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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Δυνάμει της από 30.12.2019 Σύμβασης μεταξύ της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
Επενδύσεων Α.Ε.» («ΕΑΤΕ») και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΕΑΤΕ 
ανέλαβε την εντολή για τη διαχείριση πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
προερχόμενων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την 
εκτέλεση του έργου «Επιχορήγηση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. 
για τη δημιουργία Χρηματοδοτικών Εργαλείων Επενδύσεων & Συνεπενδύσεων», όπως 
αυτό εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δυνάμει της υπ’ αριθ. 
135531/27.12.2019 (ΑΔΑ: 9ΡΥΦ46ΜΤΛΡ-9ΟΨ) απόφασης ένταξης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, ανέλαβε ειδικότερα την 
εντολή για την εκτέλεση,  μεταξύ άλλων, του παρακάτω Υποέργου (για τους σκοπούς της 
παρούσας Πρόσκλησης αναφερόμενου στο εξής ως το «Έργο»): 

 «Επιχορήγηση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. για την 
δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας με σκοπό τη συνεπένδυση με άλλα 
ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική επικράτεια», [συνολικό ύψος υπό διαχείριση πόρων για το συγκεκριμένο 
Έργο εκατό εκατομμύρια Ευρώ (€100.000.000)]. Το προτεινόμενο έργο αποτελεί 
παροχή επιχορήγησης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων  Α.Ε. για 
την υλοποίηση συνεπενδύσεων με άλλους ιδιώτες επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται 
κατωτέρω) ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (equity / quasi equity) σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.  

Η διαχείριση των ανατιθέμενων πόρων γίνεται από την ΕΑΤΕ σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους όρους της ως άνω από 30.12.2019 Σύμβασης με το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την υπ’ αρ. 135531/27.12.2019 (ΑΔΑ: 9ΡΥΦ46ΜΤΛΡ-9ΟΨ) 
απόφαση ένταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την παράγραφο 5 της 
ανακοίνωσης της Επιτροπής (2016/C 262/01) και τις εσωτερικές διαδικασίες/κανονισμούς 
της ΕΑΤΕ. 

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά 
σχήματα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω), τα οποία αναζητούν συνεπενδυτές για την 
υλοποίηση επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (equity / quasi equity) σε 
μικρομεσαίες ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική επικράτεια να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στην ΕΑΤΕ σχετικά με 
ενδεχόμενη συμμετοχή της σε αυτές, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.  

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι:  

(α)  η επιλογή κατάλληλων Επενδυτικών Σχημάτων (ιδιώτες επενδυτές), οι οποίοι 
πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης 

και στη συνέχεια 
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(β)  η υλοποίηση συνεπενδύσεων της ΕΑΤΕ μόνο με κατάλληλα Επενδυτικά Σχήματα, 
και αφού προηγουμένως εγκριθούν από την ΕΑΤΕ συγκεκριμένες επενδυτικές 
προτάσεις των Επενδυτικών Σχημάτων αυτών, οι οποίες θα υποβάλλονται στην 
ΕΑΤΕ και θα κρίνονται ανά περίπτωση και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 
Πόρων (όπως ο ορισμός αυτός δίδεται κατωτέρω). 

Για την ως άνω υλοποίηση συνεπένδυσης, τα ήδη εγκεκριμένα κατάλληλα Επενδυτικά 
Σχήματα θα υποβάλλουν σε δεύτερο χρόνο προς έγκριση στην ΕΑΤΕ ολοκληρωμένη 
επενδυτική πρόταση. Οι Γενικές Προϋποθέσεις Επένδυσης καθώς και οι Βασικοί Όροι 
Συνεπένδυσης της ΕΑΤΕ παρατίθενται στα Παραρτήματα 2 και 3 αντίστοιχα της παρούσας 
πρόσκλησης. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΤΕ και τηρείται 
αναρτημένη για όλο το χρονικό διάστημα έως και την ανάρτηση στην ίδια ιστοσελίδα 
ανακοίνωσης σχετικά με την εξάντληση των διαθέσιμων Πόρων.  Η ΕΑΤΕ δύναται να 
ανακοινώνει τα επενδυτικά σχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας 
πρόσκλησης κι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αναφερόμενη σε αυτή διαδικασία 
αξιολόγησης. Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΤΕ αναρτάται επίσης η τυχόν εξάντληση 
Πόρων. 

II. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στην παρούσα, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις ορίζονται ως εξής, εκτός αν από τα 
συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά: 

ΑΕΔΟΕΕ ΔΟΕΕ που είναι ανώνυμη εταιρία, έχει εγκατάσταση 
στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Α.Κ.Ε.Σ. Αμοιβαίο Κεφαλαίο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
του άρθρου 7 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄ 54), όπως 
εκάστοτε ισχύει 

Διαχειριστής (α) οποιοσδήποτε ΔΟΕΕ (συμπεριλαμβανομένης 
ΑΕΔΟΕΕ) ο οποίος διορίζεται από τον ΟΕΕ ή για 
λογαριασμό του ΟΕΕ και ο οποίος μέσω του 
διορισμού αυτού είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
του ΟΕΕ, ή  

(β) ο ίδιος ο ΟΕΕ, που λαμβάνει άδεια, εφόσον 
απαιτείται, ως ΔΟΕΕ, στην περίπτωση που η νομική 
μορφή του ΟΕΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και 
αν το διευθυντικό όργανο του ΟΕΕ επιλέγει να μην 
διορίσει εξωτερικό ΔΟΕΕ  

ΔΟΕΕ κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης 
δραστηριότητα είναι η διαχείριση ενός η 
περισσότερων ΟΕΕ 

ΕΑΤΕ Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. 
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Ε.Κ.Ε.Σ. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
του άρθρου 5   του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως 
εκάστοτε ισχύει 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρόταση ενδιαφερόμενου Επενδυτικού Σχήματος, 
το οποίο ανταποκρίνεται στην παρούσα πρόσκληση 
για την πραγματοποίηση συνεπενδύσεων σε 
επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην 
Ελληνική Επικράτεια, η οποία υποβάλλεται με τη 
μορφή του σχεδίου και τα συνοδευτικά έγγραφα 
που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας  

Επενδυτική Πρόταση Η πρόταση συνεπένδυσης σε ήδη εντοπισμένο από 
το Επενδυτικό Σχήμα Στόχο Επένδυσης  

Επενδυτικό Σχήμα Κάθε ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα τύπου Α.Κ.Ε.Σ., 
Ε.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχο σχήμα παροχής 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που διέπεται από 
αντίστοιχη νομοθεσία αλλοδαπού κράτους με 
αποκλειστικό σκοπό την επενδυτική δραστηριότητα 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, το οποίο είναι 
οικονομικά και διαρθρωτικά ανεξάρτητο από τους 
επιλέξιμους δικαιούχους (Στόχους Επένδυσης) σε 
περίπτωση πραγματοποίησης μιας επένδυσης, και 
από οποιεσδήποτε οντότητες και/ή άτομα που 
συνδέονται με αυτούς (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην περίπτωση  xvii του σημείου 52 της υπ’ αριθμ. 
2014/C 19/04 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) και το οποίο εκπροσωπείται για τις 
διαδικασίες της παρούσας Πρόσκλησης από το 
Διαχειριστή του 

Έργο  έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτό τον όρο 
στο Κεφάλαιο Ι (Εισαγωγή) του παρόντος  

Μεσαία Επιχείρηση (mid-cap 
enterprise) 

Επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η οποία 
απασχολεί άνω των 250 και μέχρι τους 1500 
εργαζόμενους 

Μικρομεσαία Επιχείρηση 
(ΜΜΕ) (SME) 

επιχείρηση όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού της Επιτροπής για την κήρυξη  
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (2014/L187/12) 
κατά κατηγορία 

ΟΕΕ οργανισμός συλλογικών επενδύσεων υπό την 
έννοια που προσδίδεται σε αυτό τον ορισμό στο 
άρθρο 4 παρ. α’ του Ν. 4209/2013  (ΦΕΚ Α΄ 253) 
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όπως εκάστοτε ισχύει 

Ομάδα Διαχείρισης η ομάδα διαχείρισης του επενδυτικού σχήματος 

Πόροι οι ανατιθέμενοι στην  ΕΑΤΕ πόροι για το Έργο 
συνολικού ύψους 100.000.000€ 

Προγενέστερη Επενδυτική 
Πρόταση 

Έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 10 
του κεφαλαίου VI «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» της 
παρούσας 

Προτείνων οποιοδήποτε Επενδυτικό Σχήμα που υποβάλλει 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης 

Στόχος Επένδυσης οποιαδήποτε ΜΜΕ ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
επιχείρηση, η οποία έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα 
και προτείνεται στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης προς την ΕΑΤΕ για την υλοποίηση 
συνεπένδυσης  

Συμφωνία Συνεπένδυσης η συμφωνία μεταξύ της ΕΑΤΕ και του Προτείνοντος 
Επενδυτικού Σχήματος για την από κοινού 
επένδυση σε Στόχο Επένδυσης σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας  

