 

ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα φορείς 

οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες – κατευθύνσεις κοινοποιούνται στην ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς 

όλους τους φορείς ενημέρωσης των δυνητικών Ωφελουμένων.  

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας για να εκπληρώσει το ρόλο της μπορεί να ζητά 

ενημέρωση από τον Δικαιούχο και τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 

έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιείται από το Δικαιούχο. 

 

Δικαιούχος 

Δικαιούχος του Προγράμματος, είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.).  

Ο Δικαιούχος ελέγχει τα παραστατικά δαπανών για την πληρωμή των ωφελουμένων.  

Ο Δικαιούχος του Προγράμματος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους 

συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Ο Δικαιούχος διατηρεί φυσικό φάκελο κάθε έργου (ενιαίο για την περίπτωση πολυκατοικίας) για 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του. 

 

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν  από την 

Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.). 

Κάθε ενέργεια διαφήμισης και προβολής από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (π.χ. 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια), που αναφέρεται στο 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» θα πρέπει να πληροί τους κανόνες δημοσιότητας του 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 
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 Σελίδα 1 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  

 

 

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ»  

 

διαχειρίστρια εταιρία του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ») 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ …………………………….. 

 (Συνεργάτης ) 

  

ΑΔΑ: ΩΙΦΕ46ΨΧΨΖ-ΞΚ8



 

 Σελίδα 2 
 

Στην Αθήνα, σήμερα την <ημερομηνία>, στο ……………………………………. που βρίσκεται 

στ………………. ……………., στη διεύθυνση ………………………, Αθήνα, Ελλάδα 

 

 

Μεταξύ 

 

 

Α) αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ  ΑΕ», που 

εδρεύει στην Αθήνα, Ξενίας 24 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Γαλιάτσο (εφεξής καλούμενη «η ΕΤΕΑΝ ΑΕ») 

 

Και 

 

 

Β) αφετέρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την 

επωνυμία  …………………………………., που εδρεύει στην ………………………. και εκπροσωπείται 

νόμιμα από……… (εφεξής καλούμενη «η Τράπεζα»)  

 

και που εφεξής θα αναφέρονται από κοινού ως "τα Συμβαλλόμενα Μέρη", εναλλακτικά 

«τα Μέρη» και στον ενικό «το Μέρος» 

 

συμφωνούνται και συνομολογούνται τα ακόλουθα:   
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η Τράπεζα ως Συνεργάτης έχει επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας 

Προσχώρησης, όπως αυτή περιγράφεται στην από 218136 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, στον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

και στην απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής στην …. συνεδρίασή της ……, 

προκειμένου να ενεργήσει ως Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με σκοπό  τη 

δημιουργία και χρηματοδότηση Ταμείου Δανειοδότησης για την παροχή δανείων με 

ευνοϊκούς όρους σε φυσικά πρόσωπα για την ενίσχυση παρεμβάσεων βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης κατοικιών καθώς και τη διενέργεια των καταβολών των 

Κινήτρων του Προγράμματος (επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση, κάλυψη του 

συμβούλου έργου και του ελάχιστου κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων) .  

 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη έχοντας υπόψη το πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων και 

εγγράφων:  

 

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

του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα μέσα Χρηματοοικονομικής 

Τεχνικής. 

4. 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. 

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

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά. 

6. Τον Κανονισμό 821/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Τον Δημοσιονομικό Κανονισμό 966/2012 ΕΕ και ειδικότερα τα κριτήρια που 

ορίζονται στο άρθρο 140, παρ. 1, 2 και 4, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

9. 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. 

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

Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ». 

11. Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante 

assessment) του Χρηματοδοτικού Μέσου (έκδοση Οκτώβριος 2016) 

12. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 7313/1818/5.12.2016 (ΦΕΚ Β 3905/2016) για τη «Σύσταση 

Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» 

13. Το Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α 177) για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές 

14. Τον Οδηγό του Προγράμματος (απόσπασμα σχεδίου - του οποίου προσαρτάται 

στην παρούσα ως Παράρτημα). 

15. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή εγκρίθηκε από την 

Επενδυτική Επιτροπή, στην υπ. αριθμ. 1/22-06-2017 Συνεδρίασή της. 

16. Την από _______ Προσφορά της Τράπεζας, όπως αυτή εγκρίθηκε από την  

Επενδυτική Επιτροπή, στην συνεδρίασή της την …………………… 
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Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αρχικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 

: Ο αποδεκτός από το Πρόγραμμα 
προϋπολογισμός, ο οποίος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 250€ ανά ωφέλιμο 
τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 
25.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Δυνητικά Ωφελούμενος : Είναι το φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται 
να υπαχθεί στο Πρόγραμμα και να 
επωφεληθεί από τα Κίνητρα του 
Προγράμματος. 

Δικαιούχος : Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Εργάσιμη Ημέρα : Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, μη 
συμπεριλαμβανόμενων των αργιών στην 
Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα επιτόκια του 

Χρηματοδοτικού Μέσου 

: Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα 

καταβάλει τόκους με βάση 

προσυμφωνημένο στην Επιχειρησιακή 

Συμφωνία επιτόκιο, για τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

1. Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί προς 

τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ως 

συμμετοχή δανείων ωφελούμενων και 

παραμένουν ανενεργά, δηλαδή δεν έχουν 

χορηγηθεί σε επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα 

/νοικοκυριά (στην περίπτωση της 

χρηματοδότησης που παρέχεται εκ των 

προτέρων στον Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό),  

2. Αποπληρωμές/επιστροφές δανείων που 
έχουν γίνει στον Χρηματοπιστωτικό 
Οργανισμό αλλά δεν έχουν μεταφερθεί 
στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 
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Ημέρα : Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 

Κίνητρα / ωφελήματα του 

Προγράμματος 

: Χαμηλότοκο δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, 
επιχορήγηση, κάλυψη του συμβούλου 
έργου και του ελάχιστου κόστους των 
ενεργειακών επιθεωρήσεων 

Κοινό Κεφάλαιο : Ενιαίο κεφάλαιο συνεπένδυσης ίδιων 
κεφαλαίων της Τράπεζας από κοινού με τα 
κεφάλαια του Ταμείου «Εξοικονομώ  ΙΙ» 

Λογαριασμός Επιστροφών Ποσών : Λογαριασμός του Ταμείο «Εξοικονoμώ ΙΙ» 
που τηρείται στην Τράπεζα και στον οποίο 
πραγματοποιούνται καταβολές κατά τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 4 

Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου 

«Εξοικονoμώ ΙΙ» 

: Λογαριασμός ως ανεξάρτητη 
χρηματοδοτική μονάδα του άρθρου 38 παρ. 
6 του Κανονισμού ΕΚ 1303/2014 που 
τηρείται στην Τράπεζα με τα κεφάλαια του 
Ταμείου «Εξοικονoμώ ΙΙ» που συνεπενδύει  
η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

Οδηγός Εφαρμογής 

Προγράμματος «Εξοικονόμηση 

κατ’ Οίκον ΙΙ» 

: Οδηγός για την εφαρμογή του 
Προγράμματος,   

Παράρτημα : ορίζεται ως το Παράρτημα αυτής της 
Συμφωνίας που θα αποτελεί αναπόσπαστό 
κομμάτι αυτής 

Περίοδος Επιλεξιμότητας : Όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 65 του 
κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά 
ισχύει. (σήμερα   30/10/2023 προκειμένου 
να υπάρχει χρόνος για την υποβολή ΤΔΠ 
ολοκλήρωσης) 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) 

: Πιστοποιητικό που απεικονίζει την 
ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και 
εκδίδεται κατόπιν σχετικών ενεργειακών 
επιθεωρήσεων βάσει του Οδηγού του 
Προγράμματος 

Πληροφοριακό Σύστημα : Κοινό πληροφοριακό σύστημα που 
χρησιμοποιείται και από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για 
την υλοποίηση και παρακολούθηση του 
Προγράμματος  

«Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 

Οίκον ΙΙ» άλλως «το Πρόγραμμα» 

: Πρόγραμμα για τη χορήγηση χαμηλότοκων 
δανείων σε συνδυασμό με επιδότηση 
επιτοκίου, επιχορήγηση, κάλυψη του 
ελάχιστου κόστους των ενεργειακών 
επιθεωρήσεων και συμβούλου του έργου 
σε ιδιοκτήτες κατοικιών, με πόρους από το 
ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο 
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Εξοικονομώ ΙΙ» και το «Πρόγραμμα Άμεσης 
Ενίσχυσης» των νοικοκυριών  

Προμηθευτής : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
προμηθεύει τα υλικά / συστήματα και 
εκδίδει παραστατικό που υποβάλλονται στο 
Πρόγραμμα 

«Σύμβαση» ή «Συμφωνία»  : Η παρούσα Επιχειρησιακή Συμφωνία  

Χρόνος υλοποίησης : Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η 
επιβεβαίωση του ενεργειακού στόχου, η 
(τυχόν) εκταμίευση του συνολικού ποσού 
του δανείου και, η εξόφληση των δαπανών 
που ολοκληρώνεται εντός χρονικού 
διαστήματος ΧΧ μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.  

Τελικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 

: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός όπως 
διαμορφώνεται βάσει των επιλέξιμων 
παραστατικών υλοποίησης δαπανών. 

Φυσικό αντικείμενο του έργου : Υλοποίηση των παρεμβάσεων στο κτίριο 
του Ωφελούμενου που έχει σαν 
αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση 
του  

Φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο του έργου 

: Υλοποίηση των παρεμβάσεων στο κτίριο 
του Ωφελούμενου και εξόφληση των 
επιλέξιμων παραστατικών  

Ωφελούμενος : Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί 
στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ 
και ο τελικός αποδέκτης των κινήτρων 

Ημερομηνία Έναρξης 

Επιλεξιμότητας 

: Η ημερομηνία μετά την έκδοση του ΠΕΑ της 
πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

 

1. Με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του «Ταμείου Εξοικονομώ 

ΙΙ» καθώς και του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», συνολικού ύψους διακοσίων 

ενενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (292.200.000€). 

2. Το ανωτέρω ποσό επιμερίζεται αρχικά σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια Ευρώ 

(68.000.000€) για τη σύσταση του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» και σε διακόσια είκοσι 

τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (224,2εκ.€) για το «Πρόγραμμα Άμεσης 

Ενίσχυσης» των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η συνολική δημόσια 

δαπάνη που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της Δράσης ανέρχεται στα 292.200.000 

εκατ. €, όπως ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ σύστασης του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» και στην 

με κωδ. 061/05-04-2017 Πρόσκληση ένταξης χρηματοδότησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Η 

ανωτέρω  συνολική δημόσια δαπάνη που μπορεί να διατεθεί για τη χρηματοδότηση της 

Δράσης μπορεί να αυξηθεί με νέα ΚΥΑ. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστεί το άρθρο 3, 

παρ. 1 της παρούσης σύμβασης ως προς την καταβολή κεφαλαίου από την Τράπεζα. 

 

3. Οι πόροι (κεφάλαια, τόκοι,) που επιστρέφονται στο  «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» 

μετά την αρχική επένδυσή τους και εντός του χρόνου της περιόδου επιλεξιμότητας, θα 

χρησιμοποιηθούν άπαξ ή σταδιακά από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ είτε για πρόσθετες επενδύσεις 

μέσω του ίδιου ή άλλου χρηματοδοτικού μέσου, είτε για την κάλυψη του κόστους 

διαχείρισης του ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1303/2013. Μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας η χρήση τους θα είναι σύμφωνη 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.  

 

4.  Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται, η ενδεικτική κατανομή των πόρων 

(Δημόσια Δαπάνη) προϋπολογισμού των 68 εκ. € στο «Ταμείο εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ», 

που αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), ανά κατηγορία Περιφερειών της 

χώρας. Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να 
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μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που 

διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων 

και διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην 

περίπτωση που αυτή επικαιροποιηθεί.   

 

 

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» συμπεριλαμβάνονται τα 

διαχειριστικά κόστη του προγράμματος (Δικαιούχου, φακέλου δανείου).   

5.     Με την παρούσα συστήνεται Κοινό Κεφάλαιο με την συνεπένδυση των κεφαλαίων 

των Αντισυμβαλλομένων Μερών ως αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 3. 

6.     Σκοπός της παρούσης Συμφωνίας είναι η εξειδίκευση των όρων υπό τους οποίους 

θα υλοποιηθεί η δημιουργία και χρηματοδότηση Ταμείου Δανειοδότησης για την 

παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε φυσικά πρόσωπα για την ενίσχυση 

παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών καθώς και, τη 

διενέργεια των καταβολών των ενισχύσεων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 

κατ΄οίκον ΙΙ» 

7.    Tα συνεπενδυόμενα κεφάλαια του Άρθρου 3 θα χρησιμοποιηθούν για την 

χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για την 

υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.  
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8.      H αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών 

ορίζεται σε 1:2, ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» και 

66,67% από την Τράπεζα, και ταυτίζεται με την αναλογία ανάληψης κινδύνου εκάστου 

Συμβαλλόμενου Μέρους. Όλα τα ποσά θα στρογγυλοποιούνται στα δύο δεκαδικά. 

 

9.  Η Τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε φυσικό 

πρόσωπο/νοικοκυριό, αντιπροσωπεύουσα την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, κατά το ποσοστό που αυτή 

συμμετέχει σε κάθε δανειοδότηση μέχρι την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή των 

ποσών του δανείου (δηλ. κεφαλαίου, τόκων και λοιπών προβλεπόμενων εξόδων), ιδίως 

δε κατά την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, δικαστικής 

είσπραξης των δανειακών απαιτήσεων καθώς και κατά τη διαδικασία αναγκαστικής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Η Τράπεζα αποδίδει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

και υπό την προϋπόθεση της είσπραξης αυτών, το ποσοστό συμμετοχής της στο 

κεφάλαιο κάθε δανειοδότησης και το ποσό που της αναλογεί επί του περιθωρίου 

υπερημερίας (σήμερα 2,5%). 

Μετά τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, η χορήγηση των ενισχύσεων επιδότησης 

επιτοκίου  θα πραγματοποιείται μέσω λογαριασμών μεσεγγύησης, οι λεπτομέρειες 

λειτουργίας των οποίων θα καθοριστούν σε σχετική ανταγωνιστική διαδικασία που θα 

διενεργηθεί πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας και πριν από την έναρξη 

χρήσης τους και θα περιληφθούν σε επικαιροποίηση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.. 

 

 

10.       Η Τράπεζα αναπτύσσει και συντηρεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα 

υποδοχής των αιτήσεων, διεπαφής με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των 

αιτήσεων των Ωφελούμενων και παρακολούθησης των δανείων, με σκοπό την 

απρόσκοπτη συνεργασία και επικοινωνία με το  κοινό πληροφοριακό σύστημα και με το 

πληροφοριακό σύστημα της ΕΤΕΑΝ  ΑΕ.   

 

 

11.         Η Τράπεζα τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για το σκοπό της  παρακολούθησης 

των κεφαλαίων του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ». Δημιουργούνται οι ακόλουθοι έντοκοι 
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λογαριασμοί: Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου,   Λογαριασμός Επιστροφής Ποσών 

καθώς και Λογαριασμός Μεσεγγύησης μετά τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας. 

 

12.       Το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Κοινό 

Κεφάλαιο η Τράπεζα, ανέρχεται σε Χ,ΧΧ% ενώ το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία 

συγχρηματοδοτεί το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ», είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα  το ετήσιο 

μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών κεφαλαίων που θα προκύψει από την 

εκατέρωθεν ορισμένη συμμετοχή των Μερών στο Κοινό Κεφάλαιο, να διαμορφώνεται 

σε Χ,ΧΧ% το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,12% στο 

μέρος των κεφαλαίων που προέρχεται από τα πιστωτικά ιδρύματα (Ν. 4038/2012, 

άρθρο 20). Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει τον ωφελούμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1. Το ποσό με το οποίο η Τράπεζα θα συμμετέχει στο κεφάλαιο του Κοινού 

Κεφαλαίου είναι κατ’ ελάχιστον ……………… ευρώ και δύναται να ανέλθει  υπό 

προϋποθέσεις σε ………………  ευρώ  

Το ελάχιστο ποσό δύναται να μειωθεί αναλόγως του ύψους των δανείων των 

επιλέξιμων ωφελούμενων οι οποίοι έχουν αιτηθεί λήψη δανείου από την Τράπεζα.   

 

 

Αρχικό Ποσό 

Το ποσό που θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο του Κοινού Κεφαλαίου ανέρχεται 

σε ……………. ευρώ  και θα καταβληθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως ακολούθως: 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ θα καταβάλλει 

ποσό …………… ευρώ  και η Τράπεζα ποσό …………… ευρώ. 

