
 
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 

Λευκωσία, 6 Οκτωβρίου 2020 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πανευρωπαϊκό Ταμείο 

Εγγυήσεων για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19 

 
Κυρία/ε, 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι έχει δημοσιευτεί ανοικτή πρόσκληση 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για 
ενδιαφερόμενους φορείς που επιθυμούν να γίνουν ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί 
φορείς/ιδρύματα, σε σχέση με τα εργαλεία που θα εφαρμοστούν κάτω από το 
Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»). 
 
Σημειώνουμε ότι το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων δημιουργήθηκε για σκοπούς 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ, και η 
συμμετοχή της Κύπρου σ’ αυτό περιλαμβάνεται στα μέτρα  στήριξης της οικονομίας για 
αντιμετώπιση της πανδημίας που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων 
είναι να ανταποκριθεί στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας διασφαλίζοντας ότι οι 
επιχειρήσεις, κυρίως οι ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών 
που θα συμμετέχουν στο ταμείο προσφέροντας, μέσω διάφορων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που 
δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών 
τους. 
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πιο κάτω σύνδεσμο όπου μπορείτε να 
βρείτε και ενημερωτικό υλικό για τη διαδικασία καθώς και για τα εργαλεία που προσφέρει το 
Ταμείο https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm 
 
Η διαδικασία για την επιλογή των ενδιάμεσων οικονομικών φορέων/ιδρυμάτων θα 
διενεργηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 31η  Οκτωβρίου 2021 ή 
οποιαδήποτε ημερομηνία κριθεί από το ΕΤαΕ ως αναγκαία βάσει, μεταξύ άλλων, 
των διαθέσιμων πόρων για το Ταμείο.  Τυχόν αλλαγή της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί 
μόνο στην ιστοσελίδα του ΕταΕ για αυτό και προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι  να 
ενημερώνονται  τακτικά από την εν λόγω ιστοσελίδα. 
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Καταληκτικές ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων ανά εργαλείο και περαιτέρω λεπτομέρειες 
βρίσκονται στα Παραρτήματα της Πρόσκλησης Υποβολής Ενδιαφέροντος στον πιο πάνω 
σύνδεσμο. 
 
Συνεπώς,  το Υπουργείο Οικονομικών συστήνει όπως οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
καταστούν ενδιάμεσοι οικονομικοί φορείς όπως το πράξουν άμεσα υποβάλλοντας τις 
σχετικές αιτήσεις στο ΕΤαΕ ώστε να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν άμεσα τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία μόλις είναι διαθέσιμα. 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
  
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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