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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1697
27 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. οικ. 12017/1245
Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την
επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22−4−2005).
2. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισµός και ανακατα−
νοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθη−
κε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2010».
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµό 2876/
7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
4. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) για την Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικο−
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κλπ.
5. Το Π.∆. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/7.9.2010) περί διορισµού
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως
ισχύει και ειδικότερα το Άρθρο 44.
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.
8. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε
την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει και ειδικότερα τα
Άρθρα 43−46.

9. Την υπ’ αριθ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)
10. Την υπ’ αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
11. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Μακεδονίας − Θράκης».
12. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου».
13. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου».
14. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Αττικής».
15. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση / Έλεγχος και Εφαρµο−
γή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007) και ειδικότερα
το άρθρο 24 αυτού.
16. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.08 (ΦΕΚ 540Β) Από−
φαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την
οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος
διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Σ∆Ε) του
ΕΣΠΑ (ΥΠΑΣΥ∆), όπως εκάστοτε ισχύει
17. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) «περί Σύστα−
σης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχει−
ρήσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
18. Το γεγονός ότι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διαθέτει την απαραί−
τητη ειδική εµπειρία στον τοµέα των συγχρηµατοδοτού−
µενων χρηµατοδοτικών εργαλείων για επιχειρήσεις και την
τεχνογνωσία για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων
της ως φορέα υλοποίησης του συνιστούµενου Ταµείου
Χαρτοφυλακίου.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη
ύψους 460.000.000,00 ευρώ, η οποία καλύπτεται από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
1. Συνιστάται Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την
επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», εφεξής Τα−
µείο, ως χωριστή λογιστικά χρηµατοδοτική µονάδα στο
πλαίσιο του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
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Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την υλοποίη−
ση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ως
προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελλη−
νικών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 24 του ν. 3614/2007 και καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα στο Ταµείο.
2. Το Ταµείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από
ένα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, όπως ταµεία επι−
χειρηµατικών κεφαλαίων, ταµεία εγγυήσεων και ταµεία
δανειοδοτήσεων.
3. Για τη σύσταση του Ταµείου θα καταβληθούν από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
ως άµεση χρηµατοδοτική συνεισφορά µέσω δωρεάς, κατά
τα προβλεπόµενα στο όρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πόροι ύψους τετρακοσίων εξήντα
εκατοµµυρίων (460.000.000,00) Ευρώ.
4. Το ανωτέρω ποσόν, που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, καταβάλλεται µε µεταφορά πιστώσεων του Π∆Ε
από τη ΣΑΕ 027/8 του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας σε έντοκο τραπεζικό λογαριασµό
επ` ονόµατι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ µε την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
5. Σκοπός της σύστασης του Ταµείου είναι η βελτίωση
της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, καθώς και η ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυ−
ξης των µικρών, πολύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση
του σκοπού, το Ταµείο, διαµέσου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., θα
σχεδιάσει τα αναγκαία χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µέσω
των οποίων θα επενδύσει σε περισσότερα από ένα µέσα
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, όπως ταµεία δανειοδοτή−
σεων, επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ή άλλων συστηµάτων
κινήτρων για τη χορήγηση δανείων.
6. Το Ταµείο ασκεί καθήκοντα ∆ικαιούχου, κατά την έν−
νοια του Άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και
υποχρεούται στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορ−
ρέουν από τους κανόνες του εφαρµοζόµενου Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε).
Άρθρο 2
Κάλυψη των εξόδων διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
1. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων
θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κόστος διαχείρισης το
οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά µέσο όρο για κάθε
ηµερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του Ταµείου
Χαρτοφυλακίου µέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ και 0,5%
για ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της
συνδροµής.