 

Οριστικοποίηση συνολικού ποσού κεφαλαίου συμμετοχής της Τράπεζας 

Το τελικό συνολικό ποσό συμμετοχής της Τράπεζας θα οριστικοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια του Προγράμματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της υποβληθείσας 

στη ……… προσφορά ποσού ………………….. ευρώ.  
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Χρόνος καταβολών 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ κατέβαλε ποσό κεφαλαίου ίσο με  ………..  ευρώ, με την υπογραφή της 

παρούσας Συμφωνίας και ποσό κεφαλαίου ίσο με  ……….. ευρώ, κατεβλήθη από την  

Τράπεζα. Για την απόδειξη της κατάθεσης αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ αντίγραφο κίνησης των λογαριασμών (ΤΑΜΕΙΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΑΣ). 

Τα υπόλοιπα ποσά και μέχρι συμπληρώσεως του τελικού ποσού θα καταβάλλονται, 

τηρουμένης της ίδιας αναλογίας εντός 7 Ημερών από την ειδοποίηση της Τράπεζας 

(αίτηση πληρωμής), με όποια μορφή συμφωνηθεί αυτή να έχει (αίτηση απόδοσης 

προκαταβολής ή/και υπολοίπου δανείου).. 

Οι καταβολές ποσών από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» στο Κοινό Κεφάλαιο θα γίνονται 

στον έντοκο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. / Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ»   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» 

1. Οι επιστροφές των ποσών από την εξόφληση της δόσης κεφαλαίου εν όλω ή εν 

μέρει στον Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών του ΤΑΜΕΙΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» θα 

γίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από εκείνη της εξόφλησης της δόσης. 

Συστηματική καθυστέρηση απόδοσης των σχετικών ποσών θα επιφέρει ενεργοποίηση 

της ρήτρας περί Επιπρόσθετων Επιτοκίων. 

  

2. Οι επιστροφές οποιουδήποτε ποσού έχει εισπραχθεί από δάνεια που έχουν 

καταγγελθεί, στον Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, θα 

γίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από εκείνη της είσπραξης τους. Συστηματική 

καθυστέρηση απόδοσης των σχετικών ποσών θα επιφέρει ενεργοποίηση της ρήτρας 

περί Επιπρόσθετων Επιτοκίων. 

 

3. Η απόδοση τόκων των καταβεβλημένων και κατατεθειμένων στην Τράπεζα 

κεφαλαίων του Ταμείου, θα γίνεται την ημέρα λογισμού τους τόσο στο Λογαριασμό 

Κεφαλαίων Ταμείου, όσο και στο Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών Ταμείου δηλαδή 

30/06 και 31/12 κάθε έτους. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 

Λογαριασμός Κεφαλαίων Ταμείου 

Περιγραφή κεφαλαίων  Επιτόκιο (%) Παρατηρήσεις 

Κεφάλαια που έχουν καταβληθεί ως 

συνεπένδυση στην Τράπεζα  
 Από το πρώτο ευρώ  

 

Επιπρόσθετο Επιτόκιο: 2,5% 

Λογαριασμός Επιστροφής  Ποσών 

Περιγραφή κεφαλαίων  Επιτόκιο (%) Παρατηρήσεις 

Ποσά επιστροφών (άρθρο 4)   Από το πρώτο ευρώ.  

 

Επιπρόσθετο Επιτόκιο: 2,5% 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 

 

O Δυνητικά Ωφελούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος 

http://exoikonomisi.ypeka.gr. Εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την Τράπεζα 

που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας, στην οποία 

πρέπει να διατηρεί λογαριασμό. Η Τράπεζα ενημερώνεται για τις αιτήσεις που την 

αφορούν μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και 

εφαρμόζει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τη διέπουν, καθώς και τα 

κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δυνητικά 

Ωφελούμενου, όπως αυτά ενδεικτικά τίθενται κατωτέρω. Σε περίπτωση θετικής 
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αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του Δυνητικά Ωφελούμενου κατά τα 

ανωτέρω η Τράπεζα χορηγεί σχετική προέγκριση δανείου με διάρκεια ισχύος XX μηνών. 

Η Τράπεζα οφείλει να ολοκληρώσει τον πιστοληπτικό έλεγχο και να απαντήσει στον 

αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή εντός ΧΧΧ εργάσιμων ημερών.  

Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από την Τράπεζα ενημερώνεται ο 

ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα 

Τα δάνεια αντιμετωπίζονται ως δάνεια επισκευαστικού τύπου (εισφορά του Ν. 

128/75 = 0,12%). 

Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά κριτήρια της εφαρμοζόμενης σήμερα πιστωτικής 

πολιτικής της Τράπεζας είναι: 

 Payment to Income (PtI)  ≤ XX 

 Behavior scoring  μεγαλύτερο XX  

 TB score ΤΕΙΡΕΣΙΑ  μεγαλύτερο XX 

 Έλεγχος ΤΕΙΡΕΣΙΑ: αξιολόγηση δυσμενών στοιχείων με βάση την Πιστωτική 

Πολιτική της Τράπεζας  

 Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι θεωρούνται ισχυροί για διάστημα έως xx (xx) 

μηνών από την (τελευταία) ημερομηνία  πραγματοποίησης τους. Εφόσον  η 

δανειακή σύμβαση δεν υπογραφεί εντός του παραπάνω χρονικού  διαστήματος 

των xx (xx) μηνών, η Τράπεζα θα προβαίνει σε πιστοληπτική επαναξιολόγηση. Σε 

περίπτωση που κατά τον επανέλεγχο δεν πληρούνται πλέον τα πιστοδοτικά 

κριτήρια, η Τράπεζα θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική 

επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα. 

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επανέλεγχος πραγματοποιείται μόνο πριν 

την εκταμίευση κάθε ποσού δανείου αποκλειστικά για την υποβολή από τον 

ωφελούμενο αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 

βάσει του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει, είτε ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, 

είτε ακόμη και κατά το προδικαστικό στάδιο της προσπάθειας επίτευξης 

εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα κριτήρια που έχει καθορίσει και εφαρμόζει η Τράπεζα σε 

όλους τους πελάτες της. 
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Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις 

(συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ή/και συγκύριων ιδιοκτησίας), και έχει λάβει θετική 

απάντηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει επιλέξει– σε περίπτωση που 

έχει επιλέξει τη λήψη δανείου- απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να 

διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου και να 

εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).. 

Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο πληροφοριακό 

σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο 

κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων. Τέλος, επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Α’ ΠΕΑ, καθώς και 

λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτούνται. 

Ο έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου διενεργείται από τον Δικαιούχο. Καταχωρείται η 

αίτηση ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση 

κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να 

τροποποιήσει τα στοιχεία επισυνάπτοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. 

Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου με ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν ελλείποντα 

στοιχεία. Σε περίπτωση επισύναψης συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται 

αντίστοιχη διαδικασία. 

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον Δικαιούχο, με 

βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και προτεραιότητας της αίτησης και αποστέλλεται στην 

Επενδυτική Επιτροπή: Εκδίδεται η Απόφαση υπαγωγής, ενημερώνεται ο Ωφελούμενος 

ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα και κοινοποιείται η έγκριση στην Τράπεζα 

(όπου απαιτείται). 

 

 

 

 

2. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Ο  φυσικός φάκελος που θα περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που αφορά την πιστοληπτική 

αξιολόγηση του Δυνητικά Ωφελούμενου, τα στοιχεία του δανείου (αίτηση, σύμβαση, 

εκταμίευση, παρακολούθηση, κλπ) και το Πρόγραμμα γενικότερα, φυλάσσεται στην 

Τράπεζα σε ειδικό αρχείο για  5 έτη από την ολοκλήρωση του Προγράμματος.  Η 
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Τράπεζα δύναται να τηρεί τον φάκελο του Δυνητικά Ωφελούμενου και το αρχείο και 

ηλεκτρονικά.  

Η Τράπεζα οφείλει να διατηρεί πλήρως ενημερωμένο το αρχείο των δανειακών φακέλων 

των Δυνητικά Ωφελούμενων και των Ωφελούμενων, προσβάσιμο στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ Α.Ε. 

