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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ……..  

Άρθρο ……… 

Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο 

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να συστήσει Επενδυτικό και 

Αναπτυξιακό Ταµείο (fund) µε την επωνυµία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο» 

(Institution for Growth in Greece) και έδρα το Λουξεµβούργο, το οποίο θα 

διέπεται από τους νόµους του ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου.  

2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο θα επενδύει αποκλειστικά στην 

ελληνική αγορά µε σκοπό τη διοχέτευση πόρων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) και τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής. Το Ελληνικό Επενδυτικό 

Ταµείο θα έχει ως στόχο την εξασφάλιση κέρδους για της επενδυτές του, 

υποστηρίζοντας συγχρόνως την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.  

 

Άρθρο ………. 

∆ράσεις του Ταµείου 

1. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο θα 

δύναται: (i) να χρηµατοδοτεί ΜΜΕ µε ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και 

άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, (ii) να χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής µε ίδια 

κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα, (iii) να 

συµµετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών και επενδυτικού κινδύνου.  

2. Η οικονοµική στήριξη µε τη µορφή επιχειρηµατικών δανείων θα 

παρέχεται πάντοτε µε τη µεσολάβηση Ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα 

οποία θα λειτουργούν ως ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, 

προκειµένου να επιτευχθεί η χρηµατοδότηση.  Οι επενδύσεις και οι 

χρηµατοδοτήσεις θα γίνονται µε όρους αγοράς. 
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Άρθρο ……… 

∆οµή του Ταµείου – Μετοχές 

1. Στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο θα συµµετέχουν ως επενδυτές το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και ιδιώτες επενδυτές.  

2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο δύναται να συσταθεί ως 

επιχειρηµατικό κεφάλαιο τύπου «οµπρέλας» (umbrella fund), διαιρούµενο σε 

διαφορετικά υποκεφάλαια για κάθε δραστηριότητά του µε διακριτή δοµή, 

διοίκηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδυτές 

θα δύνανται να επενδύουν σε οποιοδήποτε υποκεφάλαιο.  

3. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο θα µπορεί να εκδίδει για κάθε 

υποκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες µετοχών, οι οποίες θα 

διαφοροποιούνται σε σχέση µε το προφίλ κινδύνου που συνδέεται µε κάθε 

κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µετοχών θα 

καθορίζονται ελεύθερα και θα περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του 

Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, αλλά δεν µπορεί να συνίστανται σε 

οποιαδήποτε ειδική µεταχείριση κάποιου µετόχου κατά παρέκκλιση των αρχής 

της ισότητας των µετόχων στην ίδια κατηγορία µετοχών. Μετοχές αυξηµένου 

κινδύνου καλύπτονται κατά πρώτον από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µη 

αποκλειοµένου άλλου επενδυτή. 

 

Άρθρο ……… 

Συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ταµείο 

1. Η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ελληνικό Επενδυτικό 

Ταµείο δεν θα ξεπερνά το [50%] του συνολικού καταβεβληµένου κεφαλαίου 

αυτού, ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται συνολικά για όλα τα υποκεφάλαια 

κατά το χρόνο κάλυψης του συνόλου των συµµετοχών. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο 

το ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (€350.000.000) Ευρώ, το 

οποίο θα καταβληθεί τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα τριών ετών από τη 

δηµοσίευση του παρόντος και θα προέλθει από το εθνικό σκέλος του 
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Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και το ΕΣΠΑ (2014-2020), µε ένταξη 

της σχετικής δαπάνης στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.  

2. Ο τρόπος, ο χρόνος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του  

Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθορίζονται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και 

οι διαδικασίες συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Επενδυτικό και 

Αναπτυξιακό Ταµείο. 

3. Επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού 

∆ηµοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή µερική παραίτηση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου ως µετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου από τα 

δικαιώµατα προτίµησης κατά τη συµµετοχή στις αυξήσεις του µετοχικού 

κεφαλαίου του µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας. 

 

Άρθρο ………. 

∆ιοίκηση του Ταµείου 

1. Η διαχείριση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου θα ανατεθεί κατόπιν 

σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα διεξαχθεί από το διοικητικό 

συµβούλιο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, σε ξεχωριστό διαχειριστή για 

κάθε υποκεφάλαιο, εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ο οποίος θα πληροί τις 

προϋποθέσεις που τίθενται για τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών 

επενδύσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011), 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 (ΕΕ L 145/31.5.2013). 

2. Η διοίκηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου θα εφαρµόζει 

αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης προς εξασφάλιση της 

διαφάνειας των διαδικασιών, της δίκαιης µεταχείρισης των επενδυτών και της 

επιτυχούς διεκπεραίωσης των εργασιών του Ταµείου. Κανένας επενδυτής δεν 

µπορεί να τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης, εκτός εάν πληρούνται οι 



 

 

 

4 
 

προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στα καταστατικά έγγραφα του Ελληνικού 

Επενδυτικού Ταµείου. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα έχει ειδικό δικαίωµα 

αρνησικυρίας συγκεκριµένων αποφάσεων του Ταµείου που αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο σε συγκεκριµένη επένδυση ή χρηµατοδότηση, η οποία 

έχει αποδεδειγµένα επίπτωση σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.  

3. Η σύνθεση και η λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης του 

Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου καθώς και τα καθήκοντα αυτών θα 

καθορίζονται στο καταστατικό του Ταµείου, στο οποίο θα περιγράφεται και η 

ευθύνη των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση έναντι των επενδυτών. Η 

εκπροσώπηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 

Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου θα γίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών 

και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή ειδικά εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα 

κατόπιν έκδοσης κοινής απόφασης. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται το καταστατικό και τα λοιπά ιδρυτικά έγγραφα 

που σχετίζονται µε τα σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού 

Ταµείου καθώς και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση αυτών. Τα καταστατικά 

και συστατικά έγγραφα του Ταµείου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: α) τη 

διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου αυτού, β) το σκοπό του κάθε 

υποκεφαλαίου, γ) τις κατηγορίες των µετοχών, τη διαδικασία αύξησης του 

κεφαλαίου και τους όρους συµµετοχής νέων µετόχων, δ) τους όρους άσκησης 

της διαχείρισης, την εξουσία του διαχειριστή  και τους περιορισµούς της 

εξουσίας αυτής, στ) την αµοιβή του διαχειριστή, ζ) τον τρόπο διανοµής των 

κερδών και του προϊόντος της ρευστοποίησης των επενδύσεων, η) τη 

διαδικασία τροποποίησης και του καταστατικού, τους λόγους καταγγελίας της 

σύµβασης, θ) τη διαδικασία ελέγχου και αντικατάστασης του διαχειριστή, ι) τη 

διαδικασία µεταβίβασης των µετοχών, ια) τα δικαιώµατα των µετόχων 

συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος αρνησικυρίας του Ελληνικού 

∆ηµοσίου και τον τρόπο άσκησής τους ιβ) τη σύσταση επενδυτικών και 

εποπτικών επιτροπών και τον τρόπο λειτουργίας αυτών και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο προβλέπεται από την εφαρµοστέα νοµοθεσία.  