Συνεπένδυση η από κοινού και με τους ίδιους όρους (pari passu) 
επένδυση της ΕΑΤΕ και του Επενδυτικού Σχήματος 
σε Στόχο Επένδυσης  

Επένδυση οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων 

είδος χρηματοδότησης το οποίο τοποθετείται 
μεταξύ ιδίων και δανειακών κεφαλαίων και 
συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο από το δάνειο 
αυξημένης εξασφάλισης και μικρότερο κίνδυνο από 
το κοινό μετοχικό κεφάλαιο, της οποίας η απόδοση 
για τον κάτοχο βασίζεται κυρίως στα κέρδη ή τις 
ζημίες της υποκείμενης στοχευόμενης επιχείρησης 
και η οποία δεν διασφαλίζεται σε περίπτωση 
αφερεγγυότητάς της. Οι επενδύσεις οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων μπορεί να είναι δομημένες με τη μορφή 
χρέους, χωρίς εξασφάλιση και εξοφλητική 
προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένου του χρέους 
υβριδικής μορφής, και σε ορισμένες περιπτώσεις 
μετατρέψιμο σε μετοχές, ή με τη μορφή 
προνομιούχων μετοχών·(σύμφωνα με την 
περίπτωση xxv του σημείου 52 της υπ’ αριθμ. 
2014/C 19/04 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) 
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ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενο Επενδυτικό Σχήμα, που προτίθεται να 
προβεί στην υλοποίηση συνεπενδύσης ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλάιων (equity / quasi 
equity) σε μικρομεσαία ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στην ελληνική επικράτεια για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμοι Πόροι.  

Όλα τα Επενδυτικά Σχήματα συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστών τους δεν θα 
πρέπει βρίσκονται σε καμία από τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου V «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» 
και υπό τους όρους που αυτές περιγράφονται στη δήλωση του Προσαρτήματος 2 στην 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Παραρτήματος 1 της παρούσας.   

IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1.  Οι ενδιαφερόμενοι, με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν, παρέχουν 
πληροφορίες και προσκομίζουν όλα τα  σχετικά  έγγραφα αναφορικά με τα κάτωθι: 

(α) Ομάδα Διαχείρισης του Διαχειριστή  

(β) Επενδυτική στρατηγική του Επενδυτικού Σχήματος 

(γ) Ιστορικό επενδύσεων/ προηγούμενες επιδόσεις (track record) 

(δ) Αγορά στόχος 

(ε) Ροή επενδυτικών προτάσεων (deal flow) 

(στ) Γεωγραφική στόχευση  

(ζ) Τομείς στόχοι  

(η) Μέγεθος επενδυτικού σχήματος 

(θ) Νομική δομή/εταιρική διακυβέρνηση (υποβάλλονται κατ’ ελάχιστο: α) 
αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Διαχειριστή και β) 
βεβαίωση καταχώρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 4209/2013 
ή για την περίπτωση αλλοδαπού Διαχειριστή αντίστοιχο έγγραφο που 
προβλέπεται από τη αντίστοιχη νομοθεσία αλλοδαπού κράτους.) 

(ι) Προτεινόμενοι όροι 

(ια) Αναμενόμενες επιδόσεις 

(ιβ) Λοιποί επενδυτές 

  

2.  Κριτήρια επιλογής Επενδυτικών Σχημάτων (συνεπενδυτών) αποτελούν: 

 

(α) ως προς την Ομάδα Διαχείρισης: η σχετική προηγούμενη εμπειρία, 
η σύνθεση της ομάδας, το track record και η συμπληρωματικότητα των 
δεξιοτήτων, η δυνατότητα παροχής προστιθέμενης αξίας, η δυνατότητα 
παροχής επαρκούς δέσμευσης στο συνολικό χρόνο ζωής του 
επενδυτικού σχήματος, τα ευρήματα ενός πρώτου ελέγχου των μελών 

40 
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της ομάδας διαχείρισης και σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της 
αγοράς ιδιαίτερα ως προς ζητήματα που αφορούν περιπτώσεις 
διαφθοράς, απάτης, άσκηση πρακτικών πίεσης ή καταναγκασμού 
προσώπων, ποινικές καταδίκες σχετικές με αδικήματα που αφορούν 
την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

(β) ως προς την αγορά: εντοπισμός της αγοράς στόχου, το μέγεθος της 
αγοράς και η πιθανότητα ανάπτυξής της,   προοπτικές ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη αγορά στόχο. 

(γ) ως προς τη ροή των επενδυτικών προτάσεων: track record 
πρόσβασης σε επενδυτικές προτάσεις, ποιότητα επενδυτικών 
προτάσεων, αξιοπιστία των σχεδίων εξέλιξης της ροής των επενδυτικών 
προτάσεων 

30 

(δ) ως προς την επενδυτική στρατηγική: επενδυτικό σχήμα, στάδιο, 
τομέας και γεωγραφική στόχευση, αριθμός επενδύσεων – στόχων, 
καταλληλόλητα της επενδυτικής στρατηγικής στην αγορά, συνέπεια με 
τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης και του Έργου, εντοπισμός 
κατάλληλου και εφικτού σχεδίου εξόδου από την κάθε επένδυση-
επιχείρηση στόχο. 

(ε) ως προς το μέγεθος του επενδυτικού σχήματος: σχέση ισορροπίας 
μεταξύ μεγέθους επενδυτικού σχήματος και αναμενόμενης ροής 
επενδυτικών προτάσεων, επαρκείς προβλέψεις σχετικά με 
επακόλουθες επενδύσεις (follow on investments). 

(στ) ως προς τους όρους λειτουργίας: σύμφωνα με τους όρους και τις 
πρακτικές της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής διαχείρισης 
και των εξόδων με επεξήγηση σε περίπτωση παρεκκλίσης, η αμοιβή 
απόδοσης (carried interest) να έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τη 
συνολική απόδοση του επενδυτικού σχήματος, νομική δομή και 
φορολογικές υποχρεώσεις. 

30 
(ζ) ως προς τις προσδοκώμενες αποδόσεις: διαβεβαιώσεις σχετικά με 
την λειτουργία του επενδυτικού σχήματος με όρους αγοράς και την 
οικονομική του βιωσιμότητα. 

(η) ως προς τον επενδυτή:  κατάταξη των επενδυτών του Επενδυτικού 
Σχήματος, πρόθεση συμμετοχής έτερων επενδυτών, στρατηγική 
συνεπενδύσεων, προσέγγιση και στρατηγική συνεπενδύσεων, 
καταρχήν έλεγχος και παρακολούθηση των έτερων συνεπενδυτών 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς. 

Συνολική βαθμολογία αξιολόγησης 100 

Ελάχιστη βάση αξιολόγησης (Pass rate) 60 
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Η ΕΑΤΕ θα αξιολογεί τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος με βάση τις εσωτερικές της διαδικασίες 
σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς (Invest Europe, ILPA κλπ). Οι Προτείνοντες 
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ικανοποιούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής που 
αντικατοπτρίζουν τις τιθέμενες από την αγορά και τα διεθνή πρότυπα απαιτήσεις για την 
διαπίστωση της λειτουργίας τους με όρους αγοράς.  

 

V. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

1. Από τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης αποκλείονται ενδιαφερόμενοι,  οι 
οποίοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής ποινικά αδικήματα: 

(α)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 

(β)  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 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

(γ)   απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48), 

(δ)  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, 

(ε)    νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  

(στ)   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 
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(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α’ 215), 

(ζ)      αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή 
μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη χειραγώγηση της 
αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
τοκογλυφία, απιστία, υπεξαίρεση ή οικονομικό έγκλημα εν γένει. 

2.  Επίσης, από τη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης αποκλείονται ενδιαφερόμενοι 
για τους οποίους η ΕΑΤΕ: 

(α)  γνωρίζει ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την εθνική νομοθεσία,  

(β)  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν αθετήσει τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, 

(γ)  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι ως άνω περιπτώσεις (α), (β) και (γ) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο συμμετέχων-
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3.  Ο αποκλεισμός ενδιαφερόμενου των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζεται επίσης όταν 
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
ενδιαφερόμενου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
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(α)  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 

(β)  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(γ)  στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

4. Οι ως άνω υπό παραγράφους 1 – 3 λόγοι αποκλεισμού αίρονται όταν ο αποκλεισμός 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο ενδιαφερόμενος 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

5.  Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω ενδιαφερόμενος δεν αποκλείεται από τη διαδικασία της 
πρόσκλησης. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει 
ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από 
το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές 
αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενος 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

 

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

1. Προκειμένου η ΕΑΤΕ να επιλέξει Επενδυτικό Σχήμα για την υλοποίηση Συνεπένδυσης 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει καταρχήν να μην 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του κεφαλαίου V (ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) και να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, η δε επιλογή θα γίνει με 
διαφανή και αντικειμενική διαδικασία επί τη βάσει των κριτηρίων του Κεφαλαίου ΙV 
(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) του 
παρόντος, των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της ΕΑΤΕ και σύμφωνα με τις 
βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.  