για τον έλεγχο και πιστοποίηση από την τελευταία, της ορθής εκτέλεσης του 

οικονομικού αντικειμένου των έργων των Ωφελουμένων του Προγράμματος. Η ΕΤΕΑΝ 

Α.Ε. θα ενημερώνει την Τράπεζα για τη διενέργεια ελέγχου στο αρχείο ή/και στο 

φάκελο του Ωφελούμενου δέκα (10) Ημέρες πριν το σχετικό έλεγχο από την ίδια ή άλλο 

φορέα που δύναται να διενεργήσει τον εν λόγω έλεγχο.  

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 

Εντός ΧΧ (Χ) μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι Ωφελούμενοι που 

έχουν ενταχθεί αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής, υπογράφουν 

σχετικό έντυπο αποδοχής και το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο δικαιούχο. Η εν λόγω 

επιλογή ενεργοποιείται μετά την αποστολή των ανωτέρω εγγράφων στον Δικαιούχο, η 

οποία δεν μπορεί να είναι πέρα των δύο μηνών από την γνωστοποίησης της απόφασης 

υπαγωγής. Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται παρατάσεις αποδοχής της 

απόφασης υπαγωγής για επιπλέον διάστημα έως ΧΧ  (Χ) μήνες. 

Εντός ΧΧ (ΧΧ) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής, οι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί 

και έχουν αιτηθεί τη λήψη δανείου για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.  

Εντός ΧΧ (Χ) μηνών από την γνωστοποίηση των αποφάσεων υπαγωγής στον 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο………….. της παρούσας. Μετά από έγκριση του Δικαιούχου 

επιτρέπονται παρατάσεις υπογραφής της δανειακής σύμβασης για συνολικό μέγιστο 

χρονικό επιπλέον διάστημα έως ΧΧ (Χ) μήνες.  

Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγεται αποδοχή των 

όρων της απόφασης υπαγωγής. 

Η μη αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου αποδοχής της απόφασης υπαγωγής και η 

μη υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο εντός των ανωτέρων 
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προθεσμιών συνεπάγεται αυτοδίκαια την υπαναχώρηση του Ωφελούμενου και ο 

Δικαιούχος προβαίνει στην ανάκληση της Απόφασης Υπαγωγής του Ωφελούμενου.. 

 

3.1. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το ποσό της δανειακής σύμβασης βάση του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

Για την Α κατηγορία ωφελούμενων από 30% έως 40% του αρχικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού 

Για την Β κατηγορία ωφελούμενων από 30% έως 50% του αρχικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού 

Για την Γ κατηγορία ωφελούμενων από 30% έως 60% του αρχικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού 

Για την Δ κατηγορία ωφελούμενων από 30% έως 65% του αρχικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού 

Για την Ε κατηγορία ωφελούμενων από 50% έως 70% του αρχικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού 

Για την Ζ κατηγορία ωφελούμενων από 50% έως 75% του αρχικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού 

Για την ΣΤ κατηγορία ωφελούμενων έως 100% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

Στη δανειακή σύμβαση θα προβλέπεται η μείωση του ποσού της  στο αντίστοιχο 

ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

 

3.2. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό για όλη της διάρκειά της. Το 

επιτόκιο εκτοκισμού ανέρχεται σε XX% ετησίως, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 στο 

μέρος των κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% και η 

οποία βαρύνει τον ωφελούμενο. 

 

3.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η διάρκεια του δανείου είναι 4, 5 ή 6 έτη με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας 

τόκων την 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως 

ισχύει. 

 

3.4. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις και σταθερό επιτόκιο 

καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.  

Στην περίπτωση προκαταβολής του δανείου, οι τόκοι επιβαρύνουν τον ωφελούμενο και 

επιστρέφονται σε λογαριασμό του εφόσον  μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και ότι 

δικαιούται τα ωφελήματα του Προγράμματος. 

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία 

επιβάρυνση του δανειολήπτη (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης) 

Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την 

καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση 

αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να 

καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό διάστημα έως 

τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης. 

 

 

3.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με τον κάθε ωφελούμενο  καταβάλλεται 

από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην Τράπεζα, ως διαχειριστικό κόστος,  ποσό € 95,00€ 

 

 

 

3.6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   

Στη δανειακή σύμβαση με τον ωφελούμενο πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα οι 

κάτωθι όροι: 

Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
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1.      Έχω μελετήσει και αποδέχομαι του όρους του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ, όπως  περιγράφονται στον Οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος , ΚΥΑ 

…….. (θα αναγραφεί ο αριθμός της ΚΥΑ, που πρόκειται να εκδοθεί) 

2. Έχω κατανοήσει και αποδέχομαι το όφελος από την υπαγωγή μου στο 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον», το οποίο συνίσταται: 

Α’ Κατηγορία Κινήτρων : Ατομικό εισόδημα έως 10.000€ και Οικογενειακό 

εισόδημα έως 20.000€ 

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 60% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου 

παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου  κόστους των δύο 

ενεργειακών επιθεωρητών, , καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο 

επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα 

ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) 

στην επιδότηση των τόκων του δανείου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της 

εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

Β’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 10.000€ έως 15.000€ και 

Οικογενειακό από 20.000 έως 25.000€ 

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 50% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου 

παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο 

ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο 

επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα 

ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) 

στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της 

εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

Γ’ Κατηγορία Κινήτρων:  Ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000€ και 

Οικογενειακό από 25.000 έως 30.000€ 

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 40% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου 

παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό 
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επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο 

ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο 

επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα 

ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) 

στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της 

εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

Δ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 25.000€ και 

Οικογενειακό από 30.000 έως 35.000€ 

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 35% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου 

παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 70% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο 

ενεργειακών επιθεωρητών,   καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο 

επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα 

ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) 

στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της 

εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

Ε’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 25.000 έως 30.000€ και 

Οικογενειακό από 35.000 έως 40.000€ 

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 30% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου 

παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 50% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο 

ενεργειακών επιθεωρητών,   καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο 

επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα 

ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) 

στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της 

εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

ΣΤ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 30.000 έως 35.000€ και 

Οικογενειακό από 40.000 έως 45.000€ 

α) στην επιχορήγηση σε ποσοστό 25% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

δαπανών των απαιτούμενων για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου 
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παρεμβάσεων, επιπλέον 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 50% β) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο 

ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου γ) στο 

επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα 

ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και δ) 

στην επιδότηση των τόκων του δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της 

εισφοράς του Ν. 128/75 που είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

 

Ζ’ Κατηγορία Κινήτρων: Ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000€ και 

Οικογενειακό από 45.000 έως 50.000€ 

α) στην επιχορήγηση του ελάχιστου κόστους των δύο ενεργειακών επιθεωρητών   

καθώς και την αμοιβή του συμβούλου έργου β) στο επιτόκιο εκτοκισμού του 

δανείου, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα ανερχόταν στο ύψος του επιτοκίου 

των αντίστοιχων δανείων της αγοράς και γ) στην επιδότηση των τόκων του 

δανείου μου σε ποσοστό 100% εξαιρουμένης της εισφοράς του Ν. 128/75 που 

είναι υποχρέωσή μου να καταβάλω στην τράπεζα.» 

 

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

1. Ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο και 

ενδεδειγμένο τρόπο τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων κοινοτικών ή εθνικών οργάνων, 

μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τον χρόνο ελέγχου, παρέχοντας τα ζητούμενα 

από αυτά στοιχεία και πληροφορίες. 

