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1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα», συνολικού π/υ 80 εκατ. €, αποτελεί 
μια  επιμέρους  πρωτοβουλία  των  Υπουργείων  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, 
Μεταφορών  και  Δικτύων  καθώς  και  Ναυτιλίας‐Αιγαίου  και  Τουρισμού,  που  αποσκοπεί,  στη 
διευκόλυνση  των  νησιωτικών  τουριστικών  επιχειρήσεων  στην  λήψη  δανείων  επενδυτικού  σκοπού 
ή/και  επιχειρηματικής  ανάπτυξης,  με  πολύ  ελκυστικούς  όρους  μέσω  του  Εθνικού  Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας  και  Ανάπτυξης  (ΕΤΕΑΝ  ΑΕ)  και  με  τη  συνδρομή  κεφαλαίων  του  ΕΣΠΑ  που 
συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  πρωτοβουλίας,  το  Εθνικό  Ταμείο  Επιχειρηματικότητας  και  Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ  Α.Ε.),  δημοσιεύει  πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  προς  υπό  σύσταση,  νέες  και 
υφιστάμενες  επιχειρήσεις,  μικρές  και  πολύ  μικρές,  που  δραστηριοποιούνται  ή  προτίθενται  να 
δραστηριοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα   (Παράρτημα 2), για να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια, 
από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με 
σκοπό  τη δημιουργία  και  χρηματοδότηση Μέσου Χρηματοοικονομικής  Τεχνικής  υπό  την  επωνυμία 
«ΤΕΠΙΧ  –  Νησιωτικής  Επιχειρηματικότητας  (ΤΑΝΕ)»  για  τη  στήριξη  της  ρευστότητας  και  της 
επιχειρηματικής  ανάπτυξης,  μέσω  παροχής  δανείων  επενδυτικού  σκοπού  ή/και  επιχειρηματικής 
ανάπτυξης στις ελληνικές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους.  

 

1.1. Νομοθετικό ‐κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης 

Η  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  διέπεται  από  τον  ακόλουθο  νομοθετικό  –  κανονιστικό 
πλαίσιο: 

 Ο Ν. 3912/2011  για τη Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  (ΦΕΚ 
Α΄17/17.02.2011) όπως ισχύει. 

 Η  υπ΄  αριθμ. 12017/1245/27‐10‐2010  (ΦΕΚ  Β΄1697/27.10.2010)  κοινή  υπουργική  απόφαση 
των  Υπουργών  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  Οικονομικών  για  τη 
«Σύσταση  Ταμείου  Χαρτοφυλακίου  (Κεφαλαίου)  με  την  επωνυμία  "ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"  όπως εκάστοτε ισχύει.  

 Η από 02.11.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε και ήδη ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 
του Ελληνικού Δημοσίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η  υπ΄  αριθμ.12/15.04.2013  Απόφαση  της  Επενδυτικής  Επιτροπής,  για  την  έγκριση  της  νέας 
Δράσης «ΤΕΠΙΧ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

 Η με α.π.    Β2 2738/594/19.04.2013  Γνώμη  του  Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων  Επενδύσεων – 
ΕΣΠΑ. 

 Η  με  αριθ.  Πρωτ:159649/23.04.2013  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  προς 
Χρηματοπιστωτικούς  Οργανισμούς  (Χ.Ο.)  για  διαμεσολάβηση‐συνεργασία,  προκειμένου  να 
χορηγηθούν  δάνεια  κατ΄  εντολή  της  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  στα  πλαίσια  του  ΤΕΠΙΧ‐Νησιωτική 
Επιχειρηματικότητα 

 Ο  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1998/2006  της  Επιτροπής  της  15ης  Δεκεμβρίου  2006  για  την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  

 

1.2.  Στόχοι και Δομή της Δράσης «ΤΕΠΙΧ ‐ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα (ΤΑΝΕ)» 

Το  νέο  Μέσο  Χρηματοοικονομικής  Τεχνικής  με  την  επωνυμία  «ΤΕΠΙΧ  –  Νησιωτική 
Επιχειρηματικότητας  (ΤΑΝΕ)»,  χρηματοδοτείται  κατά  70%  από  το  Ταμείο  Επιχειρηματικότητας 
(ΤΕΠΙΧ), το οποίο έχει συσταθεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο λειτουργίας της 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ.    

Mέσω  της  λειτουργίας  του  «ΤΑΝΕ»,  πρόκειται  να  βοηθηθούν  οι  φορείς  επιχειρηματικότητας  που 
δραστηριοποιούνται  στην  αλυσίδα  του  τουριστικού  προϊόντος  στην  νησιωτική  Ελλάδα,  οι  οποίοι, 
αντιμέτωποι  με  σοβαρά  προβλήματα  ρευστότητας,  θα  μπορούν  να  χρηματοδοτήσουν  τις 
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επιχειρηματικές  δραστηριότητες  τους,  με  ευνοϊκούς  όρους  ενόψει  μιας  θετικής  από  πλευράς 
τουρισμού χρονιάς. 