2.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΑΤΕ την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη και να 
αναφέρει με σαφήνεια στο εξώφυλλο του φυσικού φακέλου και στον τίτλο του 
ηλεκτρονικού φακέλου ότι «αφορά στην από 03-08-2020 Πρόσκληση της ΕΑΤΕ για 
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3.

τελική αξιολόγηση και έγκριση από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΤΕ, ήτοι το(γ)
πόρισμα του ελέγχου διαβιβάζεται για τη λήψη σχετικής απόφασης στην 
Επενδυτική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΤΕ και 

(δ) έγκριση Επενδυτικής Πρότασης, διαπραγμάτευση και υπογραφή Συμφωνίας
Συνεπένδυσης (σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 
κατωτέρω)  

Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας του ενδελεχούς ελέγχου, η ΕΑΤΕ διατηρεί το4.
δικαίωμα επίσκεψης στην έδρα του Προτείνοντος, δικαίωμα που ασκείται από αυτήν 
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η ΕΑΤΕ θα μπορεί να εξετάζει παράλληλα άνω της 
μίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα μπορεί να ζητά από τους ενδιαφερόμενους 
κάθε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή στοιχείο για τον ως άνω σκοπό. Στα 
πλαίσια των ως άνω διαδικασιών η ΕΑΤΕ μπορεί να καλεί τους ενδιαφερόμενους για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Έγκριση συνεπένδυσης 

Η υπογραφή οποιασδήποτε Συμφωνίας Συνεπένδυσης με Επενδυτικό Σχήμα, το5.
οποίο έχει επιλεγεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία από την ΕΑΤΕ, τελεί υπό 
τον όρο της προηγούμενης έγκρισης της Επενδυτικής του Πρότασης - και πάντα υπό 
τους όρους των Παραρτημάτων 2 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ» 

οποία (στοιχεία) θα προσκομίζονται εγγράφως από τους Προτείνοντες,
εξέτασης των οποίων ενδέχεται να προκύψει από τον εν λόγω έλεγχο και τα 
στοιχείων  και  αναζήτηση  τυχόν  πρόσθετων  στοιχείων,  η  αναγκαιότητα 

(β)   ενδελεχής  έλεγχος,  ήτοι  σε  βάθος  εξέταση  όλων  των  παρεχόμενων
από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
παρούσας Πρόσκλησης καθώς και του εάν έρχεται σε αντίθεση με κάποιον 
αρχική αξιολόγηση περί της συμμόρφωσης της Πρότασης με το πλαίσιο της 

(α)   καταρχήν  αξιολόγηση  και  εκτίμηση  της  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  ήτοι

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» της παρούσας:
αποτυπώνεται  και  στο  σχήμα  του  Παραρτήματος  4  «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
παρούσας  Πρόσκλησης  και  ακολουθώντας  την  παρακάτω  διαδικασία,  όπως  αυτή 
της  με  επαγγελματική  επιμέλεια  και  κρίση  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  όρους  της 
Μετά την κατάθεση κάθε Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η ΕΑΤΕ θα προβεί στην εξέτασή 

φακέλου, ούτε και αποδοχή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ΕΑΤΕ.
η  ως  άνω  επιβεβαίωση  δεν  αποτελεί  δήλωση  ή  παραδοχή  για  την  πληρότητα  του 
mail, επιβεβαίωση στους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή του. Διευκρινίζεται ότι 
στείλει  εντός  τριών  (3)  ημερών  από  την  παραλαβή  του  φυσικού  φακέλου,  μέσω  e- 
φυσικό  φάκελο,  θα  υπερισχύει  ο  φάκελος  που  υπεβλήθη  ηλεκτρονικά.  Η  ΕΑΤΕ  θα 
Σε  περίπτωση  διαφορών  ανάμεσα  στο  φάκελο  που  εστάλη  ηλεκτρονικά  και  στον 

Email: coinv@hdbi.gr

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, Μέρλιν 3 10671 Αθήνα Ξενίας 24 11528 

ιδιωτικό ταχυδρομείο) στα εξής στοιχεία:
με  e-mail  και  με  φυσική  παράδοση  (ιδιοχείρως  ή  με  συστημένη  επιστολή  ή  με 
την  υλοποίηση  Συνεπενδύσεων».  Η  Εκδήλωση  Ενδιαφέροντος,  θα  πρέπει  να  σταλεί 
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και 3 «ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» της παρούσας - από τα αρμόδια όργανα της 
ΕΑΤΕ, η οποία (Επενδυτική Πρόταση) θα αφορά σε ήδη εντοπισμένη από τον 
Διαχειριστή επιχείρηση.  

6.  Εφόσον η Επενδυτική Πρόταση, ήτοι συνεπένδυση σε ορισμένη επιχείρηση, εγκριθεί 
από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΤΕ (Επενδυτική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο), οι 
ενδιαφερόμενοι θα καλούνται για λεπτομερή προσδιορισμό των όρων της 
Συμφωνίας Συνεπένδυσης, άλλως θα ενημερώνονται μέσω email ότι η πρότασή τους 
απορρίπτεται. Η ΕΑΤΕ θα μπορεί να εξετάζει παράλληλα άνω της μίας Επενδυτικής 
Πρότασης και θα μπορεί να ζητά από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον 
πληροφορία, διευκρίνιση ή στοιχείο για τον ως άνω σκοπό. Στο πλαίσιο των ως άνω 
διαδικασιών, η ΕΑΤΕ μπορεί να καλεί τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση επί της Επενδυτικής Πρότασης. Οι ως άνω προσκλήσεις ουδεμία 
υποχρέωση δημιουργούν στην ΕΑΤΕ για σύναψη της Επενδυτικής Συμφωνίας. 

7. Μόλις (και εφόσον) ολοκληρωθεί η διαδικασία του λεπτομερούς προσδιορισμού των 
όρων της Συμφωνίας Συνεπένδυσης, η ΕΑΤΕ θα καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη 
σύναψη της.  

8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του παρόντος κεφαλαίου, η ΕΑΤΕ θα 
ενημερώνει μέσω e-mail, έκαστο Προτείνοντα για το αν έχει επιλεγεί και σε 
μεταγενέστερο χρόνο για το αν έχει εγκριθεί η προτεινόμενη από αυτόν επένδυση 

από τα αρμόδια όργανα της ΕΑΤΕ. Η σύναψη της Συμφωνίας Συνεπένδυσης γίνεται με 
επιμέλεια του ενδιαφερομένου εντός 30 ημερών από την κλήση του ενδιαφερόμενου 
για τη σύναψή της. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί η ως άνω Συμφωνία 
Συνεπένδυσης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος η ΕΑΤΕ, και εφόσον η ως άνω 
Επενδυτική Πρόταση αποτελεί Προγενέστερη Επενδυτική Πρόταση, μπορεί να 
προχωρήσει στην αξιολόγηση και αποδοχή μεταγενέστερης Επενδυτικής Πρότασης 
κατά παρέκκλιση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας της παραγράφου 10 του 
παρόντος κεφαλαίου. 

 Λοιποί όροι της διαδικασίας 

9. Η ΕΑΤΕ θα δέχεται Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και Επενδυτικές Προτάσεις μέχρι την 
εξάντληση των ανατιθεμένων Πόρων. Σε περίπτωση που αυτοί εξαντληθούν, η ΕΑΤΕ 
θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις θα αναλυθούν και 
θα αξιολογηθούν με αντικειμενικά και επαγγελματικά κριτήρια και επί τη βάσει των 
όρων της παρούσας. 

10. Σε περίπτωση υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος και Επενδυτικών Προτάσεων, οι 
οποίες αθροιστικά απαιτούν τη διάθεση από την ΕΑΤΕ άνω των διαθεσίμων Πόρων, 
θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής 
της Επενδυτικής Πρότασης. Αν εξετάζεται Επενδυτική Πρόταση (Προγενέστερη 
Επενδυτική Πρόταση) με την οποία εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν οι διαθέσιμοι 
Πόροι, η ΕΑΤΕ μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ενημερώσει μέσω 
email ενδιαφερομένους, οι οποίοι υπέβαλαν μεταγενέστερα Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος ή Επενδυτική Πρόταση, ότι αναστέλλεται η εξέταση της ως άνω 
Μεταγενέστερης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Μεταγενέστερης Επενδυτικής 
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Πρότασης τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με την Προγενέστερη 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.1  

11. Η ΕΑΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε συνομιλίες με οποιονδήποτε 
ενδιαφερόμενο κατά τα ανωτέρω και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε 
προτεινόμενη συνεπένδυση. Η παρούσα ή/και η διαδικασία που περιγράφεται 
ανωτέρω δεν αποτελούν πρόταση της ΕΑΤΕ, ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε 
υποχρέωση στην ΕΑΤΕ για την αποδοχή πρότασης ενδιαφερόμενου ή την κάλυψη 
οιωνδήποτε εξόδων αυτού. Δέσμευση της ΕΑΤΕ έναντι οιουδήποτε ενδιαφερόμενου 
θα επέλθει μόνο με τη σύναψη της σχετικής Συμφωνίας Συνεπένδυσης και υπό τους 
περιεχόμενους σε αυτήν όρους. 