2.      Ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει να διατηρεί το έργο (τις παρεμβάσεις) για πέντε έτη 

από την ολοκλήρωσή του και να απέχει από κάθε ενέργεια αντίθετη προς τούτο. Επίσης 

υποχρεούται να τηρεί για το ίδιο χρονικό διάστημα  το φυσικό φάκελο του έργου 

(παραστατικά, πιστοποιητικά και άλλα έντυπα του Προγράμματος) 

3.      Ο Ωφελούμενος αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων 

για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του, να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της 

ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ενδεικτικά διατάξεις πολεοδομικής 

νομοθεσίας, νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης, κλπ και όπου απαιτείται να λαμβάνει 

τις απαραίτητες εγκρίσεις.  
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4. Ο Ωφελούμενος υποχρεούται να τηρεί τους όρους της απόφασης υπαγωγής του 

στο Πρόγραμμα και τους όρους της δανειακής σύμβασης σε αντίθετη δε περίπτωση θα 

επέρχονται εναντίον του οι ακόλουθες κατά περίπτωση συνέπειες: 

4.1. Σε περίπτωση που έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή του δανείου και ο 

Ωφελούμενος δεν υλοποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, 

καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του 

δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ενεργειακού στόχου, θα ανακαλείται η 

απόφαση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, θα καταγγέλλεται η δανειακή 

σύμβαση από την Τράπεζα, το δάνειο θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και 

απαιτητό και ο Ωφελούμενος θα υποχρεούται να αποδώσει όλα τα ωφελήματα 

του Προγράμματος που του έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 

Κατ’Οίκον ΙΙ» 

 4.2. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα 

αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προβαίνει στις        απαραίτητες 

ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη 

συνακόλουθη ανάκτηση των Κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την 

αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον 

Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ» 

 

 

4.3. Σε περίπτωση μη πληρωμής εκ μέρους του Ωφελούμενου τριών 

συναπτών καταβλητέων δόσεων του δανείου, περιλαμβανομένης της εισφοράς 

του ν. 128/75, θα διακόπτεται οριστικά η επιδότηση των τόκων από το Ταμείο 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και θα υποχρεούται ο Ωφελούμενος στην καταβολή τους, από 

δικά του διαθέσιμα.  
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ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, 

διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του έργου, υποχρεούται ο Ωφελούμενος να 

επιστρέψει να κίνητρα που έλαβε από το Πρόγραμμα λόγω υπαγωγής του. 

          

3.7. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο 

δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί κατά 

μέγιστο στο ΧΧ% του ύψους του δανείου. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται 

εντός Χ εβδομάδας από την καταβολή της συμμετοχής των χρημάτων του Ταμείου 

για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό 

λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου.   

 

Η Προκαταβολή είναι έντοκη, οι τόκοι βαρύνουν τον Ωφελούμενο και εφόσον  μετά 

την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου κριθεί ότι δικαιούται των 

Κινήτρων του Προγράμματος, το αντίστοιχο ποσό τόκων που έχει καταβάλει ο 

Ωφελούμενος θα πιστωθεί στον καταθετικό του λογαριασμό με ευθύνη της Τράπεζας 

και μετά από έλεγχο και έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τα διαθέσιμα του Ταμείου 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ  

Το ποσό της Προκαταβολής δεν αποδίδεται στον Ωφελούμενο, αλλά χρησιμεύει για 

να πληρωθούν τυχόν προκαταβολές που ζητούν οι Προμηθευτές του Ωφελούμενου. 

Οι πληρωμές γίνονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ωφελούμενου και με πίστωση 

τραπεζικού λογαριασμού  του προμηθευτή στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα. 

Η Τράπεζα συνεπώς,  οφείλει να προβεί στην εκταμίευση της προκαταβολής δανείου 

και στην απόδοσή της στους προμηθευτές, εντός Χ εβδομάδας από την ημερομηνία 

που αποδοθεί η συμμετοχή του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» στον Λογαριασμό 

Κεφαλαίων. 
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Β. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ  

Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 

χρονικού διαστήματοςΧΧ (Χ) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Υπαγωγής, αφού πρώτα προηγηθεί επανέλεγχος στο αρχείο της Τειρεσίας Α.Ε. και 

δεν προκύψει η υποβολή από τον δανειολήπτη αίτησης ρύθμισης οφειλών 

υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων βάσει του Ν. 3869/2010, είτε ενώπιον του 

αρμοδίου Ειρηνοδικείου, είτε ακόμη και κατά το προδικαστικό στάδιο της 

προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του και υπό 

την προϋπόθεση να υφίσταται καταβεβλημένο στο Λογαριασμό Κεφαλαίων Ταμείου 

Εξοικονομώ ΙΙ που τηρείται στην Τράπεζα, το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στη 

συμμετοχή του στο προς εκταμίευση  υπόλοιπο  του δανείου. 

Παράταση του συμβατικού χρόνου  υλοποίησης μπορεί να χορηγείται από την ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ, μόνο με τεκμηρίωση από τον Ωφελούμενο ή/και τον Προμηθευτή σοβαρών 

λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για μέγιστο χρονικό διάστημα ΧΧ 

(ΧΧ) μηνών.  

Το υπόλοιπο ποσό δανείου εκταμιεύεται κατά τα ανωτέρω αποκλειστικά για την 

εξόφληση των επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή των δαπανών που αφορούν τις 

παρεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση, 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν καταβεβλημένων από τον Ωφελούμενο 

ασφαλιστικών εισφορών.    

Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των 

δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ΧΧ (Χ) μήνα από την 

ημερομηνία παραλαβής των απαιτούμενων δικαιολογητικών πιστοποίησης από τον 

τον Δικαιούχο. 

 

3.8. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 

επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, επισυνάπτει στο 

πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά 
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δικαιολογητικά του Παραρτήματος V ή VI του Προγράμματος, κατά περίπτωση, και 

υποβάλλει τη σχετική δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την 

παροχή των κινήτρων του προγράμματος. 

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται, 

βάσει των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός.  

γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της προηγούμενης παραγράφου β) ανά Ωφελούμενο γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει 

καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους. 

δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την εξόφληση των ιδίων κεφαλαίων από τον 

Ωφελούμενο, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την 

επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / 

προμηθευτών και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση.  

ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου 

για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για 

την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών.  

στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου ε)  

χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, 

επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.  

η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι 

αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή, αμοιβή για τυχόν μελέτες και καταβεβλημένες 

ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση 

πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο 

οποίος το κατανέμει στους ιδιοκτήτες. 

θ) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το επιλέξιμο ποσό της αμοιβής του 

συμβούλου έργου για την εξόφληση του επί πιστώσει παραστατικού δαπάνης.  
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 Για την πιστοποίηση πληρωμής επιλέξιμης δαπάνης προς τον Προμηθευτή 

απαιτείται τουλάχιστον αντίγραφο του παραστατικού της Τράπεζας στο οποίο 

φαίνεται η μεταφορά χρημάτων, τα στοιχεία των λογαριασμών και η αιτιολογία 

(εξόφληση τιμολογίου επί πιστώσει …/….). 

 

 Όλες οι εταιρείες-Προμηθευτές του Ωφελούμενου για τις δαπάνες του 

προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. στο 

σχετικό προς εξόφληση παραστατικό θα αναγράφεται δήλωση γνωστοποίησης 

του τραπεζικού του λογαριασμού, προς Τράπεζα και ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κάθε 

αρμόδια αρχή εμπλεκομένη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οικον ΙΙ» καθώς 

και εξουσιοδότηση προς τις παραπάνω να αιτηθούν και να λάβουν στο όνομα 

και για λογαριασμό του, γνώση των κινήσεων του λογαριασμού που αφορούν 

στην εξόφληση του παραστατικού.  Σε περίπτωση που οι πιστώσεις  γίνονται σε 

προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι εταιρείες-Προμηθευτές 

που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. 

 Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την 

πιστοποίηση των δαπανών το απαιτούμενο παραστατικό (π.χ απόδειξη, 

προτιμολόγιο (Proforma Invoice)).  

 Για παραστατικά που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την 

απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους, κατά 

περίπτωση. 

 Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, επισυνάπτει στο πληροφοριακό 

σύστημα του Προγράμματος τη σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες 

παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα 

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιλεξιμότητα των δαπανών: 
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 Πληρωμές που διενεργεί ο ίδιος ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή 

ενεργειακού επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών και την καταβολή  ιδίων 

κεφαλαίων (όλων όμως μέσω τραπεζικού συστήματος).  

 Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης 

επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα. 

 Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων. 

 Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που 

ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν 

περιορισμών σε αυτές.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ  

 

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Με την υπογραφή της σύμβασης δανείου εισπράττονται από την Τράπεζα € 95 ώς 

διαχειριστικό κόστος, εντός 7 Ημερών από αίτημα προς την ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέσω 

λογαριασμού 610 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό του δανείου καθώς και τα λοιπά κίνητρα σύμφωνα 

με τον Οδηγό Εφαρμογής (επιχορήγηση, κόστος ενεργειακών επιθεωρητών, αμοιβή 

συμβούλου) στους Ωφελούμενους, ο Δικαιούχος, κατόπιν των ελέγχων που 

πραγματοποιεί, ενημερώνει την Τράπεζα ώστε να καταβάλλει αυτά. 