2. Ως «κόστος διαχείρισης» νοείται το σύνολο των πραγµα−
τικών δαπανών που δηµιουργούνται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ απο−
κλειστικά και µόνον από την παροχή των υπηρεσιών της στο
πλαίσιο της συγκεκριµένης δράσης και αποδεδειγµένα δεν
συνδέονται µε τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτής. Οι
δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν κυρίως αµοιβές προσωπικού,
αµοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίµων, ταξιδιών, δια−
µονής και γενικά κάθε δαπάνη που είναι αναγκαία και άµεσα
συνδεδεµένη µε την εκτέλεση της δράσης και οι οποίες
καθορίζονται συγκεκριµένα στη συµφωνία χρηµατοδότησης
του άρθρου 9§1 της παρούσας. Τα γενικά (έµµεσα) έξοδα
καλύπτονται, εάν είναι στοιχείο του πραγµατικού κόστους
για την εκτέλεση της δράσης και εάν καταλογίζονται στη
δράση αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και δεόντως
αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής.
3. Η πληρωµή του κόστους διαχείρισης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
γίνεται από το κεφάλαιο −του Ταµείου σύµφωνα µε τις δι−

αδικασίες που ορίζονται στην συµφωνία χρηµατοδότησης
του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά
και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση της
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και των λοιπών αρµόδιων εθνικών και ευρωπα−
ϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.
5. Η επιλεξιµότητα των δαπανών διαχείρισης εγκρίνεται
από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.
Άρθρο 3
Αποφάσεις ένταξης πράξεων
που αφορούν τη σύσταση του Ταµείου
1. Για την αποτελεσµατικότερη κινητοποίηση πόρων και
δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επι−
χειρήσεων αποφασίζεται η συγχρηµατοδότηση κατ’ ανώ−
τατο όριο από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
των παρακάτω πράξεων µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό
για τη συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης:
(α) Η πράξη µε τίτλο: «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηµατικότητας» δηµόσιας δαπάνης 76.876.813 ευρώ,
συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης
άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρη−
µατικότητα Κεντρικής Μακεδονίας».
(β) Η πράξη µε τίτλο: «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηµατικότητας» δηµόσιας δαπάνης 11.659.897 ευρώ,
συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Μακεδονίας − Θράκης
άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρη−
µατικότητα ∆υτικής Μακεδονίας».
(γ) Η πράξη µε τίτλο: «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηµατικότητας» δηµόσιας δαπάνης 18.011.449 ευρώ,
συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή
Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας «.
(δ) Η πράξη µε τίτλο: «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακί−
ου Επιχειρηµατικότητας» δηµόσιας δαπάνης 191.933.682
ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής άξονας
προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της
Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».
(ε) Η πράξη µε τίτλο: «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλα−
κίου Επιχειρηµατικότητας» δηµόσιας δαπάνης 11.359.538
ευρώ, συγχρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηµατικότητα Νοτίου Αιγαίου».
(στ) Η πράξη µε τίτλο: «Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου
Επιχειρηµατικότητας» δηµόσιας δαπάνης 150.158.621 ευρώ,
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση
Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος».
2. Η ΕΥ∆ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατι−
κότητα» εκτελεί καθήκοντα ∆ιαχειριστικής Αρχής για τις
ανωτέρω πράξεις και µεριµνά για την καταχώρηση των
στοιχείων της παρούσας απόφασης στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα.
3. Η ΕΥ∆ του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµα−
τικότητα» ενηµερώνει τις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρ−
χές των Περιφερειών για την πρόοδο υλοποίησης των
δράσεων του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και παρέχει
σε αυτές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τη
διαχείριση των πράξεων που αναλαµβάνει, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Σ∆Ε.