Ειδικότερα,  η  παρούσα  Δράση  αποσκοπεί  στην  στήριξη  των  πολύ  μικρών  και  μικρών  τουριστικών 
επιχειρήσεων  των  νησιωτικών  περιοχών  της  χώρας  (Παράρτημα  2)  και  στην  κάλυψη  των  κενών 
ρευστότητας  της  χρηματοπιστωτικής  αγοράς,  με  επιδίωξη  την  αναβάθμιση  του  τουριστικού 
προϊόντος της χώρας και ειδικότερα: 

 στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που 
δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,  

 στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων, 

 στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και   

 στην, εν τέλει, εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό. 

 

Από τους ανωτέρω στόχους δεν αποκλείονται επενδυτικά σχέδια που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν 
σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων. 

Για  την  χρησιμοποίηση  των  πόρων  του  Ταμείου  Επιχειρηματικότητας,  με  το  δυνατό  καλύτερο 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιδιώκεται η σύμπραξη με τον  ιδιωτικό τομέα: Η κάθε επιχείρηση 
που  επιθυμεί  να  χρηματοδοτήσει  ένα  επιχειρηματικό  της  σχέδιο  θα  συμπράττει  με  το  ΤΕΠΙΧ  της 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, συνεισφέροντας διαθέσιμά της από κοινού με τα διαθέσιμα του Ταμείου, προκειμένου να 
δημιουργηθεί  το  παρόν  μέσο  Χρηματοοικονομικής  Τεχνικής  «ΤΕΠΙΧ  ‐  Νησιωτική 
Επιχειρηματικότητα».  

Η συμμετοχή του  ιδιωτικού τομέα θα καλύπτει  το 30%  του Επιχειρηματικού Σχεδίου,  ενώ το ΤΕΠΙΧ 
μέσω της παροχής δανείων θα καλύπτει το 70% του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα  καταβάλλεται  από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα 
έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης.  

Επωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, πολύ 
μικρού και μικρού μεγέθους, που έχουν έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
(Παράρτημα  3)  και  που  δραστηριοποιούνται  στις  νησιωτική  Ελλάδα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται 
στις επόμενους παραγράφους.    

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Η  διάρκεια  υποβολής  των  προτάσεων,  ήτοι  η  διάρκεια  υποβολής  των  αιτήσεων  από  τις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, άρχεται την 10.06.2013 και μέχρις εξαντλήσεως  του προϋπολογισμού 
της Δράσης. 

Ειδικότερα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς 
τις τράπεζες θα ανακοινωθεί εγκαίρως από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ στις Τράπεζες, όταν τα υπόλοιπα διαθέσιμα 
ποσά προσεγγίζουν το 10% της περιφερειακής κατανομής που αναφέρεται στην ενότητα 3.1. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

3.1  Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης 
Η  συμμετοχή  της  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  μέσω  της  διαχείρισης  των  πόρων  του  Ταμείου  Επιχειρηματικότητας 
(ΤΕΠΙΧ)  ανέρχεται  στα €80 εκ.  ευρώ, με την παρακάτω κατανομή ανά Επιχειρηματικό Πρόγραμμα: 

 

ΠΕΠ  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας  –  Ηπείρου,  άξονας  προτεραιότητας 
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» 
Και αφορά στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

4.000.000,00 
 

ΠΕΠ  Αττικής  άξονας  προτεραιότητας  «Ενίσχυση  της  Ανταγωνιστικότητας 
της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» 

6.000.000,00 
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Και αφορά στην περιφέρεια Αττικής 

ΠΕΠ  Κρήτης  και  Νήσων  Αιγαίου  άξονας  προτεραιότητας  «Ψηφιακή 
Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου» 
Και αφορά στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

25.000.000,00 
 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» άξονας προτεραιότητας 
3 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» 
Και  αφορά  στις  περιφέρειες  Ανατολικής  Μακεδονίας‐Θράκης,  Ιονίων 
Νήσων,  Ηπείρου,  Θεσσαλίας,  Δυτικής  Ελλάδας,  Πελοποννήσου,  Κρήτης 
και Βορείου Αιγαίου  

45.000.000,00 
 

 

3.2 Στοιχεία και διάρθρωση δανείων του ΤΕΠΙΧ ‐ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα  

3.2.1 Χαρακτηριστικά δανείων και επιτόκιο: 

1. Τα δάνεια θα είναι επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης  

2. Τα  δάνεια  θα  καλύπτουν  το  70%  των  δαπανών,  ενώ  το  υπόλοιπο  30%  θα  το  εισφέρει 
υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν την εκταμίευση  

3. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα 
σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει στοιχείων απογραφής 2011) 
το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%). Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των 
οποίων  οι  επενδύσεις  θα  λάβουν  χώρα  σε  νήσο  της  Ελληνικής  Επικράτειας  με  πληθυσμό 
κάτω των 3.100 κατοίκων.  