12. Σε περίπτωση που Επενδυτικό Σχήμα υποβάλλει άνω της μιας Επενδυτικής Πρότασης, 
κατά τη διαδικασία έγκρισης της καθεμίας από αυτές δεν απαιτείται η επανάληψη 
της διαδικασίας αξιολόγησης του Σχήματος αυτού, εφόσον αυτό έχει ήδη 
αξιολογηθεί θετικά από την ΕΑΤΕ, παρά μόνο αν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές 
στη λειτουργία του. Ως ουσιώδεις θεωρούνται ενδεικτικά αλλαγές που αφορούν στη 
σύνθεση της ομάδας διαχείρισης του Επενδυτικού Σχήματος, το μέγεθος αυτού, 
τυχόν ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Διαχειριστή, αντικατάσταση Διαχειριστή. 
Ο Διαχειριστής σε κάθε περίπτωση οφείλει να βεβαιώνει με δήλωσή του προς την 
ΕΑΤΕ τη ως άνω μη επέλευση ουσιωδών αλλαγών. 

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων δια των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, όπως 
περιγράφεται στην παρούσα, η ΕΑΤΕ θα δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων και των διαχειριστικών 
ομάδων/επενδυτών ή άλλων προσώπων που περιλαμβάνονται στις Εκδηλώσεις 
Ενδιαφέροντος και τις Επενδυτικές Προτάσεις, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας 
της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται τα 
δεδομένα φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητα και ζητούνται δια της 
παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σχετικών εγγράφων, όσα τυχόν ζητηθούν 
από την ΕΑΤΕ συμπληρωματικά σε μεταγενέστερο χρόνο, όσα συλλέγονται νομίμως 
από την ΕΑΤΕ από δημόσια προσβάσιμες πηγές και εν γένει τα δεδομένα που παρέχει 
έκαστος ενδιαφερόμενος με ρητή συγκατάθεσή του («τα Δεδομένα»). 

3. Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η υλοποίηση των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης και δη η αξιολόγηση υποβαλλόμενων προτάσεων αλλά και Επενδυτικών 
Σχημάτων, Ιδιωτών Επενδυτών δια της υποβολής Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος και 
Επενδυτικής Πρότασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα, καθώς και η 
τήρηση κάθε νόμιμης υποχρέωσης της ΕΑΤΕ, η άσκηση των καταστατικών σκοπών της 

                                                
1 Στο σημείο κατά το οποίο εξαντλούνται τα προς επένδυση κεφάλαια εκ μέρους της ΕΑΤΕ και για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας της διαδικασίας τηρείται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας προκειμένου να είναι εξ αρχής 
σαφές ότι προτεραιότητα έχει ο Προτείνων που υπέβαλε πρώτος συγκεκριμένη πρόταση συνεπένδυσης σε 
επιχείρηση. 
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ΕΑΤΕ και η συμμόρφωση της με την εφαρμοστέα νομοθεσία και την από 30.12.2019 
Σύμβαση της με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ΕΑΤΕ θα δύναται να 
επεξεργάζεται τα Δεδομένα καταρχήν επί τη βάσει της συγκατάθεσης που δίνεται 
από τον ενδιαφερόμενο δυνάμει των όρων της παρούσας και ακολούθως για την 
σύναψη και εκτέλεσης της Συμφωνίας Συνεπένδυσης. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία 
δυνάμει της παρασχεθείσας συγκατάθεσης, έκαστος ενδιαφερόμενος θα δύναται να 
ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε εγγράφως (απευθυνόμενος στην 
ΕΑΤΕ ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hdbi.gr υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας 
Δεδομένων), χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε 
στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.  

4. Αποδέκτες των Δεδομένων θα είναι η EATE δια των εντεταλμένων εκπροσώπων της 
αλλά και τα ελεγκτικά και εποπτικά όργανα της ΕΑΤΕ (πρωτίστως οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων) όπως και το αρμόδιο 
Ανώτατο Συμβούλιο που ορίζεται για την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
επενδυτικής στρατηγικής της ΕΑΤΕ στα πλαίσια της από 30-12-2019 Σύμβασης, και εν 
γένει όσα πρόσωπα αντλούν αρμοδιότητα πρόσβασης και ελέγχου των αρχείων της 
ΕΑΤΕ δυνάμει ρητών διατάξεων του νόμου. Η ΕΑΤΕ θα δύναται να αναθέτει σε 
τρίτους την εκτέλεση συγκεκριμένων επεξεργασιών των δεδομένων (εκτελούντες την 
επεξεργασία), οι οποίοι θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα ενεργούν 
σύμφωνα με τις εντολές της ΕΑΤΕ και επουδενί για ίδιον όφελος. 

5. Τα Δεδομένα θα τηρούνται και αποθηκεύονται από την ΕΑΤΕ καθ’ όλη την 
επενδυτική περίοδο και μετά την λήξη αυτής για όσο απαιτείται στο πλαίσιο τήρησης 
των υποχρεώσεων της ΕΑΤΕ και των εποπτικών διαδικασιών αυτής δυνάμει των 
εφαρμοστέων διατάξεων του νόμου. 

6. Η παροχή από έκαστο ενδιαφερόμενο των Δεδομένων στην ΕΑΤΕ συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση, προκειμένου η ΕΑΤΕ να δύναται να αξιολογήσει και εγκρίνει έκαστη 
πρόταση δια της υποβαλλόμενης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επενδυτικής 
Πρότασης, αλλά και να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της. Ως εκ 
τούτου, η άρνηση παροχής ή η ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης για την 
επεξεργασία των Δεδομένων θα συνεπάγεται αδυναμία της ΕΑΤΕ να εκπληρώσει 
τους καταστατικούς σκοπούς αυτού και θα δύναται  να οδηγήσει σε απόρριψη της 
υποβαλλόμενης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή της Επενδυτικής Πρότασης ή στη μη 
υλοποίηση των προτάσεων που εμπεριέχονται σε αυτές. 

7. Έκαστος ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που 
αναγνωρίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία (ιδίως ο Κανονισμός 2016/679) και δη το 
δικαίωμα της ενημέρωσης περί των Δεδομένων του που τυγχάνουν επεξεργασίας 
από την ΕΑΤΕ, το δικαίωμα της πρόσβασης του στα εν λόγω Δεδομένα, το δικαίωμα 
της διόρθωσης, διαγραφής των Δεδομένων, της εναντίωσης και του περιορισμού της 
επεξεργασίας, της φορητότητας των Δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ή 
εκτελούντα την επεξεργασία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. Σε 
περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΕΑΤΕ θα λάβει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των 
προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών (30 ημερών, δυνάμενη να 
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παραταθεί για δυο ακόμα μήνες), ενημερώνοντας γραπτώς τον συγκεκριμένο 
αιτούντα ενδιαφερόμενο για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους 
που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού.  Η 
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον ενδιαφερόμενο θα γίνεται εγγράφως με 
αποστολή του σχετικού αιτήματος στην ΕΑΤΕ [τηλ. 2103387110/email dpo@hdbi.gr]. 

Έκαστος ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία 
ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα) κατά της ΕΑΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων του.  

 

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. Τηλ: 210 338-7110 (e-mail: 
coinv@hdbi.gr). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 

 
 

[Ημερομηνία] 

 

 

Κυρίες/Κύριοι, 

Σχετικά με την  από 03-08-2020 Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων (η «Πρόσκληση») της 
«Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.» («ΕΑΤΕ») στο πλαίσιο της εντολής 
για τη διαχείριση πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προερχόμενων από το 
εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έλαβε η ΕΑΤΕ δυνάμει της 
από 30-12-2019 Σύμβασης μεταξύ αυτής και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
υποβάλλουμε διά της παρούσης την εκ μέρους του [●] [ο «Προτείνων»] Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος. Λέξεις και εκφράσεις με κεφαλαίο, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό  
στην παρούσα, ερμηνεύονται σύμφωνα με Πρόσκληση. 

του/νομίμωςεκπρόσωπος(οι)νόμιμος(οι)υπογράφων(ντες),παρακάτωΟ(οι)
εξουσιοδοτημένος(οι) από [Προτείνων], διά της υπογραφής της παρούσας: 

1. Υποβάλλω(ουμε) εκδήλωση ενδιαφέροντος του [Προτείνοντα] για την υλοποίηση 
συνεπένδυσης με την ΕΑΤΕ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στα συνημμένα 
έγγραφα. 