Το ποσό κατά το οποίο το Ταμείο χρηματοδοτεί το δάνειο, αντλείται από τον τηρούμενο 

Λογαριασμό Κεφαλαίων στην τράπεζα.  

Ακολούθως, το ποσό που αντιστοιχεί στα λοιπά κίνητρα, πιστώνεται στον λογαριασμό 

610 της Τράπεζας στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου (ή 

του υπολοίπου) ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος ΧΧ (Χ) μηνών από την 
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ημερομηνία παραλαβής από το Δικαιούχο σε φυσική μορφή της δήλωσης πιστοποίησης 

για την ολοκλήρωση του έργου. Οι πληρωμές προς τους αναδόχους/ προμηθευτές 

διενεργούνται από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό εντός δύο (2) εβδομάδων από την 

καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο, χωρίς υπέρβαση του ανωτέρω 

συνολικού διαστήματος των ΧΧ (Χ) μηνών. 

 

 

3. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΟΥ  

Για την πληρωμή των επιδοτούμενων τόκων, η τράπεζα στο τέλος έκαστου μήνα και 

μέχρι την 8η Ημέρα του επόμενου μήνα, αποστέλλει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ κατάλληλο 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή xml  (που θα συμφωνηθεί σε ειδική συνάντηση μεταξύ 

των Μερών). 

Με την παραλαβή του αρχείου και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ και δεν διαπιστωθούν προβλήματα, ακολούθως αποστέλλεται στην Τράπεζα 

απαντητικό αρχείο, για  την πληρωμή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων.   

Το ποσό αυτό, πιστώνεται στον λογαριασμό 610 της τράπεζας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. Μετά τη λήξη της περιόδου Επιλεξιμότητας, η καταβολή των επιδοτούμενων 

τόκων θα πραγματοποιείται μέσω Λογαριασμών Μεσεγγύησης, οι λεπτομέρειες 

λειτουργίας των οποίων θα καθοριστούν σε σχετική διαδικασία που θα 

πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας και πριν από την 

έναρξη χρήσης τους και θα περιληφθούν σε επικαιροποίηση της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε μηνιαία βάση 

για  

 Την ομαλή αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου του μήνα αναφοράς, μέσω των 

αρχείων Επιστροφών. 
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 Την μη αποπληρωμή των δόσεων  δανείου του μήνα αναφοράς, μέσω των 

αρχείων Εμπλοκών. 

 Την αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου των προηγούμενων του μήνα 

αναφοράς μηνών, μέσω των αρχείων Επιστροφών 

 Τις περιπτώσεις μερικών ή ολικών πρόωρων αποπληρωμών δανείων, μέσω των 

αρχείων Επιστροφών. 

 Λοιπές πληροφορίες που θα συμφωνηθούν 

 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα από τον πρώτο μήνα εμφάνισης καθυστέρησης δόσης (κεφαλαίου, τόκων, 

εισφορά, τόκων υπερημερίας) εφαρμόζοντας την εσωτερική εισπρακτική πολιτική της, 

αρχίζει την διαδικασία όχλησης του ωφελούμενου για την πληρωμή των 

καθυστερημένων οφειλών. Η διαδικασία μπορεί να είναι κατ’ αρχήν τηλεφωνική και να 

κλιμακώνεται σε  έγγραφη, έγγραφη με συστημένη επιστολή, επίδοση με δικαστικό 

επιμελητή. 

Μετά τον τρίτο μήνα καθυστέρησης (ληξιπροθεσμίας)  παύει η επιδότηση τόκων 

οριστικά. 

 

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η Τράπεζα δύναται να διαπραγματευτεί την ρύθμιση της οφειλής και να ζητήσει την 

έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την αποδοχή της. Το ποσό των επιδοτούμενων τόκων, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους αρχικώς υπολογισθέντες για την αρχική διάρκεια του 

δανείου Τυχόν προκύπτοντες τόκοι, τόκοι υπερημερίας, κλπ βαρύνουν τον ωφελούμενο. 

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

δανείου  ώστε το τελικώς επιστρεφόμενο κεφάλαιο να είναι μικρότερο του αρχικώς 

εκταμιευθέντος (συνολικού εκταμιευθέντος, στην περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων). 

Επίσης, το επιτόκιο του δανείου δεν μπορεί να αυξηθεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Με τη συμπλήρωση 180 Ημερών συνεχούς υπερημερίας ως προς την καταβολή 

ληξιπρόθεσμης δόσης κεφαλαίου, τόκων (συμβατικών ή/και υπερημερίας), εισφοράς, η 

σύμβαση δανείου καταγγέλλεται και η Τράπεζα φροντίζει για την είσπραξη της 

απαίτησης από το σύνολο του δανείου, σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες. 

Η τράπεζα δύναται να καταγγείλει την σύμβαση δανείου σε διάστημα μεγαλύτερο των 

90 και μικρότερο των 180 Ημερών συνεχούς υπερημερίας του Ωφελούμενου, υπό τις 

κάτωθι προϋποθέσεις:  

1. Ο Ωφελούμενος προχωρεί σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ή έχει κηρυχθεί πτωχός 

σύμφωνα με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου (Ν. 3869/2010) 

2. Ο Ωφελούμενος έχει εμφανίσει ασυνέπεια σε υφιστάμενα δανειακά προϊόντα 

ιδιωτών στην ίδια τράπεζα και αυτή έχει αποφασίσει την καταγγελία όλων των  

σχετικών συμβάσεων (cross default). 

Για την καταγγελία της σύμβασης δανείου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 

Ημερών, απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση της Τράπεζας και η σύμφωνη γνώμη της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

Από τα ποσά που εισπράττονται, είτε από την αναγκαστική εκτέλεση είτε με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετά την καταγγελία : 

 Επιστρέφεται στον Λογαριασμό Επιστροφής Κεφαλαίου του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ το ποσοστό της συμμετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ στο δανειακό 

κεφάλαιο και οι αναλογούντες τόκοι υπερημερίας (σήμερα 2,5%). Οι τόκοι 

υπερημερίας θα αποδίδονται στον Λογαριασμό Επιστροφής Κεφαλαίου  του 

Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον, κάθε τρίμηνο από την είσπραξή τους. 

 Το επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου μετά την καταγγελία επιβαρύνεται με το 

εκάστοτε επιτόκιο υπερημερίας (σήμερα 2,5%). 

    Καταγγελία Δανείου για λόγους μη επίτευξης του ενεργειακού στόχου 

Μετά την απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ για 

λόγους μη επίτευξης του ενεργειακού στόχου η Τράπεζα, δύναται να συμφωνήσει 

με το Δανειολήπτη τη χορήγηση νέου δανείου με όρους αμοιβαίως αποδεκτούς, 

προκειμένου το προϊόν του δανείου αυτού  να εξοφλήσει το  δάνειο που 

χορηγήθηκε στον δανειολήπτη λόγω της ένταξής του στο Πρόγραμμα και 

χρηματοδοτήθηκε κατά 33,33% από το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ. Η Τράπεζα κατά την 
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εκταμίευση του ποσού του νέου δανείου θα αποδίδει στον Λογαριασμό Επιστροφής 

Ποσών το ποσό που αντιστοιχεί  στην συμμετοχή του ΤΑΜΕΙΟΥ στο αρχικό ποσό του 

δανείου (τυχόν προκαταβολή + υπόλοιπο εκταμιευθέν). 

Η παραπάνω δυνατότητα να προβλεφτεί και στη δανειακή σύμβαση του 

ωφελούμενου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Η Τράπεζα υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση 

των στόχων του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» και του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 

οίκον ΙΙ».   

Η Τράπεζα δεσμεύεται να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για, την άμεση 

απόδοση των δημοσίων πόρων στους ωφελούμενους του Προγράμματος, την επίτευξη 

των στόχων απορρόφησης του Ταμείου, την έγκαιρη αποστολή αναφορών και 

μηχανογραφικών ενημερώσεων. 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Τράπεζα θα παρέχει σε  μηνιαία και ετήσια βάση   εκθέσεις / αναφορές και 

μηχανογραφικά στοιχεία, όπως αυτά θα προσδιοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ή/και την 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή με βάση τα πρότυπα που παρέχονται 

από την ΕΤΕΑΝ.  

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. 