4. Το  ύψος  δανείου  μπορεί  να  είναι  από  €10.000  και  έως  €30.000  ανά  επιχείρηση,  από  το 
σύνολο των Τραπεζών που συνεργάζονται στην εν λόγω Δράση.  Κάθε επιχείρηση θα δύναται 
να  υποβάλει  περισσότερες  από  μία  αιτήσεις  δανείου  με  ελάχιστο  αιτούμενο  ποσό  τις 
€10.000, υπό την προϋπόθεση η δανειοδότησή της να μην ξεπερνά στο σύνολο τις 30.000€ 
για την παρούσα Δράση και για το σύνολο των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 

5. Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, τα δάνεια θα είναι αποπληρωτέα σε δόσεις με 
ημερομηνίες  την  30/4,  31/7 &  31/10  εκάστου  έτους,  με  εκτοκιστική  περίοδο  την  30/6  & 
31/12 εκάστου έτους. 

6. Ο  δανειολήπτης  δεν  θα  επιβαρύνεται  με  έξοδα  διαχείρισης  φακέλου  ή  λοιπά  κόστη  της 
τραπεζικής εξυπηρέτησης. 

7. Κάθε  επιλέξιμη  επιχείρηση  που  δραστηριοποιείται  σε  οποιαδήποτε  από  τις  επιλέξιμες 
δραστηριότητες  (ΚΑΔ)  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  επενδυτικό/επιχειρηματικό  σχέδιο  με 
προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο για την αίτηση για 
δανειοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης 
δεν θα χρηματοδοτούνται. 

8. Παρέχεται δυνατότητα μερικής ή ολικής πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς επιβάρυνση 
του δανειολήπτη 

 
3.2.2 Εκταμιεύσεις 

Το σύνολο του ποσού του δανείου θα πρέπει να εκταμιεύεται άπαξ εντός 30 ημερών από την 
έγκριση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 

3.3 Εξασφαλίσεις 
Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς προσημείωση ακινήτου και άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις , πλην 
της Προσωπικής εγγύησης τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου (ενοχική ασφάλεια).  
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4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ 

4.1. Επιλέξιμες για δανειοδότηση με κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ Επιχειρήσεις  

Επιλέξιμες  από  την  παρούσα  Δράση  θεωρούνται  υφιστάμενες  (μια  τουλάχιστον  κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση), νέες και υπό σύσταση οι οποίες: 

1. είναι  πολύ  μικρές  και  μικρές  επιχειρήσεις,  και  είναι  ανεξάρτητες,  μη  συνεργαζόμενες  και  μη 
συνδεδεμένες με μη μικρομεσαίες [Ορισμός ΕΕ ΕΚ 361/2006] (Παράρτημα 5) 

2. έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα: 

 για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας, 

 για  επενδυτικά  δάνεια  (επενδύσεις),  δύναται  να  έχουν  έδρα  και  σε  άλλες  περιοχές  της 
Ελλάδας,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  επενδύσεις  θα  πραγματοποιηθούν  σε  νησιωτική 
περιοχή της χώρας. 

3. απασχολούν  κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας  διαχειριστικής  χρήσης  πριν  από  τη  σύναψη  της 
δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις νεοσύστατες, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 
υπολογιζόμενους  σε  Ετήσιες  Μονάδες  Εργασίας‐Ε.Μ.Ε,  με  βάση  το  έντυπο  Ε7  της  τελευταίας 
χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο.  

4. ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών,  της  τελευταίας  διαχειριστικής  χρήσης  ή  το  σύνολο  του  ετησίου 
ισολογισμού, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι λογαριασμοί των 
οποίων  δεν  έχουν  κλείσει  ακόμα,  τα  στοιχεία  που  λαμβάνονται  υπόψη πρέπει  να προκύπτουν 
από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού  έτους. 

5. είναι  ασφαλιστικά  και  φορολογικά  ενήμερες  σύμφωνα  με  αποδεικτικά  φορολογικής  και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου. Σημειώνεται 
ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού στα αποδεικτικά ενημερότητας, 
η  επιχείρηση δε θεωρείται  επιλέξιμη. Όμως εάν  το ποσό  της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από 
άλλη πηγή, τότε δύναται η επιχείρηση να ενταχθεί στη Δράση. 

 

4.2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής και λόγοι μη επιλεξιμότητας  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιλέξιμων επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες: 

 να έχουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Παράρτημα 3) 

 σε συνδυασμό με το προηγούμενο σημείο, να είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν 
αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006.  

 να  διαθέτουν  τον/τους  δηλούμενο/ους  ΚΑΔ  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης  ή, για  τις  υπό 
σύσταση  επιχειρήσεις, να  δεσμεύονται  εγγράφως  κατά  την  υποβολή  της  αίτησης  για  την 
επιλεξιμότητα  του  δηλούμενου  ΚΑΔ  και  να  προσκομίζουν  την  βεβαίωση  έναρξης  κατά  την 
εκταμίευση. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  

 να  μην  τους  έχουν  επιβληθεί  κατά  τον  χρόνο  υποβολής  και  εξέτασης  της  αίτησής  τους 
κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας. 