2. Δηλώνω(ουμε) ότι είμαι(στε) νομίμως εξουσιοδοτοιμένος(οι) από τον Προτείνοντα 
για την υπογραφή της παρούσας και ότι οι διαλαμβανόμενες στην παρούσα 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα πληροφορίες είναι αληθείς, πλήρεις 
και μη παραπλανητικές ως προς όλα τους τα στοιχεία. 

3. Δηλώνω(ουμε) ότι ο [Προτείνων] δεν ασκεί παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με 
την εφαρμοστέα νομοθεσία του κράτους η οποία τον διέπει. 

4. Δηλώνω(ουμε)  ότι ουδείς εκπρόσωπος ή εντεταλμένο όργανο του Προτείνοντος: 
(α)έχει παράσχει, δεχθεί ή λάβει, ή/και (β) πρόκειται να παράσχει, δεχθεί ή λάβει, 
ή/και (γ) έχει επιδιώξει ή πρόκειται να επιδιώξει, ή/και (δ) έχει επιχειρήσει ή 
πρόκειται να επιχειρήσει οποιοδήποτε όφελος, χρηματικό ή σε είδος, προς ή από 
κανένα απολύτως μέρος, που να θεμελιώνει παράνομη πρακτική ή να σχετίζεται με 
διαφθορά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υπό την μορφή κινήτρου ή αμοιβής για την 
υπογραφή Συμφωνίας Συνεπένδυσης της ΕΑΤΕ με το προτεινόμενο Επενδυτικό 
Σχήμα. 

Υπόψη Δ/ντος Συμβούλου
10671 Αθήνα 11528, Αθήνα
Μέρλιν 3 Ξενίας 24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. 
Προς:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
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5. Αναγνωρίζω(ουμε)και συμφωνώ(ούμε) ότι, εφόσον επιλεγεί ο Προτείνων, θα 
ελέγχεται από τα όργανα ελέγχου της ΕΑΤΕ, σύμφωνα με τους όρους και της 
Συμφωνίας Συνεπένδυσης. 

6. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης της 
ΕΑΤΕ και ιδίως το Κεφάλαιο VII που περιγράφει τους όρους επεξεργασίας από την 
ΕΑΤΕ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και αναγνωρίζω και δίνω ρητά και 
ανεπιφύλακτα δια του παρόντος την συγκατάθεσή μου  για την συλλογή και 
επεξεργασία από την ΕΑΤΕ, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο ως άνω Κεφάλαιο VII,  των 
δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τον Προτείνοντα, τους 
προτεινόμενους ιδιώτες επενδυτές και την πρότασή που υποβάλλω(ουμε) δια του 
παρόντος εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, ρητώς δηλώνω και εγγυώμαι δια της παρούσας 
έναντι της ΕΑΤΕ ότι τα εν λόγω δεδομένα που παρέχω, έχουν ληφθεί με καθόλα 
νόμιμο τρόπο και ότι έχω κάθε δικαίωμα παροχής στην ΕΑΤΕ των εν λόγω 
δεδομένων, άλλως ρητώς αναλαμβάνω την ευθύνη να αποκαταστήσω  κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία της ΕΑΤΕ έναντι οιασδήποτε τυχόν αξίωσης τρίτου που αφορά στην 
διαβίβαση από τον [Προτείνων] και επεξεργασία των δεδομένων αυτών στην ΕΑΤΕ. 
 

Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος)   
Όνομα -  Υπογραφή/-ές 

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: 

1. Προσάρτημα 1 Στοιχεία Προτείνοντος Επενδυτικού Σχήματος 
2. Προσάρτημα 2  Δήλωση του Προτείνοντος  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  

1.1 Στοιχεία Προτείνοντος 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : 

Τηλέφωνο : 
E-mail : 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ κ.λπ.,  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

Ονομασία Καταχώρισης : 
Ημερομηνία Καταχώρισης : 
Χώρα Καταχώρισης : 
Αριθμός καταχώρισης: 

 

1.2 Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να υποβάλλει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
λογαριασμό του Προτείνοντος 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΟΝΟΜΑ Επίθετο : 

Όνομα(τα) 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : 

Τηλέφωνο : 
Fax : 
E-mail : 

 

1.3 Πρόσωπο επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετικό από το 1.2) 

ΟΝΟΜΑ Επίθετο : 
Όνομα(τα) 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : 

Τηλέφωνο : 
Fax : 
E-mail : 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  

 

Ο(οι) παρακάτω υπογράφων(ντες), νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) του/νομίμως 
εξουσιοδοτημένος(οι) 

Του ακόλουθου νομικού προσώπου: 

Επωνυμία: 

Διακριτικός τίτλος: 

Αριθμός ΓΕΜΗ: 

Έδρα: 

ΑΜΦ: 

 

διά της υπογραφής της παρούσας δηλώνω(ουμε) αν το ανωτέρω αναφερόμενο νομικό 
πρόσωπο ή οι μέτοχοι/ελέγχοντες και τα μέλη διοικήσεως αυτού βρίσκονται σύμφωνα με 
το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο σε κάποια από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

έχει υποβάλλει αίτηση ή έχει εκδοθεί απόφαση για πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, 
εξωδικαστικό και δικαστικό συμβιβασμό ή ειδική διαχείριση του Ν. 
4307/2014 (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία βάσει του 
εφαρμοστέου για τον Προτείνοντα δικαίου) ή έχει αναστείλει κατά 
την ημερομηνία της παρούσας δήλωσης τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες 

  

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

  

έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα λόγω 
παραβίασης των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών ή 
δεοντολογικών προτύπων του επαγγέλματος στο οποίο ανήκει, ή 
έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά που έχει 
αντίκτυπο στην επαγγελματική αξιοπιστία του, όταν μια τέτοια 
συμπεριφορά υποδηλώνει παράνομη πρόθεση ή βαριά αμέλεια και 
αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: 
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(i) ή με δόλο ή αμέλεια απόκρυψη πληροφοριών ή παροχή 
παραπλανητικών στοιχείων ή ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής κατά τη διαδικασία μιας ανοικτής πρόσκλησης ή 
διαγωνιστικής διαδικασίας ή κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης 

  

(ii) έχει παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση 

  

(iii) έχει συνάψει συμφωνίες με άλλα πρόσωπα με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού   

  

(iv) έχει παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας   

(v) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων αναθέτουσας αρχής, ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην 
επιλογή ή στην ανάθεση 

  

(vi) έχει αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 

  

έχει κριθεί ένοχος με δικαστική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία για οποιοδήποτε από τα 
παρακάτω αδικήματα: 

  

(i) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α· 48) 

  

(ii) 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 στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

  

(iii) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) 
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(iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α` 166) 

  

(v) 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 

  

(vi) 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) 

  

έχει εμφανίσει σημαντική αδυναμία συμμόρφωσης με τις βασικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την εφαρμογή σύμβασης που 
έχει χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η οποία 
(αδυναμία) έχει οδηγήσει στην πρόωρη λήξη της ή στην καταβολή 
συμφωνημένων αποζημιώσεων ή σε άλλες συμβατικές κυρώσεις, ή 
η οποία έχει ανακαλυφθεί κατόπιν διερευνήσεων, ελέγχων ή 
ερευνών από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, την OLAF ή το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.    

  

έχει διαπράξει παρατυπία με την έννοια του άρθρου 1(2) του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EK, Ευρατόμ) Αρ. 2988/95 κι αυτό έχει 
διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, τελεσίδικη με 
δεσμευτική ισχύ 

  

έχει δημιουργήσει νομική οντότητα, η οποία υπόκειται σε 
διαφορετική δικαιοδοσία δικαστηρίων από αυτήν της έδρας, της 
κεντρικής διοίκησης ή του τόπου άσκησης της πραγματικής του 
δραστηριότητας με σκοπό την παράκαμψη φορολογικών, 
κοινωνικών ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων που 
υπάρχουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας, της 
κεντρικής διοίκησης ή του τόπου άσκησης της πραγματικής του 
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δραστηριότητας και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΤΕ 

 

1. Ορισμοί 
 

Στο παρόν Παράρτημα, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις ορίζονται ως εξής, εκτός αν 
από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά, ενώ τυχόν λέξεις ή φράσεις με 
κεφαλαία που δεν περιλαμβάνονται στους κατωτέρω ορισμούς έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται στο κεφάλαιο Ι «ΟΡΙΣΜΟΙ» της παρούσας Πρόσκλησης: 

 
 Όχημα συνεπένδυσης Όλες οι πραγματοποιούμενες στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Συνεπενδύσεις θα υλοποιούνται μέσω οχήματος συνεπένδυσης, η 
δομή του οποίου θα προτείνεται από τον Διαχειριστή και θα 
συμφωνείται από την ΕΑΤΕ. Η ΕΑΤΕ θα αποτελεί το μοναδικό επενδυτή 
του εν λόγω οχήματος, το οποίο και θα διαχειρίζεται ο Διαχειριστής 
αποκλειόμενης της περίπτωσης υλοποίησης άμεσης συν-επένδυσης της 
ΕΑΤΕ σε Στόχο Επένδυσης. 