Επιπλέον, η Τράπεζα θα αποστέλλει σε μηνιαία βάση, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη 

μορφή που θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, τις κινήσεις των Λογαριασμών 

Κεφαλαίου και Επιστροφών. Στην αιτιολογία των κινήσεων, θα περιλαμβάνεται σε 

καθορισμένο σημείο ο Κωδικός Αίτησης Τράπεζας ή Κωδικός Υπαγωγής ΕΤΕΑΝ του 

ωφελούμενου ή άλλο κοινό πεδίο που θα συμφωνηθεί. 

ΑΔΑ: ΩΙΦΕ46ΨΧΨΖ-ΞΚ8



 

 Σελίδα 32 
 

Η συστηματική καθυστέρηση αποστολής των αναφορών και των μηχανογραφικών 

στοιχείων, μετά και από έγγραφη ειδοποίηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, θα επιφέρει την 

ενεργοποίηση της ρήτρας του άρθρου 11 Β. 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η Επενδυτική Επιτροπή και λοιποί αρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν, κάθε φορά, να ζητήσουν 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμών ή το ίδιο το έργο.    

 

Άρθρο 11 

ΡΗΤΡΕΣ 

Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του Ταμείου και της ορθής λειτουργίας του 

Προγράμματος, θέτονται οι παρακάτω 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,  

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 ή/και μηχανογραφικών στοιχείων 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), 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  -  ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και στα 

έγγραφα / συστήματα σχετικά με τα εν λόγω δάνεια σε αντιπροσώπους της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού 

κατά της εγκληματικότητας γραφείου (OLAF)), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, της ΕΥΔ/ΕΠΑνΚ και οποιουδήποτε άλλου 

εξουσιοδοτημένου φορέα ή οργανισμού.   
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2. Η Τράπεζα δέχεται τους κάτωθι περιγραφόμενους ελέγχους από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ ή 

εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο: 

 Έλεγχος φυσικού φακέλου δανείου. 

 Έλεγχος κίνησης λογαριασμών συστημικά και έγχαρτα (εκτυπωμένο extrait). 

 Κάθε έλεγχο που απαιτηθεί αναλόγως των ευρημάτων. 

3. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ θα ενημερώνει έγγραφα ότι η διενέργεια του ελέγχου θα 

πραγματοποιηθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, 

διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα,  

πράξη ή παράλειψη της Τράπεζας που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα την απώλεια πόρων από το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ, τότε 

αυτή υποχρεούται στην έντοκη επιστροφή του ποσού στο Λογαριασμό Επιστροφής 

Κεφαλαίων του Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ., που έχουν καταβληθεί και αναλογούν στο ύψος 

του σφάλματος  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ / MARKETING PLAN 

Η Τράπεζα, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 

θα πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες μάρκετινγκ και δημοσιότητας, με σκοπό 

την γνωστοποίηση του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» και του υποστηριζόμενου 

Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η 

Τράπεζα πρέπει να εξασφαλίσει τα παρακάτω:  

 Αναφορά στο όνομα του προϊόντος του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 

ΙΙ», στη  συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε., το ΕΤΠΑ και το ΕΠΑνΕΚ και το ΕΣΠΑ και 

τα συναρμόδια  Υπουργεία. 

 Προώθηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» μέσω του ιστοχώρου 

της Τράπεζας.  

 Τήρηση των όρων δημοσιότητας που περιγράφονται στην επίσημη διαδικτυακή 

πύλη του Προγράμματος παραπομπή σ’ αυτήν σε κάθε σχετική με τη δράση 

διαφήμιση.  
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 Τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EΚ 1303/2013 & 480/2014 

καθώς και του 821/2014 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας, και των 

προδιαγραφών των δράσεων δημοσιότητας που θα υλοποιήσει η αρμόδια 

υπηρεσία του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της προβολής του Προγράμματος  «Εξοικονόμηση 

κατ’ οίκον ΙΙ» 

 Δημιουργία ειδικής αφίσας για το δίκτυο καταστημάτων για το εν λόγω 
Χρηματοδοτικό Μέσο  

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

διαφημιστικό υλικό κ.λπ.), της κάτωθι  τυποποιημένης πρότασης : «μέρος της 

χρηματοδότησης προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους ………..»  

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

προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 

ΙΙ», θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Επιτελική δομή ΕΣΠΑ. 

 Αναφορά του συγκεκριμένου οικονομικού οφέλους που επιτυγχάνεται στα φυσικά 

πρόσωπα σε έντυπο, λόγω της χρηματοδότησης του δανείου του ωφελούμενου 

από το κοινό κεφάλαιο Ταμείου και τραπεζών.  

 Χρήση του οφέλους αυτού ως μέσο και  εργαλείο μάρκετινγκ από την Τράπεζα. 

 

Ενδεικτικά, παρακάτω περιγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στα κυριότερα μέσα προβολής.  Πιο συγκεκριμένα: 

Έντυπη επικοινωνία: 

Στην έντυπη επικοινωνία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (που 

υπογράφει το έμβλημα), σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα της Ε.Ε. 

 Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα και της προδιαγραφές 

σηματοδότησης του ΕΣΠΑ. 

 Η αναφορά στο όνομα του Ταμείου, κάτω από το έμβλημα της ΕΕ, από το οποίο 

λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης δηλαδή για το ΕΤΠΑ: «Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» 

 Το λογότυπο και τα στοιχεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
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 Η φράση: «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Τηλεοπτικά μηνύματα: 

Όλα τα παραπάνω εκτός από το 5. το οποίο διαφοροποιείται ως εξής: 

 Την εκφώνηση της φράσης: «ΕΣΠΑ – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 Επιπλέον, η αναφορά στην εθνική ή στην περιφερειακή αρχή δύναται να 

ενσωματωθεί στην κάρτα τέλους. 

Ραδιοφωνικά μηνύματα: 

 Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αναφορά στο οικείο 

Ταμείο από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση, όπως και τη φράση: «ΕΣΠΑ – 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 

Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα υλοποιεί κατ’ ελάχιστον το πρόγραμμα marketing που 

έχει περιγράψει στην από προσφορά της.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

Η Τράπεζα ορίζει  ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για κάθε επικοινωνία και επίλυση 

προβλημάτων για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» και το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ 

ΟΙΚΟΝ ΙΙ: 

 ……………………………………….. 

 

……………………………………………………………………. 

 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ  αντιστοίχως ορίζει ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για κάθε επικοινωνία και 

επίλυση προβλημάτων για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» και το Πρόγραμμα 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ 

 ……………………………………….. 

 

Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα γίνεται εγγράφως με 

επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά. 
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Κάθε επερχόμενη μεταβολή στα ως άνω πρόσωπα και λοιπά στοιχεία γνωστοποιείται 

εκατέρωθεν σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

συνεργασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τις διατάξεις της παρούσης και 

του Οδηγού του Προγράμματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και την 

επιλεξιμότητα δαπανών, η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της 

υπογραφής της και λήγει με την εκκαθάριση του Κοινού Κεφαλαίου, και εκκαθάριση 

όλων των δανείων ή έως την 31/12/2023, όποια χρονική στιγμή είναι μεταγενέστερη 

ενώ οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία 

εξακολουθούν να ισχύουν.  Ωστόσο, για λόγους ελέγχου, η Τράπεζα οφείλει να 

φυλάσσει όλα τα σχετικά με το έργο αρχεία, έγγραφα και δεδομένα σε συνήθη μέσα 

αποθήκευσης δεδομένων, με ασφαλή τρόπο και τάξη, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Προγράμματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Με πρόσκληση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης του πρώτου 

κύκλου του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον και όχι αργότερα από την 

31/12/2023 συστήνεται επιτροπή από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο 

μερών (Τράπεζας και ΕΤΕΑΝ ΑΕ) με αρμοδιότητα να συντάξει τον απολογισμό του 

Κοινού Κεφαλαίου και να καταρτίσει λογαριασμό αποτελεσμάτων της μέχρι τότε 

διαχείρισής του, καθώς και να καταγράψει την αναλογία σε αυτά (τα αποτελέσματα) 
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κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, που συμπίπτει με την αναλογία ανάληψης κινδύνου από 

αυτό.  