 να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την 
υποβληθείσα  στον  αρμόδιο  φορέα  αίτηση  ανανέωσης  αυτής  ή  πιστοποιητικό  από  το 
αρμόδιο  Επιμελητήριο  σε  περίπτωση  που  βάσει  νόμου  δεν  απαιτείται  άδεια  λειτουργίας. 
Επιχειρήσεις  που  στερούνται  νόμιμης  άδειας  λειτουργίας,  καθώς  και  επιχειρήσεις  των 
οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης 
άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής 
από  τη  Δράση.  Ειδικά  οι  υπό  σύσταση  επιχειρήσεις  πρέπει  να  δεσμεύονται  κατά  την 
εκταμίευση του δανείου ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα. 

 να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 
2.  παρ.  2.1,  σημεία  9,10,11  των  κατευθυντηρίων  γραμμών  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 
(2004/C/244/02) (Παράρτημα 4) 
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 να  λειτουργούν  αποκλειστικά  με  μία  από  τις  ακόλουθες  μορφές  επιχειρήσεων:  ατομική 
επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε. 

 να  τηρούν  απλογραφικά  βιβλία  (πρώην  Β΄  Κατηγορίας)  ή  διπλογραφικά  βιβλία  (πρώην  Γ’ 
κατηγορίας) του ΚΦΑΣ (πρώην Κ.Β.Σ.). 

 Επιχειρήσεις α) που έχουν  λάβει εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο να μην  εμφανίζουν κατά 
την  ημερομηνία  έγκρισης  της  αίτησης  από  την  ΕΤΕΑΝ  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  στην 
αποπληρωμή του δανείου αυτού β) που έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία  
Δανειοδοτήσεων ή  Ταμεία  Εγγυήσεων    που διαχειρίζεται  η  ΕΤΕΑΝ ΑΕ   να μην  εμφανίζουν 
κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές 

 

Επίσης αποκλείονται από την ένταξη στη Δράση: 

 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 
βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

 Οι  ΜΜΕ  του  Χρηματοπιστωτικού  και  Χρηματοοικονομικού  Τομέα  (Τράπεζες,  Εταιρείες 
Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, 
ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.). 

 Τα  Νομικά  Πρόσωπα,  Ενώσεις  Προσώπων,  Εταιρείες,  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα 
(σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.) 

 Πολιτικά  κόμματα  (αμέσως  ή  εμμέσως),  μέσα  μαζικής  επικοινωνίας  (έντυπα,  ηλεκτρονικά 
κ.λ.π.) 

 Επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

 

4.3. Επιλέξιμες Δαπάνες  

Επιλέξιμες από τη Δράση θεωρούνται δαπάνες που περιλαμβάνουν: 

 Δημιουργία‐  Διαμόρφωση  ‐  ανακαίνιση  ‐  αναπαλαίωση  σε  κτίρια,  εγκαταστάσεις  και 
περιβάλλοντα χώρο  

 Μηχανήματα και Εξοπλισμός,  

 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,   

 Λογισμικό,  

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  

 Προβολή ‐ Προώθηση,  

 Δαπάνες  που  καλύπτουν  υποχρεώσεις  σχετιζόμενες  με  τον  εμπορικό/συναλλακτικό    κύκλο 
της  επιχείρησης,  ως  μέρος  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης,  ιδιαιτέρως  δε 
δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  την  δημιουργία  ή  την  επέκταση  μιας  επιχείρησης, 
οικονομικά βιώσιμης,  καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται  να υπαχθούν 
σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων. 

Μεταξύ  άλλων  επιλέξιμες  είναι  οι  δαπάνες  για  αγορά  πρώτων  υλών,  μισθολογικό  κόστος, 
αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. 

Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

Το  δάνειο  θα  εκταμιεύεται  από  την  Τράπεζα  απευθείας  προς  εξόφληση  σε  λογαριασμούς  των 
προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. 

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αποδεικνύονται : 

 με παραστατικά επί πιστώσει που έχουν εκδοθεί από 21.02.2013 και εντεύθεν, 

 με  εξοφλημένα  παραστατικά  που  αποδεικνύονται  από  τιμολόγια  ή  άλλα  ισοδύναμα 
λογιστικά  έγγραφα  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  λογιστικής.  Σημειώνεται  ότι  τα 
εξοφλημένα παραστατικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από 21.02.2013 και εντεύθεν και θα 
πρέπει να έχουν εξοφληθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει έως την 27.05.2013.   
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Μη επιλέξιμες θεωρούνται: 

 Οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006  (Παραρτήματα 4 και 7)    

 Ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα  διαδοχικά  στάδια  υποβολής,  αξιολόγησης  και  έγκρισης  των  αιτημάτων  υπαγωγής  στο  Ταμείο 
«ΤΕΠΙΧ‐ Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» έχουν ως ακολούθως: 

 Ενημέρωση  των  ενδιαφερόμενων  υποψήφιων  δανειοληπτών  για  τη  Δράση  από  τα 
καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών. 

