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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                           

       ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

         Αθήνα,      26/06/2019

         Αριθ. Πρωτ. : 67310 - 26/06/2019

Ταχ. Δ/νση       

Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 5 – 7 
  Πλ. Συντάγματος
: 10180
: Γ. Τσάμος
: 210 333 2582
: 210 333 2349
: gtsamos@mnec.gr

  
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης που αφορά σε εκπόνηση 
μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα ανάπτυξης δικτύου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
στη βάση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Έχοντας υπόψη: 

1.  Tις διατάξεις όπως ισχύουν: 
α. Του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως το άρθρο 118 
«Απευθείας ανάθεση» και το άρθρο 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης».
β. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια 
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών».
δ. Του Ν. 4013/2011 (Α΄204) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».
στ. Του Π.Δ. 147/2017 (A΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
ζ. Toυ Π.Δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».
η. Του Π.Δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία...Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
θ. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ι. Tου άρθρου 90 του Π.Δ  63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα». 

2. Τη με αρ. 57654/23.05.2017 (Φ.Ε.Κ.1781/Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης»

3. Τη με αρ. 81296/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 562/Υ.Ο.Δ.Δ./04.08.2015) απόφαση διορισμού Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
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4. Την με αρ.πρωτ 55565/28-05-2015 (Β’ 992) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Υπουργού στον Γενικό Γραμματέα … καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων».

5. Τη με Α.Π. 125002/22-11-2018 (ΑΔΑ:6907465ΧΙ8-8EO) Απόφαση σύστασης & συγκρότησης 
Επιτροπής και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. 136427/17-12-2018 Απόφαση 
(ΑΔΑ:ΩΔΒ2465ΧΙ8-Μ1Ο).

6. Το με Α.Π. 59341-04/06/2019 Αίτημα έκδοσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
(Δεσμεύσεις Πίστωσης) του Γραφείου Γενικού Γραμματέα 

7. Τα από 5/6/2019, 6/6/2019 και 10/06/2019 ηλεκτρονικά μηνύματα του Γραφείου Γενικού 
Γραμματέα, με τα συνημμένα αυτών.

8. Tο με Α.Π. 63530/14-06-2019 αίτημα μεταφοράς πίστωσης της Διεύθυνσης Προμηθειών, 
Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού.

9. Τη με Α.Π. 64266/18-06-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών. 

10.Το με Α.Π. 64828/18-06-2019 αίτημα δέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού  είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) στον ΑΛΕ 2420989001  
Προϋπολογισμού του έτους 2019 του Ε.Φ. 1.035.101.00.000.00 της Διεύθυνσης 
Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού (19REQ005139798).

11.Το με Α.Π. 65610/21-06-2019 ερώτημα της ΓΔΟΥ προς το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
και η απάντηση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης για την ανάληψη 
δέσμευσης πίστωσης.

12.Τη με αρ. πρωτ. 65675/21-06-2019 (ΑΔΑ: 69Υ7465ΧΙ8-Ε23, ΑΔΑΜ: 19REQ005148979 
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 24.800,00 € στον ΑΛΕ 2420989001  
Προϋπολογισμού του έτους 2019 του Ε.Φ. 1.035.101.00.000.00 

13.Τη με Α.Π. 65865/20-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
14.Τη με Α.Π. 66166/24-06-2019 οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΟΘΩΝΑΙΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Μ. ΙΚΕ» με προσφερόμενη τιμή 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 24.800,00 € 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.

15.Τη με Α.Π. 66231/24-06-2019 οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΕΡΓΑΝΗ Finance 
Σύμβουλοι Επενδύσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με προσφερόμενη τιμή 19.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 
και 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α.

16.Τη μη ανταπόκριση της εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε. Παροχής 
Επιχειρηματικών και Λογιστικών Υπηρεσιών» στην πρόσκλησή μας

17.Το γεγονός ότι κατόπιν της υποβολής των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τη με Α.Π. 
65865/20-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά υπέβαλλε η εταιρεία «ΕΡΓΑΝΗ Finance Σύμβουλοι 
Επενδύσεων Μ. ΕΠΕ», η οποία ορίζεται ως ανάδοχος.

18.Το με Α.Π. 66166/24-06-2019 έγγραφο της εταιρίας «ΕΡΓΑΝΗ Finance Σύμβουλοι 
Επενδύσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με το οποίο προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το ν. 4412/2016.

19.Το γεγονός ότι το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης είναι λιγότερο από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €).