 
 

2. Όροι συνεπένδυσης 
 

Επενδυτής  Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων  

Μέγεθος συνεπένδυσης Μικρότερο από το 50% των συνολικών δεσμεύσεων για τον αντίστοιχο 
γύρο χρηματοδότησης που τέθηκε από το Στόχο Επένδυσης και σε καμία 
περίπτωση μεγαλύτερο από το 20% των συνολικών υπό διαχείριση από 
την ΕΑΤΕ κεφαλαίων για το Έργο αυτό (ήτοι, άνω των 20.000.000 €) 

Διάρκεια 
συνεπενδύσεων 

Δεν θα ξεπερνά την υπολειπόμενη διάρκεια κάθε Επενδυτικού Σχήματος 
(ιδιώτη επενδυτή)  

Ιδιώτες Συνεπενδυτές Οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Φορέα της 
Οικονομίας της Αγοράς και να συμμετέχουν στην επένδυση με 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνολικού κεφαλαίου που θα 
επενδυθεί στο Στόχο Επένδυσης. 
Έτσι, κατά τον υπολογισμό του τμήματος του κεφαλαίου που 
συγχρηματοδοτείται σε οποιονδήποτε Στόχο Επένδυσης/τελικό 
παραλήπτη από επενδυτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του Φορέα 
της Οικονομίας της Αγοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη το κεφάλαιο που 
έχει δεσμευτεί ή προτείνεται να συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΑΤΕ στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, το οποίο θεωρείται επένδυση από 
δημόσιο επενδυτή. 
Η πραγματοποίηση επενδύσεων στους Στόχους Επένδυσης με όρους 
αποδεκτούς για έναν συνήθη οικονομικό φορέα στο πλαίσιο της 
οικονομίας της αγοράς, έτσι ώστε να μην παρέχουν οφέλη (κρατική 
ενίσχυση) στις εν λόγω επιχειρήσεις (Στόχους Επένδυσης), κατά την 
έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την 
τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης 
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περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007/C 306/01) και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
(2016/C 262/01) παράγραφος 4.2. (ειδικότερα 4.2.3.1)  και σημεία 74, 
84-88), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, θα βεβαιώνεται με δήλωση 
του Διαχειριστή προς την ΕΑΤΕ στο πλαίσιο της αξιολόγησης περί της 
συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

Κατάταξη επενδύσεων Οι συνεπενδύσεις θα υλοποιούνται επί τη βάσει της αρχής pari-passu  
(ίδιοι κίνδυνοι, ίδιες αποδόσεις, ίδιος χρόνος επένδυσης). Επίσης, όλες 
οι εκταμιεύσεις θα γίνονται ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους για 
όλους τους επενδυτές σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης. Μια 
συναλλαγή θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της αρχής 
pari-passu εάν οι επενδυτές στην ίδια κατηγορία κινδύνου 
πραγματοποιούν την επένδυσή τους υπό τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις, διατηρούν το ίδιο επίπεδο υπαγωγής ή προτεραιότητας 
και οι δημόσιοι και ιδιώτες επενδυτές παρεμβαίνουν ταυτόχρονα. Τα 
σχετικά συμβατικά έγγραφα του Διαχειριστή (συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, τυχόν side letter με την ΕΑΤΕ) οφείλουν να 
περιλαμβάνουν προβλέψεις για την τήρηση των προαναφερόμενων 
όρων.  

Παρακολούθηση και 
έλεγχος 
 

Οι Διαχειριστές οφείλουν να επιτρέπουν και να διασφαλίζουν την 
πρόσβαση της ΕΑΤΕ σε επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να είναι 
δυνατή η εκπλήρωση των καθηκόντων της όσον αφορά την 
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή υλοποίηση των Επενδύσεων 
με βάση τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προώθησης, προβολής και 
διαφάνειας που ορίζονται στην ενότητα «Διάφορα» του παρόντος 
Παραρτήματος. Την ως άνω πρόσβαση υπό τους ίδιους όρους οφείλει 
να διασφαλίσει ο Διαχειριστής και στο επίπεδο του Στόχου Επένδυσης 
περιλαμβάνοντας σχετικές δεσμευτικές προβλέψεις στα συμβατικά με 
το Στόχο Επένδυσης κείμενα. Στο πλαίσιο των ως άνω ελέγχων μπορεί 
να περιλαμβάνονται και επιτόπιοι έλεγχοι των Διαχειριστών και των 
Στόχων Επένδυσης από την ΕΑΤΕ ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από 
αυτήν πρόσωπο.  

Κρατική Ενίσχυση Οι συν-επενδύσεις σε Στόχους Επένδυσης, είναι απαλλαγμένες από 
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής (2016/C 262/01) παράγραφος 4.2. 
(ειδικότερα 4.2.3.1)  και σημεία 74, 84-88), όπως αυτές κάθε φορά 
ισχύουν, όπως και σύμφωνα με το άρθρο 2.1 της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για την 
προώθηση επενδύσεων χρηματοδότησης κινδύνου (2014 / C 19/04) 
όπως τροποποιείται κατά καιρούς. 

 
 

3. Οι Διαχειριστές 
 

Οι Διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους παρακάτω αναφερόμενους 
γενικούς και ειδικούς όρους: 
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Γενικές προϋποθέσεις Ο Διαχειριστής οφείλει: 
 
i. να παρέχει στην ΕΑΤΕ τη δήλωση του Προσαρτήματος 2 στην 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, όπως αυτή επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 
της παρούσας συμπληρωμένη από τους αιτούντες. 
ii. να δημοσιοποιεί την υποστήριξη της ΕΑΤΕ στο πλαίσιο του 
Προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ενότητα 
«Διάφορα» αυτού του Παραρτήματος 

i. να μην επιλέγει Στόχους Επένδυσης που εξαιρούνται από το πλαίσιο 
της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ειδικές προϋποθέσεις Ο Διαχειριστής οφείλει: 
 
i.   να πληροί τον ορισμό του Διαχειριστή. 
ii. να παρέχει μακροπρόθεσμα ίδια κεφάλαια ή / και οιονεί ίδια 
κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιδίων 
κεφαλαίων, δανείων μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχής ή / και 
μετατρέψιμων ομολόγων, mezzanine). 
iii. να απέχει από το σύνολο των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

 παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  
 οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα καθιστούσε μια τέτοια 

Συνεπένδυση μη συμβατή με τις εθνικές και ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για τους εξαιρούμενους τομείς σύμφωνα με 
την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ισχύει · 
iv. να είναι εγκατεστημένος σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης · 
v. να μην έχει συσταθεί, κατά την ημερομηνία της Συμφωνίας του 
Ταμείου, σε μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας 
κατά τον ενωσιακό κατάλογο που περιλαμβάνεται στα «Συμπεράσματα 
του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας» (2020/C64/03) 
vi. να διοικείται και να λειτουργεί με εμπορικούς όρους από ομάδες 
διαχείρισης τα μέλη των οποίων συνδυάζουν τον κατάλληλο 
συνδυασμό δεξιοτήτων και εμπειρίας προκειμένου να αποδεικνύει την 
απαραίτητη ικανότητα και αξιοπιστία για τη διαχείριση ενός 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. 
vii. να τηρεί πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων: ύπαρξη μέτρων και 
πολιτικών για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων και τον μετριασμό 
πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σε περιπτώσεις καταμερισμού 
κινδύνων και εξάλειψη προνομιακών μεταχειρίσεων 
viii. να παρέχει εκθέσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα «Διάφορα» 
κατωτέρω. 
ix. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις δημοσιότητας σύμφωνα με 
την ενότητα «Διάφορα». 
x. να αποδεχτεί το δικαίωμα της ΕΑΤΕ να απόσχει ενδεχομένως, 
πλήρως ή εν μέρει, από μια επένδυση σε Στόχο Επένδυσης, εάν η 
επένδυση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη παραβίαση 
των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, όπως συμφωνήθηκε με τον 
Επενδυτικό Σχήμα τη στιγμή της Συν-Επενδύσης 
xi. να παράσχει στην ΕΑΤΕ κατάλογο των επενδυτών (τελικών 
δικαιούχων για την περίπτωση που ο επενδυτής είναι νομικό 
πρόσωπο) 
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4. Στόχοι Επένδυσης 
 

Τα Επενδυτικά Σχήματα  δεσμεύονται να επιλέξουν τους Στόχους Επένδυσης σύμφωνα 
με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία τους λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την οικονομική βιωσιμότητα των Στόχων Επένδυσης. 