 Υποδοχή  αιτήματος/επιχειρηματικού  σχεδίου  επιχείρησης  (κατάθεση  αίτησης  ‐  
επιχειρηματικού    σχεδίου  (Παράρτημα  1)  από  την  Τράπεζα  (συνεργαζόμενες  Τράπεζες 
Παράρτημα 6) 

 Έλεγχος επιλεξιμότητας επιχείρησης, σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας του παρόντος και 
των στοιχείων που θα ζητήσει η συνεργαζόμενη Τράπεζα.  

 Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών από την Τράπεζα όπως περιγράφονται στο παρόν.  

 Η Τράπεζα προβαίνει σε έλεγχο υπέρβασης de minimis με βάση την Δήλωση της επιχείρησης 
(Παράρτημα 1).  

 Η  Τράπεζα  καταχωρεί  σε  μηχανογραφική  εφαρμογή  τα  επιλέξιμα  αιτήματα.  Σε  κάθε 
περίπτωση  τηρείται  τεκμηριωμένα  η  σειρά  προτεραιότητας  με  βάση  την  ημερομηνία 
κατάθεσης του ολοκληρωμένου φακέλου εκ μέρους της επιχείρησης. 

 Η Τράπεζα αποστέλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

 Η  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  μετά  την  παραλαβή  αξιολογεί  τα  αιτήματα  και  αποστέλλει  απαντητικό 
ηλεκτρονικό αρχείο στην Τράπεζα (εγκρίσεις‐απορρίψεις). Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ  προβαίνει σε έλεγχο 
βιωσιμότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εστιάζονται 
στη  φερεγγυότητά  της,  που  αξιολογείται  μέσα  από  1)  τα  οικονομικά  στοιχεία,  2)  τη 
συναλλακτική της συμπεριφορά, 3) το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης, 4) την πορεία 
και τις προοπτικές του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται, 5) τη σύσταση του πιστωτικού 
Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται. 

 Στην  περίπτωση  έγκρισης  από  την  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ,  γίνεται  ενημέρωση  της  επιχείρησης  από  την 
Τράπεζα και υπογράφεται η δανειακή σύμβαση.  

 Η επιχείρηση κατά την εκταμίευση πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει στην Τράπεζα: 

 ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

 παραστατικά δαπανών (100% του επιχειρηματικού σχεδίου)  

 Η  επιχείρηση  τέλος  κατά  την  εκταμίευση  οφείλει  να  καταθέσει  την  ιδία  συμμετοχή  της 
(30% των δαπανών). 

 Οι  επιλέξιμες  δαπάνες  των  επί  πιστώσει  παραστατικών  εξοφλούνται  είτε  με  δίγραμμη 
επιταγή σε διαταγή του προμηθευτή με τη ρήτρα «ουχί εις διαταγή»,    είτε με απευθείας 
μεταφορά στον λογαριασμό του προμηθευτή. 

 

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποπληρώσει δόση κεφαλαίου ή τόκων και συμπληρωθούν 90 
ημέρες συνεχούς ληξιπροθεσμίας, η Τράπεζα υποχρεούται να  κάνει απαιτητό εκ μέρους της ΕΤΕΑΝ 
ΑΕ το σύνολο του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου και τόκων και να καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση . 

Η  καταγγελία  της  σύμβασης  κοινοποιείται  εγγράφως  και  ηλεκτρονικά  στην  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ.  Η  Τράπεζα 
αποστέλλει τον πλήρη φάκελο του καταγγελμένου δανείου προς την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η τελευταία με την 
παραλαβή  του  εγγράφου  καταγγελίας  κινεί  αμέσως  τη  διαδικασία  για  είσπραξη  του  οφειλόμενου 
ποσού  κατά  τα  οριζόμενα  στις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  συμπεριλαμβανομένων  και  των 
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διατάξεων που ισχύουν για την  είσπραξη βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου οφειλών   και επιστροφή 
του ποσού στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. 

 

 

7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

Η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και στα έγγραφα / συστήματα 
σχετικά  με  τα  εν  λόγω  δάνεια  σε  αντιπροσώπους  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  (συμπεριλαμβανομένου  του  ευρωπαϊκού  κατά  της  εγκληματικότητας  γραφείου  (OLAF)), 
του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  της  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  και  οποιουδήποτε  άλλου  εξουσιοδοτημένου  φορέα  ή 
οργανισμού.  

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα ενημερώνει την Τράπεζα για τη διενέργεια ελέγχου στο αρχείο ή/και στο φάκελο της 
επιχείρησης  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  το  σχετικό  έλεγχο  από  την  ίδια  ή  άλλο φορέα  που  δύναται  να 
διενεργήσει τον εν λόγω έλεγχο.  

Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και στα έγγραφα σχετικά με 
το  εν  λόγω  δάνειο  σε  αντιπροσώπους  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 
(συμπεριλαμβανομένου  του  ευρωπαϊκού  κατά  της  εγκληματικότητας  γραφείου  (OLAF)),  του 
Ελεγκτικού  Συνεδρίου  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  της  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  και  οποιουδήποτε  άλλου 
εξουσιοδοτημένου  οργανισμού,      μετά  από  προηγούμενη  συνεννόηση  για  τον  χρόνο  ελέγχου, 
παρέχοντας τα ζητούμενα από αυτά στοιχεία και πληροφορίες. 

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 Οι  επιχειρήσεις  που  θα  ενταχθούν  στη  Δράση  πρέπει  να  τηρούν  τους  όρους  και  τις 
προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα Πρόσκληση, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
σύμβαση δανείου και να διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.  

 Οι  επιχειρήσεις  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  στοιχεία  για  άλλα  προγράμματα  στα  οποία 
έχουν ενταχθεί, με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ανεξαρτήτως αν 
αφορούν  τις  ίδιες  ή  άλλες  δαπάνες  ή/και  τη  σώρευση  ενισχύσεων  de minimis  και  άλλων 
κρατικών  ενισχύσεων  για  τις  ίδιες  δαπάνες,  συμπληρώνοντας  τα  αντίστοιχα  πεδία  της 
υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης. 

 Στην περίπτωση ελέγχου από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ή άλλα αρμόδια Εθνικά ή Κοινοτικά όργανα, οι 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των ομάδων ελέγχου και να παράσχουν 
τα σχετικά ζητούμενα στοιχεία.  

 Η Επιχείρηση  υποχρεούται να τηρεί : 

 το φυσικό φάκελο του έργου (πρωτότυπα παραστατικά, πιστοποιητικά και άλλα έντυπα), 
καθώς και τα παραστατικά του δανείου και τις λογιστικές εγγραφές στα φορολογικά της 
βιβλία, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωμένη να τα τηρεί από τον ΚΒΣ. 

- για    10  έτη  από  την  χορήγηση  της  τελευταίας  ενίσχυσης,  δηλαδή  την  τελευταία 
εκταμίευση του δανείου ή  

- για  3  έτη  από  το  ολικό  ή  μερικό  κλείσιμο  του  αντίστοιχου  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, αναλόγως ποια ημερομηνία  έπεται χρονικά 

 τα  λογιστικά  βιβλία  και  στοιχεία  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το δάνειο και την επιδότηση επιτοκίου 

 

9. Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας μετά την έγκριση της ΕΤΕΑΝ 
ΑΕ και πριν την εκταμίευση του δανείου, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ προβαίνει στην ακύρωση της έγκρισής της και 
συνεπώς τη μη εκταμίευση του δανείου. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η μη  τήρηση  των όρων  επιλεξιμότητας μετά  την  εκταμίευση  του 
δανείου, η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται και ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως περιγράφονται 
στην Παράγραφο 6.   

 

10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

Για  την υλοποίηση  της Δράσης  είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ΕΤΕΑΝ ΑΕ –Τραπεζών και η 
σύναψη σχετικών συμβάσεων.  

Στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  τους,  οι  Τράπεζες,  θα  παρέχουν  στην  ΕΤΕΑΝ  Α.Ε.  κάθε  απαραίτητο 
στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας της Δράσης. Η Τράπεζα θα υποβάλλει στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 
μηνιαίες αναφορές σχετικά με τη Δράση.  

Επίσης  οι  τράπεζες  οφείλουν  να  παρέχουν  έγγραφη  ενημέρωση  στις  ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις 
για τους λόγους απόρριψης του αιτήματός τους (κατά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο από 
την Τράπεζα της επιλεξιμότητας της επιχείρησης και των δαπανών), μετά από έγγραφο αίτημα του 
ενδιαφερόμενου.  

Η  Τράπεζα  διεκπεραιώνει  τα  αιτήματα  των  πολιτών  τηρώντας  την  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης.  Η 
Τράπεζα  εξασφαλίζει  για  το  κάθε  αίτημα  τη  σειρά  χρονικής  προτεραιότητας,  αναπτύσσοντας 
σύστημα  στην  εσωτερική  της  διαδικασία,  με  το  οποίο  κάθε  αίτημα  λαμβάνει  αύξοντα  αριθμό  και 
ημερομηνία  ή  άλλο  τρόπο,  ο  οποίος  εξασφαλίζει  την  χρονική  προτεραιότητα.  Η  Τράπεζα 
διεκπεραιώνει τα αιτήματα σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας. Η Τράπεζα, όποτε απαιτηθεί, 
πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την περίπτωση που  πλήρη  αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν 
έναντι άλλων που υπεβλήθησαν μεταγενέστερα  στην ίδια τράπεζα, λόγω εξάντλησης των κονδυλίων. 
Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν  τον  τρόπο υλοποίησης  της Δράσης,  θα καθοριστούν με σχετική 
σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕΑΝ ΑΕ και Τραπεζών. 