20.Την επείγουσα ανάγκη παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τη 
σκοπιμότητα ανάπτυξης δικτύου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στη βάση των 
στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ως άνω 
στοιχείο 11.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΑΝΗ Finance Σύμβουλοι Επενδύσεων 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» Α.Φ.Μ. 095452665, (Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), Κονδύλη 19, Άλιμος, ΤΚ 

17455 τηλ. 210 9828813, την παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για εκπόνηση 

μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα ανάπτυξης δικτύου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

στη βάση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντί του 

συνολικού ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ και είκοσι τριών 
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χιλιάδων και πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νομίμων 

κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420989001 του Ειδικού Φορέα 1035-101-

0000000 του οικ. έτους 2019. 

Περιγραφή  Υπηρεσιών: Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για εκπόνηση 

μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα ανάπτυξης δικτύου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

στη βάση των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές του εν λόγω έργου περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών: Το παραδοτέο συνίσταται στη σύνταξη Μελέτης με θεματικό 

αντικείμενο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 4 

εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή για την παρακολούθηση και 

παραλαβή των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται για την εξυπηρέτηση των 

οργανικών μονάδων του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που στεγάζονται στο κτήριο επί 

της οδού Νίκης 5-7 και επί της οδού Κορνάρου 1 & Ερμού, όπως αυτά προβλέπονται στην με 

αρ.πρωτ.125002/22-11-2018 (ΑΔΑ:6907465ΧΙ8-8EO) Απόφαση σύστασης & συγκρότησης 

Επιτροπής και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την με αρ.πρωτ.136427/17-12-2018 Απόφαση. 

(ΑΔΑ:ΩΔΒ2465ΧΙ8-Μ1Ο), ύστερα από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της σύμβασης από 

το Γραφείο Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης. Η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει το 

πρωτόκολλο παραλαβής και να το κοινοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών, 

από την ημερομηνία που θα περιέλθει σε γνώση της το σχετικό τιμολόγιο.

Τιμολόγηση: Το τιμολόγιο θα κατατεθεί με αίτηση του δικαιούχου στο Γενικό Πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Νίκης 5-7, Αθήνα. Τα στοιχεία τιμολόγησης είναι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΦΜ 090166291, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

Πληρωμή: Η εξόφληση του τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, θα γίνεται με έκδοση  χρηματικού εντάλματος στο όνομα της δικαιούχου μετά την 

έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού 

του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης 

σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της 

Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός 

Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις 
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Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

v Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών

- Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. Εργάνη Finance Σύμβουλοι Επενδύσεων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 
Κονδύλη 19, Άλιμος, ΤΚ 17455 τηλ. 210 9828813
erganifinance@gmail.com

2. Οθωναίος & Συνεργάτες Μ. ΙΚΕ 
Ομονοίας 68 & 3η Πάροδος Παύλου Μελά
65403 Καβάλα, Τηλ. 2510 232351
info@othoneos.gr 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    

Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

mailto:erganifinance@gmail.com
mailto:info@othoneos.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γενικά 
Τα Περιφερειακά Πιστωτικά Ιδρύματα αποτελούν μία μορφή τραπεζικού 
συστήματος που χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση των υπηρεσιών τους προς 
εξυπηρέτηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Έχουν έδρα και δίκτυο 
που συνήθως εκτείνεται και καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφικά περιφέρεια και 
παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες προς τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες και ιδιώτες. Προσφέρουν το ίδιο εύρος τραπεζικών υπηρεσιών με 
τις κεντρικές τράπεζες, συνήθως με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν κατά 
βάση επενδυτικές υπηρεσίες. Φέρουν μικρότερη κλίμακα από τις εμπορικές 
τράπεζες και προσανατολίζονται στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών εντός των γεωγραφικών 
ορίων κάλυψης του δικτύου τους. Συνήθως αποτελούν μικρότερες σε μέγεθος 
οντότητες, φέρουν στενή σχέση με την τοπική κοινωνία και οικονομία, 
παρακολουθούν και κατανοούν ειδικά τοπικά θέματα και ανάγκες, προσδίδοντας 
μία έννοια κοινωνικής υπευθυνότητας και άμεσης συμβολής στην περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Αντικείμενο 