 
Αποκλειόμενοι Στόχοι 
Επένδυσης 

Τα Επενδυτικά Σχήματα δεν δικαιούνται να επενδύσουν σε Στόχους 
Επένδυσης, οι οποίοι κατά τη στιγμή της προβλεπόμενης επένδυσης: 

  βρίσκονται σε μία από τις αναφερόμενες στο Προσάρτημα 2 στην 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος περιπτώσεις 

 έχουν ιδρυθεί κατά την στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης σε μη 
συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας κατά τον ενωσιακό 
κατάλογο που περιλαμβάνεται στα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων 
περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας» (2020/C64/03) 

iii. δεν παρέχουν στο Επενδυτικό Σχήμα δήλωση αντίστοιχη με αυτή των 
Προσαρτημάτων 1 και 2 του Παραρτήματος 1 της παρούσας στην 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος  

iv. δεν προτίθενται να αναγνωρίσουν ότι η επένδυση πραγματοποιείται στα 
πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης και δεν προτίθενται να 
συμμορφωθούν με τους όρους της ενότητας «Διάφορα»  

 ασκούν στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας: 
 οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σύμφωνα τόσο με το 

εφαρμοστεό για αυτόν δίκαιο όσο και με το ελληνικό 
 οποιαδήποτε δραστηριότητα για την οποία αν γινόταν επένδυση 

κεφαλαίων στην επιχείρηση, δεν θα ήταν σύμφωνη με το εθνικό και 
ενωσιακό δίκαιο ως προς τις επενδύσεις σε απαγορευμένους τομείς 

 οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία έχει ως συνέπεια τον περιορισμό 
των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ή την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 οποιαδήποτε μη αποδεκτή με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους 
δραστηριότητα 

 οποιαδήποτε δραστηριότητα με αμφιλεγόμενο ηθικό και δεοντολογικό 
περιεχόμενο 

vi. είναι εξωχώριες εταιρίες 
 

Επιλέξιμοι Στόχοι 
Επένδυσης 

  Όσον αφορά στη γεωγραφική τους τοποθέτηση οι Στόχοι Επένδυσης θα 
πρέπει να διατηρούν εγκατάσταση στην Ελλάδα  
Όσον αφορά στο μέγεθος, το στάδιο και τον τομέα δραστηριοποίησης 
του Στόχου Επένδυσης, οι Στόχοι Επένδυσης οφείλουν: 

 να αποτελούν μικρομεσαίες (ΜΜΕ) ή Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 
επιχειρήσεις 

 να είναι υποκείμενες επένδυσης με όρους αγοράς  
 να μην δραστηριοποιούνται στους απαγορευμένους με βάση το εθνικό 

και ενωσιακό δίκαιο τομείς 
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Σκοπός της 
χρηματοδότησης του 
Στόχου Επένδυσης 

Η επένδυση που πραγματοποιείται σε Στόχο Επένδυσης πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της 
επιχείρησης, της επέκτασης των δραστηριοτήτων της ή τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
δραστηριότητες αναδιάρθρωσης, εξαγορές, δραστηριότητες ενίσχυσης 
των εξαγωγικών δυνατοτήτων κ.λπ.). Η απόκτηση οιωνδήποτε κινητών 
αξιών από τους Στόχους Επένδυσης θα πραγματοποιείται μόνο με 
συμμετοχή τους με ίδια ή οιονεί ίδια κεφάλαια (equity / quasi equity), σε 
αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας αποκλειόμενης της αγοράς 
υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων ή ομολογιών από τους κατόχους 
τους. Δεν αποκλείεται η απόκτηση από τους συνεπενδυτές κινητών 
αξιών ή μεριδίων σε εξάσκηση δικαιωμάτων εξασφάλισης της εκάστοτε 
επένδυσής τους, που έχουν συμφωνηθεί με εύλογους όρους κατά την 
πραγματοποίησή της, ή σε εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, που 
αποβλέπουν στην επίτευξη της ακριβούς αναλογίας της εκάστοτε 
επένδυσης του επενδυτικού σχήματος επί της συνολικής κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της επιχείρησης στην οποία έχει πραγματοποιηθεί, με 
γνώμονα την αποτίμηση της επιχείρησης επ’ ευκαιρία μεταγενέστερης 
διάθεσης ή έκδοσης κινητών αξιών ή μεριδίων, μέσω της μεταβίβασης 
προς  τους συνεπενδυτές υφιστάμενων κινητών αξιών ή μεριδίων χωρίς 
αντάλλαγμα ή με συμβολικό αντάλλαγμα. 

 
 

5. Διάφορα 
 

Εκθέσεις Οι Διαχειριστές παρέχουν στην ΕΑΤΕ τριμηνιαία και ετήσια έκθεση που 
καταρτίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες αναφοράς του Invest Europe. Οι 
Διαχειριστές παρέχουν επίσης ετήσιες ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αποτίμηση των 
επενδύσεων των επιχειρηματικών κεφαλαίων στους Στόχους 
Επένδυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης του 
Invest Europe. 

Άλλες πληροφορίες Από τους Διαχειριστές μπορεί επίσης να ζητηθεί οποτεδήποτε η 
παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις στις 
οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης στο πλαίσιο των αξιολογήσεων προγραμμάτων και των 
εκθέσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη. 
Ο Διαχειριστής θα ζητά από τους Στόχους Επένδυσης να παρέχουν 
πληροφορίες βάσει ενός παρεχόμενου από την ΕΑΤΕ προτύπου. 

Δημοσιότητα Κάθε Διαχειριστής: 
 
Οφείλει να παρέχει ρητή ενημέρωση στους Στόχους Επένδυσης για το 
γεγονός της πραγματοποίησης της επένδυσης στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα συμβατικά κείμενα ή / και σε συνοδευτική σε 
αυτά επιστολή. 
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Τήρηση Αρχείου Ο Διαχειριστής οφείλει να διατηρεί και να είναι σε θέση να 
προσκομίσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υλοποίηση της 
Συμφωνίας Συνεπένδυσης για περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λήξη της 
τελευταίας. Ο Διαχειριστής απαιτεί από κάθε Στόχο Επένδυσης να 
διατηρεί και να είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που 
σχετίζονται με την επένδυση για περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λήξη της 
επένδυσης στο Στόχο Επένδυσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

 
1. Διαδικασία υποβολής και 

περιεχόμενο επενδυτικής 
πρότασης 

Οι ακόλουθοι βασικοί όροι εφαρμόζονται σε όλες τις εντός του 
πλαισίου της παρούσας Πρόσκλησης συνεπενδύσεις της ΕΑΤΕ. 

Ο Διαχειριστής του Επενδυτικού Σχήματος το οποίο έχει επιλεγεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας Πρόσκλησης, 
υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΑΤΕ Επενδυτική Πρόταση, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής: 

 Λεπτομέρειες για την προτεινόμενη συνεπένδυση και μεταξύ 
άλλων:  

 το ποσό της προτεινόμενης επένδυσης από το Επενδυτικό Σχήμα 
και επιβεβαίωση ότι, κατά την εύλογη γνώμη του Διαχειριστή, το 
ποσό που θα επενδυθεί από το Επενδυτικό Σχήμα είναι το 
μέγιστο δυνατό (συμπεριλαμβανομένης μιας λεπτομερούς 
εξήγησης εάν χρειάζεται)  

 το συνολικό ποσό της προτεινόμενης συν- επένδυσης  
 την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου συν-επενδυτή, εάν υπάρχει, 

και τα αναμενόμενα μερίδια της συνολικής συν-επένδυσης που 
διατίθεται σε αυτούς τους συν-επενδυτές 

 το ποσό της προτεινόμενης δέσμευσης για την ΕΑΤΕ στο Όχημα 
Συνεπένδυσης (το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
αναμενόμενο μερίδιο της ΕΑΤΕ  στην προτεινόμενη συν-
επένδυση, τυχόν μελλοντικά έξοδα που συνδέονται με το Όχημα 
Συνεπένδυσης και τις προβλέψεις για αμοιβή απόδοσης) και 

 τον αναμενόμενο χρόνο πραγματοποίησης της συν-επένδυσης 
 Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή: 

 ότι ο προτεινόμενος Στόχος Επένδυσης πληροί το σύνολο των 
όρων για τους Στόχους Επένδυσης που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 2 της παρούσας 

 ότι δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ 
του Διαχειριστή και του Στόχου Επένδυσης ή με συνδεδεμένα με 
το Στόχο Επένδυσης πρόσωπα, σε αντίθετη περίπτωση οι 
περιπτώσεις αυτές οφείλουν να γνωστοποιούνται στην ΕΑΤΕ 

 ότι η προτεινόμενη συνεπένδυση συμμορφώνεται με τους όρους 
της Pari-passu συμμετοχής από πλευράς ΕΑΤΕ, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής (2016/C 262/01) παράγραφος 4.2. 
(ειδικότερα 4.2.3.1)  και σημεία 74, 84-88 

 αναφορά οποιασδήποτε τυχόν παρέκκλισης από τους όρους του 
παρόντος Παραρτήματος με σαφή αιτιολόγηση αυτής 
 
Εντός [20] εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Επενδυτικής 
Πρότασης η ΕΑΤΕ ενημερώνει τον Διαχειριστή του Επενδυτικού 
Σχήματος που έχει ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης περί του ενδιαφέροντός της ή μη να συμμετάσχει 
στην προτεινόμενη από κοινού επένδυση. Εάν η ΕΑΤΕ 
επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει στη συνεπένδυση, 
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ο Διαχεριστής διαβεβαιώνει ότι η τεκμηρίωση της παρακάτω 
ενότητας 5 προετοιμάζεται από τον ίδιο. 