 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται: 

 Στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., Ξενίας 24 Αθήνα 115 28, τηλ. 210 7450400,  
       E‐mail: info@etean.com.gr, www.etean.com.gr 

 Στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών που προέκυψαν μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 Στο γραφείο ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ( τηλ.: 801 11 36 300, Μεσογείων 56) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ 
 «ΤΕΠΙΧ ‐ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

‐ΤΑΝΕ‐ 

Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης 

 

Ημερομηνία: …./…./2013 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ   

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ    

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ   

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ   

ΝΗΣΟΣ ‐ ΔΗΜΟΣ  ……………………..………………/…………..…………………….. 

ΝΟΜΟΣ ‐ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ……………………..………………/…………..…………………….. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)   

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία  
ταυτότητας) 
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΙΣ/ΕΤΑΙΡΟΙ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

  

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
2.1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
2.2 ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Περιγράψτε τα προϊόντα που θα παράγετε ή τις υπηρεσίες που θα παρέχετε: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3 ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Περιγράψτε την περιοχή που είναι εγκατεστημένη ή θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρησή σας. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο  % συμμετοχής  Θέση στην επιχείρηση 
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3. Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης 
 
3.1 Πίνακας οικονομικών αποτελεσμάτων & προβλέψεων 
              Τ=2013 

  έτος Τ‐2  έτος Τ‐1  έτος Τ  έτος Τ+1  έτος T+2 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  €  € € €  €

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  €  € € €  €

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  €  € € €  €

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ 

€  € € €  €

(Οι στήλες Τ‐2 & Τ‐1 συμπληρώνονται μόνο από υφιστάμενες επιχειρήσεις)  

 
 
3.2 Πίνακας ένταξης επιχείρησης σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης 
 

Η επιχείρηση μου έχει ενταχθεί στα παρακάτω προγράμματα κρατικής ενίσχυσης κατά την τελευταία 
3ετία  

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(ΜΕΤΡΟ‐ΔΡΑΣΗ) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

DE MINIMIS 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1.        €  €   

2.        €  €   

3.        € € 

4.        € € 

5.        €  € 

6.        €  € 

(σε περίπτωση που δεν έχει ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα, ο πίνακας να μην συμπληρωθεί) 
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4. Επιχειρηματικό Σχέδιο 

4.1 Περιγραφή των Προτεινόμενων Δαπανών 

 

Με την ως άνω χρηματοδότηση η επιχείρησή σας προσδοκά 

 

Περιγράψτε τις δαπάνες που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε και δικαιολογήστε την αναγκαιότητα 
τους  

Με  την  ως  άνω  χρηματοδότηση  η  επιχείρησή  σας  προσδοκά 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  (γενικός  στόχος  δαπανών,  εξήγηση 

αναγκαιότητας τους, αναμενόμενα αποτελέσματα πχ. Αύξηση πωλήσεων, μεριδίου αγοράς, περιθωρίου κέρδους, θέσεων 
εργασίας κλπ)   

 

 

 

4.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

      ΣΥΝΟΛΟ   
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«Ως νόμιμος εκπρόσωπος  της επιχείρησης και γνωρίζοντας τις διατάξεις  της παρ. 6  του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η επιχείρηση μου πληροί τους όρους ένταξης και επιλεξιμότητας όπως 
αυτοί τίθενται στην «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στη 
Δράση ΤΕΠΙΧ‐Νησιωτική Επιχειρηματικότητα». 
Τέλος, δηλώνω υπευθύνως πως: 
•  Τα  στοιχεία  που  έχω  δηλώσει  στο  παρόν  έντυπο  της  ΕΤΕΑΝ ΑΕ: «Αίτηση –  Επιχειρηματικό 
Σχέδιο Επιχείρησης» για ένταξη της επιχείρησης μου στη Δράση είναι ΑΚΡΙΒΗ & ΑΛΗΘΙΝΑ. 
•  Συναινώ ρητώς όπως η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, κατ’ εντολή μου και για λογαριασμό μου, λάβει στο όνομά 
μου από  την  εταιρεία  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ  και  το  Σύστημα  Συγκέντρωσης Χρηματοδοτήσεων  τα στοιχεία που 
αφορούν στο όνομά μου, υπογράψει στο όνομά μου και για λογαριασμό μου το σχετικό αίτημα και 
πράξει οτιδήποτε αναγκαίο σχετικά, προκειμένου για την αξιολόγηση του αιτήματός μου. 
 
 
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  και  έχοντας  λάβει  γνώση  των  όρων  του  ΤΕΠΙΧ  –  Νησιωτική 
Επιχειρηματικότητα, αιτούμαι την ένταξη της επιχείρησης μου στη δράση και την έγκριση δανείου 
ύψους «€________,00».  
 