Άρθρο 4
∆ιάθεση πιστώσεων από Π∆Ε στο
Ταµείο Χαρτοφυλακίου και ρύθµιση ειδικών θεµάτων
1. Η χρηµατοδότηση των πράξεων του άρθρου 3, µετά
την παρούσα απόφαση συγχρηµατοδότησης από τα ΕΠ και
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την εγγραφή τους στο Π∆Ε και µετά την υπογραφή της
προβλεπόµενης από το άρθρο 9 Συµφωνίας Χρηµατοδό−
τησης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ, θα γίνεται µε µεταφορά των πιστώσεων στο Λογα−
ριασµό του Ταµείου Χαρτοφυλακίου που θα ανοιχθεί για
το συγκεκριµένο έργο είτε απευθείας στην Τράπεζα της
Ελλάδος είτε σε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που θα
επιλεγεί µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
2. Η µεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος, µετά από εντολή της αρµόδιας για
την εκτέλεση της ΣΑΕ 027/8 Υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατόπιν
της σύµφωνης γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής.
3. Η ενταλµατοποίηση των ανωτέρω χρηµατοδοτήσεων
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η εµφάνιση των αντι−
στοίχων δαπανών στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσε−
ων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αντιγράφου της εντολής των αρµόδιων Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Οικονο−
µίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς την Τράπεζα
της Ελλάδος για τη χρηµατοδότηση των οικείων πράξεων
δηµοσίων επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η πα−
ρούσα απόφαση.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της
Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.
γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελ−
λάδος µεταφοράς της εν λόγω χρηµατοδότησης στο λο−
γαριασµό του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που προβλέ−
πεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση
και αρµοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής
1. Για τον καθορισµό της επενδυτικής στρατηγικής και
τον συντονισµό της εφαρµογής των δράσεων του Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.
2. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από επτά τακτικά
µέλη, εκ των οποίων:
α) O Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, Αλέξανδρος
Φούρλας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου
β) Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα,
Εµµανουήλ Πατεράκης, εκπρόσωπος της ∆ιαχειριστικής
Αρχής του Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηµατικότητα, που ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου,
γ) Ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γε−
ώργιος Πετράκος, εκπρόσωπος της ∆ιαχειριστικής Αρχής
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,
δ) ως ειδικός εµπειρογνώµονας, ο Γεώργιος Κολυβάς,
µε την αρµοδιότητά του ως σύµβουλος του Υπουργού
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
ε) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγ−
γελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος. (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),
στ) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας
Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),
ζ) ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Στην Επενδυτική Επιτροπή συµµετέχουν επιπλέον δύο
εµπειρογνώµονες χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι οποίοι ορίζο−
νται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και κατά περίπτωση ο εκάστοτε καθ’ ύλην
αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας, από τη Γενική Γραµµατεία
του οποίου διατίθενται πόροι στο Ταµείο.
Η θητεία των µελών του Επενδυτικού Συµβουλίου είναι
διετής, µε δυνατότητα επαναδιορισµού τους. Στις συνεδρι−
άσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να παρίστανται
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στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους εκπρόσωποι της ΤΕ−
ΜΠΜΕ ΑΕ, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και της
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µετά
από έγκριση του προέδρου της Επιτροπής. Οι εκπρόσωποι
λαµβάνουν γνώση των αποφάσεων και λοιπών θεµάτων
της Επενδυτικής Επιτροπής και ενηµερώνουν αυτή για τα
ζητήµατα που άπτονται του έργου της.
3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδι−
ότητες:
α) Εγκρίνει την εφαρµογή ή τροποποιήσεις της εφαρ−
µοζόµενης Επενδυτικής Στρατηγικής και του Σχεδιασµού,
καθώς και τα προϊόντα του Ταµείου, όπως αυτά έχουν
διαµορφωθεί κατόπιν πρότασης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ή της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας ή κατά περίπτωση της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου ή της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού σε
συνεργασία και σε συµφωνία µε την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
β) Εγκρίνει τα Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής, όπως
αυτά έχουν επιλεγεί κατά το άρθρο 6 της παρούσας
γ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., τα
αποτελέσµατα επιλογής των Μέσων Χρηµατοοικονοµικής
Τεχνικής (ΜΧΤ), καθώς και το σχέδιο Συµφωνίας Χρηµα−
τοδότησης και συν−επένδυσης µεταξύ των ΜΧΤ και της
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
δ) Εγκρίνει κάθε Σχέδιο Χρηµατοοικονοµικού Προϊόντος,
ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, κατόπιν σχετικής πρότασης
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
ε) Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του Ταµείου,
και παρακολουθεί την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως αυτές θα προσδιορισθούν αναλυτικά
από σχετική σύµβαση – συµφωνία χρηµατοδότησης που θα
υπογραφεί σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ,
στ) Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή δηλώσεις
γενικής φύσεως προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και άλλους αρµόδι−
ους φορείς σχετικά µε την εκτέλεση των δραστηριοτήτων
του Ταµείου ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν
στη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων του Ταµείου
στην Ελληνική οικονοµία.