Ακολούθως, θα συνταχθεί πρακτικό εκκαθάρισης στο οποίο κατ’ ελάχιστο θα 

αναγράφονται τα καταβληθέντα ποσά από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οι 

εισπράξεις λόγω αποπληρωμών των δανείων, οι εισπράξεις από ολοκληρωμένη 

διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, οι εκτιμώμενες εισπράξεις από διαδικασία 

αναγκαστικής είσπραξης εν εξελίξει,  οι εισπραχθέντες τόκοι (καταθετικών 

λογαριασμών και τόκων υπερημερίας) και τα εκτιμώμενα ανείσπρακτα ποσά οφειλών 

από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Στο ίδιο ως άνω πρακτικό, θα καταγραφούν και τυχόν άλλα ζητήματα που τυχόν 

ανακύψουν και αφορούν στην εκκαθάριση καθώς και η κοινώς αποδεκτή από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη λύση τους. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ 

Αλλαγές στα νομικά πρόσωπα των αντισυμβαλλομένων, πρέπει να γνωστοποιούνται 

στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, καθώς και ο λόγος των αλλαγών (εξαγορά, συγχώνευση ) 

Η αλλαγή αυτή καθαυτή δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας, εκτός 

κατά κρίσης της ΕΤΕΑΝ, της περίπτωσης όπου η συμβαλλόμενη Τράπεζα, δεν ασκεί 

πλέον έλεγχο στο νέο οργανισμό που προκύπτει. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως ισχύει, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

των ωφελουμένων.    

 Ειδικότερα, η Τράπεζα ενημερώνει τους Δυνητικά Ωφελούμενους  και τους 

Ωφελούμενους  και λαμβάνει, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή τους για την εκ μέρους 

τους συλλογή, τήρηση, διαβίβαση και επεξεργασία των  προσωπικών τους  δεδομένων  

σύμφωνα με τον  Ν. 2472/97, όπως ισχύει, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης. 
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Επίσης τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν με την παρούσα την υποχρέωση να 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα των ωφελουμένων, αποκλειστικά και μόνο για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας σύμβασης και των επιμέρους συμβάσεων 

καταθετικού λογαριασμού ή/και δανείου που συνάπτει η Τράπεζα με τους 

ωφελουμένους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εχεμύθεια και να διαφυλάττει την 

εμπιστευτικότητα και το απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων, πληροφοριών ή εμπορικών 

και επαγγελματικών μυστικών της Τράπεζας ή και των συναλλασσόμενων με αυτή 

(ιδίως όσον αφορά το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων),  που θα περιέλθουν σε 

γνώση της από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και να λάβει όλα τα κατάλληλα 

μέτρα όπως τα παραπάνω τηρούνται από τους υπαλλήλους, προστηθέντες ή τυχόν 

αντιπροσώπους της στους οποίους αναθέτει εργασίες σε σχέση με την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ 

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως διαχειρίστρια του Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ δεν δύναται να αποδεχθεί  

συμψηφισμούς που αφορούν κεφάλαια του Ταμείου με τυχόν απαιτήσεις της Τράπεζας 

που πηγάζουν από άλλες συναλλαγές με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εκτός της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή. Μετά την 

επίδοση της έγγραφης καταγγελίας άρχεται η διαδικασία ης παραγράφου 16 για την 

εκκαθάριση του Λογαριασμού του Κοινού Κεφαλαίου 

1. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να ζητήσει 

πλήρη ή μερική επιστροφή της συμμετοχής του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» στο Κοινό 
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Κεφάλαιο από την Τράπεζα, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης γι' αυτό , 

εφόσον η τελευταία βαρύνεται με δόλο ή βαριά αμέλεια, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. όπου αποδεικνύεται ότι έγιναν, ανά πάσα στιγμή, ψευδείς ή ελλιπείς 

δηλώσεις από την Τράπεζα, ιδίως όσον αφορά τις αναφορές προόδου, 

εκθέσεις και λοιπά πληροφορικά στοιχεία που είναι παρασχετέα από αυτή 

κατά τους όρους της παρούσας. 

β. όπου αποδεικνύεται ότι προσκομίστηκαν, ανά πάσα στιγμή, πλαστά έγγραφα 

από την Τράπεζα. 

γ. μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την Τράπεζα στο 

πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, εφόσον η μη εκπλήρωση δεν 

δικαιολογείται και η Τράπεζα, αφού της ζητηθεί εγγράφως να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις της, δεν το κάνει ή δεν παρέχει ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 

40 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής εγγράφου 

προειδοποίησης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

δ. χρήση όλων ή μέρους των κονδυλίων του κοινού Κεφαλαίου για σκοπούς 

άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

ε. μεταβίβαση ή παραχώρηση από την Τράπεζα όλου ή τμήματος του έργου. 

στ. μη υλοποίηση των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 της 

παρούσας σύμβασης. 

ζ. μη υποβολή αναφορών ή/και εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 κατ' 

επανάληψη εντός των προθεσμιών υποβολής. 

η.  Η Τράπεζα τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

θ.  Σε περίπτωση που λάβει αποδείξεις για την Τράπεζα για απάτη, διαφθορά, 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή άλλη παράνομη δραστηριότητα η 

οποία βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας. 

ι. Αποδεδειγμένα η Τράπεζα δεν συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις της παρούσας, 

του Οδηγού Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ που θα εκδοθεί, την 

μη τήρηση του Marketing Plan που υπέβαλε στην προσφορά της,  των 

διατάξεων των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
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2. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να 

απαιτήσει την επιστροφή όλων ή μέρους των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.  

3. Σε περίπτωση που η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ασκήσει το δικαίωμά της να καταγγείλει για 

δικαιολογημένους λόγους τη Σύμβαση, η Τράπεζα δεν δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν 

οφειλόμενα προς αυτήν ποσά από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο.   

4. Σε περίπτωση που η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ασκήσει το δικαίωμά της να καταγγείλει τη 

σύμβαση, τα οφειλόμενα ποσά επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας (όπως 

προβλέπεται στους σχετικούς Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων), που αρχίζει 

την ημερομηνία που καθίσταται ληξιπρόθεσμη και λήγει την ημερομηνία της πληρωμής. 

Τα τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των ποσών που οφείλονται στην 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. επιβαρύνουν αποκλειστικά την Τράπεζα. 

5. Στις περιπτώσεις του άρθρου 20, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ως προληπτικό μέτρο, 

αναστέλλει τις πληρωμές χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.  

 Η προαναφερθείσα διάταξη δεν επηρεάζει την εφαρμογή άλλων μέτρων ή 

προστίμων τα οποία θα μπορούσαν να επιβληθούν δυνάμει της εθνικής ή κοινοτικής 

νομοθεσίας.    

6. Σε εξαιρετικές και κατάλληλα αιτιολογημένες περιπτώσεις παραβίασης των 

όρων της παρούσας, η Τράπεζα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη 

ειδοποίηση δύο (2) μηνών προς την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει το μέρος της συμμετοχής του 

Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» που αναλογεί στο μέρος του έργου που εκτελέστηκε. Η τελική 

απόφαση επί του θέματος είναι ευθύνη της Επενδυτικής Επιτροπής που διορίζεται από 

το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης 

μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΤΕΑΝ Α.Ε., κατόπιν προτάσεως της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.  

7. Σε εξαιρετικές και κατάλληλα αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 

δύναται, σε συνεργασία και κατόπιν απόφασης της Επενδυτικής Επιτροπής, να 

καταγγείλει τη Σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση δύο (2) μηνών προς την Τράπεζα, χωρίς 

να υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης γι' αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα 

δικαιούται να ζητήσει μόνο το μέρος της συμμετοχής του Ταμείου «Εξοικονόμηση κατ’ 

Οίκον» το οποίο αναλογεί στο μέρος του έργου που έχει υλοποιηθεί.  
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8. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καταγγείλει την παρούσα 

Σύμβαση εάν δεν έχουν υποβληθεί Αναφορές Προόδου και Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις, κατά τις δύο πρώτες περιόδους υποβολής αυτών μετά την υπογραφή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση αυτών συμφωνείται ότι θα 

γίνεται μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Εφόσον στην 

διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» προκύψει ανάγκη 

διευθέτησης θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, αυτό θα γίνει με 

συμπληρωματική της παρούσας συμφωνία.  

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαπραγματευτούν με καλή πίστη και θα εκτελέσουν 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους όρους αυτής της σύμβασης, που μπορεί να 

απαιτούνται. 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από την 

παρούσα σύμβαση δεν εκχωρούνται σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τη παρούσα συμφωνία 

και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά 

που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα 

ως άνω οριζόμενα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχομένως αναφύονται μεταξύ τους.  
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Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα συμφωνία συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους 

εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών σε τρία πρωτότυπα. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΑΝ Α.Ε.     ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
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