Η έννοια του μοντέλου Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Αφορά την έννοια του μοντέλου Περιφερειακών και γενικά Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων τοπικού χαρακτήρα και τα χαρακτηριστικά τους και την ανάδειξη 
τυχόν πλεονεκτημάτων που φέρουν σε σχέση με τις κεντροποιημένες δομές των 
εθνικών συστημικών Τραπεζών ως προς την εξυπηρέτηση των τοπικών 
οικονομιών και κοινωνιών. Η προσέγγιση αυτή καλείται να γίνει και μέσα και από 
την εξέταση αντίστοιχων μοντέλων που έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναλυτικότερα αναμένεται από τον Σύμβουλο να 
υλοποιήσει βασικά τις ακόλουθες ενέργειες:
 Γενική περιγραφή των Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων,  
 Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα / κίνδυνοι που φέρουν, 
 Ανάδειξη ευρωπαϊκής εμπειρίας μέσα από την παράθεση των μοντέλων 

πιστωτικών ιδρυμάτων τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα σε τουλάχιστον 
τρεις χώρες της Ε.Ε. και κατά προτίμηση ευρωζώνης.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
Αφορά τον προσδιορισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
εγχώρια λειτουργία των Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Αναλυτικότερα 
αναμένεται από τον Σύμβουλο να υλοποιήσει βασικά τις ακόλουθες ενέργειες:
 Γενική θεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
 Αναφορά στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το τραπεζικό σύστημα σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 Εντοπισμός ειδικών θεμάτων που άπτονται της δυνατότητας ανάπτυξης 

Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
 Προσδιορισμός νομικής μορφής και αποτύπωση προϋποθέσεων ίδρυσης 

Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα.
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Η αγορά των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα 
Αφορά την ανάλυση της κατάστασης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, την 
καταγραφή των βασικών μεγεθών των υφιστάμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
την εξέλιξη αυτών κατά τα τελευταία έτη, καθώς και τον εντοπισμό των 
περιορισμών και προβλημάτων που το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα 
αντιμετωπίζει. Αναλυτικότερα αναμένεται από τον Σύμβουλο να υλοποιήσει 
βασικά τις ακόλουθες ενέργειες:
 Γενική επισκόπηση χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας,
 Παρουσίαση εξέλιξης βασικών μεγεθών πιστωτικών ιδρυμάτων, 
 Εντοπισμός – ανάδειξη περιορισμών – προκλήσεων του υφιστάμενου 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος
 Δυνατότητες πρόσβασης ΜΜΕ σε χρηματοδότηση από το εγχώριο πιστωτικό 

σύστημα.
 

Δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών  
Αφορά τον εντοπισμό των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών και της 
οικονομικής δραστηριότητας κάθε Περιφέρειας της χώρας, όπως και τη συσχέτιση 
της τοπικής δραστηριότητας με τις υφιστάμενες τραπεζικές δομές και 
χρηματοδοτικές ροές. Αναλυτικότερα αναμένεται από τον Σύμβουλο να 
υλοποιήσει βασικά τις ακόλουθες ενέργειες:
 Παρουσίαση βασικών δημογραφικών και οικονομικών μεγεθών ανά 

Περιφέρεια,
 Ιεράρχηση περιφερειών βάσει δημογραφικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών,
 Τραπεζική δραστηριότητα και παρουσία στις Περιφέρειες, με διακριτή 

αποτύπωση μεταξύ των κεντρικών συστημικών τραπεζών και των τοπικών 
συνεταιριστικών,

 Παρουσίαση τραπεζικών μεγεθών ανά Περιφέρεια,
 Ταξινόμηση Περιφερειών βάσει τραπεζικής δραστηριότητας,
 Προσδιορισμός χρηματοδοτικού κενού ανά περιφέρεια.   

Προτεινόμενες κατευθύνσεις 
Αφορά τον προσδιορισμό των προτεινόμενων κατευθύνσεων σχετικά με την 
ανάπτυξη Περιφερειακών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Αναλυτικότερα αναμένεται από 
τον Σύμβουλο να υλοποιήσει βασικά τις ακόλουθες ενέργειες:
 Ανάδειξη σκοπιμότητας ανάπτυξης εναλλακτικών συστημάτων 

χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας,
 Δυνατότητες ανάπτυξης ενός νέου συστήματος Περιφερειακών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, 
 Δυνατότητες κάλυψης χρηματοδοτικού κενού ανά περιφέρεια.    

Το παραδοτέο  συνίσταται στην σύνταξη έκθεσης με θεματικό αντικείμενο ως 
ανωτέρω και θα πρέπει να υποβληθεί  το αργότερο εντός 4 εβδομάδων από την 
υπογραφή της σύμβασης.
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