ζ) Η Επιτροπή θα καταρτίσει τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας της, κατά την πρώτη της συνεδρίαση.
4. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µία
φορά ανά εξάµηνο, µετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου ή πρόταση του Αντιπροέδρου , ή δύο µελών
της, ή πρόταση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή
συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση
τουλάχιστον τέσσερα από τα µέλη της, συµπεριλαµβα−
νοµένου του Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου. Οι απο−
φάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων
µελών. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συνεδριάσεις και
την εν γένει λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα κα−
θορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της.
5. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η Επεν−
δυτική Επιτροπή δύναται µε σχετική απόφαση της να συ−
στήσει τεχνική Γραµµατεία, τα µέλη της οποίας δύνανται
κατόπιν σχετικής έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής
να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής
Επιτροπής.
6. Η ΓΓΒ και η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ενηµερώνουν την Επενδυτική
Επιτροπή για ζητήµατα που άπτονται του έργου τους.
Άρθρο 6
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ /
Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής (ΜΧΤ)
1. Προς το σκοπό της υλοποίησης των στόχων του Τα−
µείου, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα προτείνει προς έγκριση στην
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Επενδυτική Επιτροπή τα Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τε−
χνικής που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και προτίθενται να συνεπενδύσουν ίδια
δανειακά κεφάλαια από κοινού µε τα κεφάλαια του Ταµεί−
ου Επιχειρηµατικότητας. Τα ΜΧΤ θα προκύψουν κατόπιν
διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Μέσω
των ΜΧΤ θα διατεθούν κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις ή άλλα
χρηµατοδοτικά προϊόντα µε ανταγωνιστικούς όρους σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή
τα κριτήρια επιλογής των Μέσων Χρηµατοοικονοµικής
Τεχνικής (ΜΧΤ) για κάθε χρηµατοδοτικό προϊόν, τα οποία
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους των Κανονι−
σµών που διέπουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και συµβατά
µε τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Τα
κριτήρια επιλογής εγκρίνονται από τις οικείες Επιτροπές
Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Άρθρο 7
Επαληθεύσεις, Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι
1. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ως ∆ικαιούχος των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων και τα συµβεβληµένα µε αυτήν Μέσα Χρη−
µατοοικονοµικής Τεχνικής υποχρεούνται να αποδέχονται
όλους τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου, ελέγχους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις,
καθώς και από όλα τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε
αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη δι−
ενέργεια αυτών.
2. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πραγ−
µατοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια της περιόδου προ−
γραµµατισµού προκειµένου να παρακολουθούνται οι
πραγµατοποιούµενες δράσεις και επενδύσεις και να δια−
σφαλίζεται ότι τα διατιθέµενα από το Ταµείο ποσά επεν−
δύονται σύµφωνα µε τους στόχους του οικείου άξονα
προτεραιότητας.
3. Στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, επιθεωρήσεων και
ελέγχων εξετάζεται, µε βάση δικαιολογητικά έγγραφα στο
κατάλληλο επίπεδο, η τήρηση της διαδικασίας επιλογής
των Μέσων Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής, η διαδικασία
επιλογής των επιχειρήσεων, η τήρηση της διαδροµής
ελέγχου, η ορθή καταβολή των επιχορηγήσεων ή/και των
κινήτρων, η τήρηση των κανόνων περί Κρατικών Ενισχύ−
σεων όπως επίσης και η επιλεξιµότητα και η τήρηση των
ανώτατων ορίων για τα κόστη διαχείρισης, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 43 παρ. 4 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1828/2006 και στο άρθρο 2 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχων ή επιθεωρήσεων ή
επαληθεύσεων, διαπιστωθεί παρατυπία που επηρεάζει τους
όρους υλοποίησης των πράξεων, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. µεριµνά
για την ανάκτηση των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών, εφαρµόζοντας δηµοσιονοµικές διορ−
θώσεις ή ανακτήσεις των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέντων ποσών στο κατάλληλο επίπεδο.
Άρθρο 8
∆ιαδροµή ελέγχου
1. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασµό λογι−
στικής παρακολούθησης για τη λειτουργία του Ταµείου
και για κάθε ένα από τα συµµετέχοντα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα καθώς και για κάθε εργαλείο όπου απαι−
τείται. Οι λογαριασµοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και
µόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων
του Ταµείου. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και τα Μέσα Χρηµατοοικο−

νοµικής Τεχνικής οφείλουν να τηρούν τις αναγκαίες δι−
αδροµές ελέγχου, όπως θα εξειδικευτούν στη Σύµβαση
του άρθρου 9.
2. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα µεριµνήσει ώστε τα Μέσα Χρηµατοοι−
κονοµικής Τεχνικής να τηρούν τα οριζόµενα στο άρθρο 90
του Κανονισµού 1083/2006 δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά
µε τις δαπάνες που αφορούν στην επένδυση, παροχή δανείου
ή εγγύηση ή άλλου χρηµατοοικονοµικού εργαλείου/προϊό−
ντος και να θέτουν αυτά στη διάθεση των εθνικών οργάνων,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου καθώς και αναλυτική διαδροµή ελέγχου.
3. Όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα τηρούνται για:
α) διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του Επιχει−
ρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 89 παράγραφος 3 του Κανονισµού 1083/2006,
β) διάστηµα τριών ετών µετά το έτος κατά το οποίο
πραγµατοποιείται το µερικό κλείσιµο, στην περίπτωση
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για πράξεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο του
µερικού κλεισίµατος, όπως προκύπτει από τους ισχύοντες
Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.
4. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα µεριµνήσει ώστε, εφ’ όσον τα Μέσα
Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής χρησιµοποιηθούν για τη χο−
ρήγηση κρατικών ενισχύσεων υπό την έννοια του άρθρου
107 της Συνθήκης, να τηρούν λεπτοµερή µητρώα για κάθε
καθεστώς ενισχύσεων επί δέκα έτη από την ηµεροµηνία
κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ατοµική ενίσχυση
βάσει του εν λόγω καθεστώτος, όπως προκύπτει από τους
ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.
Άρθρο 9
Όροι υλοποίησης
1. Για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης και για
τον αναλυτικότερο προσδιορισµό των όρων, προϋποθέ−
σεων και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας θα υπογραφεί
σχετική σύµβαση – συµφωνία χρηµατοδότησης µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που θα πε−
ριλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγρ. 2 του
άρθρου 44 του Καν. 1828/06, όπως ισχύει
2. Οι τόκοι από πληρωµές Επιχειρησιακών Προγραµµά−
των στο Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ή σε Μέσα Χρηµατο−
οικονοµικής Τεχνικής και οι πόροι που επιστρέφονται στο
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας µετά την αρχική επένδυση
τους από µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής σε επιχειρή−
σεις, θα χρησιµοποιηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την εκ
νέου χρηµατοδότηση µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής
προς όφελος µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1083/2006, Άρθρο 78, §7. Το σύνολο των πόρων,
εισπράξεων και τόκων που θα επιστραφούν στην ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ µετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω επενδύσεων θα
χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκο−
πούς και τις διαδικασίες της, όπως θα ισχύουν, για τη
χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Άρθρο 10
1. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δηµοσίευσήτης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010
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