2 Όχημα Συνεπένδυσης 
Όλες οι πραγματοποιούμενες στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης Συνεπενδύσεις θα υλοποιούνται μέσω οχήματος 
συνεπένδυσης, η δομή του οποίου θα προτείνεται από τον 
Διαχειριστή και θα συμφωνείται από την ΕΑΤΕ. Η ΕΑΤΕ θα 
αποτελεί το μοναδικό επενδυτή του εν λόγω οχήματος, το οποίο 
και θα διαχειρίζεται ο Διαχειριστής αποκλειόμενης της 
περίπτωσης υλοποίησης άμεσης συν-επένδυσης της ΕΑΤΕ σε 
Στόχο Επένδυσης.  Η νομική δομή του Οχήματος Συνεπένδυσης 
προτείνεται από τον Διαχειριστή. 

3 Προσκομιζόμενα από το 
Διαχειριστή έγγραφα 

Ο Διαχειριστής οφείλει αρχικά να προσκομίσει: 
 Εκθέσεις ενδελεχούς ελέγχου 
 Τεκμηρίωση της προτεινόμενης επένδυσης 
 Έκθεση σχετικά με το φορολογικό καθεστώς του Οχήματος 

Συνεπένδυσης 
 Λεπτομέρειες σε σχέση με την κεφαλαιακή διάρθρωση του 

Στόχου Επένδυσης 
 Την σχετική με την προτεινόμενη επένδυση απόφαση της 

Επενδυτικής Επιτροπής του Προτείνοντος Επενδυτικού Σχήματος, 
η οποία συνοδεύεται από όλα τα σχετικά με την επενδυτική 
πρόταση έγγραφα 

 Πρόβλεψη σχετικά με τα κόστη για τη συνολική διάρκεια του 
Οχήματος Συνεπένδυσης και προβλεπόμενα έσοδα προκειμένου 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του 

 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία κρίνεται εύλογη για 
κάθε Επενδυτική Πρόταση. 

4 Άσκηση των δικαιωμάτων 
του Οχήματος 
Συνεπένδυσης  

Το Όχημα Συνεπένδυσης θα εκπροσωπείται έναντι του Στόχου 
Επένδυσης από το Διαχειριστή του Επενδυτικού Σχήματος που 
έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, με τον ίδιο 
τρόπο που ο ως άνω Διαχειριστής εκπροσωπεί το Επενδυτικό 
Σχήμα. 

Ο Διαχειριστής (υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής του 
Επενδυτικού Σχήματος και του Οχήματος Συνεπένδυσης) θα 
διασφαλίζει ότι το Όχημα Συνεπένδυσης αντιμετωπίζεται ισότιμα 
με το Επενδυτικό Σχήμα σε σχέση με τα συμφέροντά τους στο 
Στόχο Επένδυσης. 
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5 Συμβουλευτική Επιτροπή Για όσα θέματα απαιτείται στο πλαίσιο λειτουργίας του 
Επενδυτικού Σχήματος έγκριση ή συγκατάθεση της 
συμβουλευτικής επιτροπής, στο επίπεδο του Οχήματος 
Συνεπένδυσης θα απαιτείται σχετική έγκριση ή συγκατάθεση της 
ΕΑΤΕ. Η ΕΑΤΕ θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα σχετικά με 
την συνεπένδυση έγγραφα της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Επενδυτικού Σχήματος. 

6 Συναλλαγές  Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ του 
Στόχου Επένδυσης και του Διαχειριστή, των συνδεόμενων με 
αυτές προσώπων και του Οχήματος Συνεπένδυσης απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση της ΕΑΤΕ. 

7 Έξοδα σύστασης και 
λειτουργίας 

Ο Διαχειριστής παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
έξοδα σύστασης και λειτουργίας του Οχήματος Συνεπένδυσης 
καθώς και τα έξοδα για την υλοποίηση της συνεπένδυσης, τα 
οποία συνολικά δεν θα υπερβαίνουν το συμφωνηθέν με την ΕΑΤΕ 
ποσό.  

8 Αμοιβή απόδοσης (Carried
interest) 
 

Προβλέψεις για αμοιβή απόδοσης ανάλογες με αυτές που 
ισχύουν στο Επενδυτικό Σχήμα 

9 Αμοιβή Διαχείρισης Δεν προβλέπεται αμοιβή για τη διαχείριση του Οχήματος 
Συνεπένδυσης. Δυνατότητα πρόβλεψης εξόδων για την 
υλοποίηση της επένδυσης κατ’ αναλογία της συμμετοχής των 
συνεπενδυτών σε αυτή και για την παρακολούθηση της 
επένδυσης της ΕΑΤΕ ποσοστού έως 1% επί των επενδεδυμένων 
από την ΕΑΤΕ κεφαλαίων και πάντα α) μέχρι την έξοδο από την 
επένδυση και β) εντός των ορίων του 480/2014 Κανονισμού της 
Επιτροπής. 

10 Έξοδος Ο Διαχειριστής θα εξασφαλίζει ότι το Όχημα Συνεπένδυσης θα 
αποεπενδύει στον ίδιο χρόνο και με τους ίδιους όρους με το 
Επενδυτικό Σχήμα. Τα έγγραφα που θα αφορούν στην επένδυση 
στο Στόχο Επένδυσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιώματα 
πώλησης μετοχών μειοψηφίας (tag rights) για το Όχημα 
Συνεπένδυσης. Ο Διαχειριστής θα έχει την υποχρέωση (η οποία 
θα μπορεί να αρθεί από την ΕΑΤΕ) να 
σύρει/ενεργοποιήσει/συστήσει/υλοποιήσει το Όχημα 
Συνεπένδυσης  κατά τον ίδιο χρόνο και με τους ίδιους όρους με 
τον Επενδυτικό Σχήμα. 

11 Συνοδευτικά έγγραφα Για τη συνεπένδυση, ο Διαχειριστής πρέπει να υποβάλει τα εξής: 
 Αίτημα για τη Συνεπένδυση της ΕΑΤΕ  
 Συμβατικά κείμενα και έγγραφα που θα απαιτηθούν για την 

υλοποίηση της συνεπένδυσης, όπως ενδεικτικά τη σύμβαση 
σύστασης και ίδρυσης του Οχήματος Συνεπένδυσης, Συμφωνία 
Συνεπένδυσης Καταστατικό ή άλλα σχετικά νομιμοποιητικά 
έγγραφα που ορίζουν τη διοίκηση του Οχήματος Συνεπένδυσης. 

 Συνοδευτική Συμφωνία (side-letter) του Οχήματος Συνεπένδυσης 
στο μέτρο που κάποιοι από τους όρους συνεπένδυσης προς 
όφελος της ΕΑΤΕ δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα σύστασης 
του Οχήματος Συνεπένδυσης, και η οποία θα περιλαμβάνει 
διαβεβαιώσεις περί της εξακολουθούμενης πλήρωσης των όρων 
που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και άλλων τυχόν 
λεπτομερειών που περιλαμβάνονται στην Επενδυτική πρόταση 
όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΑΤΕ. 
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 Συμφωνία ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία η ΕΑΤΕ 
αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμμετάσχει στη συνεπένδυση με 
το συμφωνημένο ποσό 

 Συμφωνία Συν-επένδυσης μεταξύ του Επενδυτικού Σχήματος και 
του Οχήματος Συνεπένδυσης όπου από κοινού συμφωνούν να 
επενδύσουν και να εκποιήσουν τις συμμετοχές τους στην 
Εταιρεία-στόχο υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έτσι 
ώστε η επένδυση να γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στον 
Στόχο Επένδυσης 

 Nομική Γνωμάτευση σχετικά με το status του Οχήματος 
Συνεπένδυσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

 
 
 
 
 
  

Παραλαβή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος & 
έλεγχος τυπικών 
προϋποθέσεων 

Επαλήθευση τυπικών 
και ουσιαστικών 
προϋποθέσεων

Διενέργεια 
ενδελεχούς ελέγχου

Εισήγηση στην ΕΕ
Έγκριση ΕΕ και 

υποβολή στο ΔΣ για 
τελική έγκριση

Παραλαβή 
Επενδυτικής Πρότασης 

(συν-επένδυσης)
Σύναψη Σύμβασης

Εξέταση Επενδυτικής 
Πρότασης

Εισήγηση στην ΕΕ

Παρακολούθηση 
λειτουργίας του 

σχήματος  
συνεπένδυσης 

Εκθέσεις 
παρακολούθησης 

Έγκριση ΕΕ και 
υποβολή στο ΔΣ για 

τελική έγκριση

Διαπραγμάτευση όρων 
Συμφωνίας 

Συνεπένδυσης