 

 
 

 

Ημερομηνία: …./…./2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Όνομα & Υπογραφή & σφραγίδα 
φορέα/νομίμου εκπροσώπου επιχείρησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΤΑΝΕ 
 
 

 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ1 

Νομός Έβρου  Νήσος Σαμοθράκη  2.859 

Νομός Καβάλας  Νήσος Θάσος  13.765 

Κοίνυρα  5 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Αττικής 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομαρχία Πειραιώς  Νήσος Αγκίστρι  1.142 

Νήσος Αίγινα  13.056 

Νήσος Κύθηρα (ή Τσιρίγο)  3.973 

Νήσος Αντικύθηρα (ή 
Τσιριγότο)  

68 

Νήσος Πόρος   3.993 

Νήσος Σαλαμίνα   39.283 

Νήσος Σπέτσες   4.027 

Νήσος Ύδρα   1.948 

Δοκός   18 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Λέσβου  Νήσος Λέσβος (ή 
Μυτιλήνη)  

86.436 

Νήσος Λήμνος   16.992 

Νήσος Άγιος Ευστράτιος 
(ή Αϊ‐Στράτης)  

270 

Νομός Σάμου  Νήσος Σάμος   32.973 

Νήσος Ικαρία   8.423 

Νήσος Φούρνοι   1.320 

Άγιος Μηνάς   3 

Θύμαινα   136 

Νομός Χίου  Νήσος Χίος   51.390 

Νήσος Οινούσσες   826 

Νήσος Ψαρά   454 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας  Προκοπάνιστος   5 

Σχοινιάς   2 

                                                 
1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011 της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Τουρλίς   15 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Θεσσαλίας 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Μαγνησίας 
  

Παλαιό Τρικέρι (ή Τρίκερι 
ή Παλαιό Τρικέρι)  

59 

Νήσος Σκιάθος  6.088 

Νήσος Σκόπελος   4.960 

Νήσος Αλόννησος   2.712 

Περιστέρα (ή Άσπρο ή 
Ξερό)  

30 

Πιπέρι (ή Άβατος)   6 

 
 

 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Ιόνιων νήσων 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ2 

Νομός Κέρκυρας  Νήσος Κέρκυρα   102.071 

Νήσος Ερεικούσσα (ή Μερλερά)   496 

Νήσος Μαθράκι (ή Μαλθάκι)   329 

Νήσος Οθωνοί (ή Φανός)   392 

Νήσος Παξοί   2.280 

Αντίπαξος (ή Αντίπαξοι)   20 

Νομός Ζακύνθου  Νήσος Ζάκυνθος   40.758 

Νομός Κεφαλληνίας  Νήσος Κεφαλληνία (ή Κεφαλονιά)   35.801 

Νήσος Ιθάκη   3.231 

Νομός Λευκάδας   Νήσος Λευκάδα   22.076 

Νήσος Κάλαμος   496 

Νήσος Καστός   80 

Νήσος Μεγανήσι   1.040 

   
 

 Περιφέρεια Κρήτης 

NOMOΣ    ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Ηρακλείου  ΟΛΟΣ  305.490 

Νομός Λασιθίου   ΟΛΟΣ  75.381 

 Νομός Ρεθύμνης   ΟΛΟΣ  85.609 

Νομός Χανίων  ΟΛΟΣ  156.585 

Νήσος Γαύδος   152 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Κυκλάδων  Νήσος Σύρος   21.505 

Νήσος Νάξος   17.930 

Άνω Κουφονήσι   399 

                                                 
2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011 της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Δονούσα   167 

Ηράκλεια   141 

Σχοινούσσα   227 

Νήσος Θήρα (ή Σαντορίνη)   15.230 

Θηρασία   319 

Νήσος Πάρος   13.715 

Νήσος Μύκονος   10.110 

Νήσος Άνδρος   9.221 

Νήσος Τήνος   8.636 

Νήσος Μήλος   4.977 

Νήσος Σίφνος   2.625 

Νήσος Κέα (ή Τζια)   2.446 

Νήσος Ίος   2.024 

Νήσος Αμοργός   1.971 

Νήσος Κύθνος   1.456 

   

 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ3 

Νομός Κυκλάδων  Νήσος Σέριφος   1.420 

Νήσος Αντίπαρος   1.211 

Νήσος Κίμωλος   908 

Νήσος Φολέγανδρος   765 

Νήσος Σίκινος   273 

Νήσος Ανάφη   271 

Νομός Δωδεκανήσου  Νήσος Ρόδος   115.490 

  Νήσος Κως   33.388 

Νήσος Κάλυμνος   16.001 

Τέλενδος   94 

Ψέριμος   80 

Νήσος Λέρος   7.907 

Νήσος Κάρπαθος   7.265 

Σαρία (ή Σαριά)   45 

Νήσος Πάτμος   2.998 

Αρκοί   44 

Μάραθος (ή Μαράθι) Αρκιών   5 

Νήσος Σύμη   2.590 

Νήσος Αστυπάλαια   1.334 

Νήσος Κάσος   1.084 

Νήσος Νίσυρος   987 

Γυαλί   21 

Νήσος Λειψοί   790 

Νήσος Τήλος   780 

Νήσος Μεγίστη (ή Καστελόριζο)   492 

Νήσος Χάλκη   478 

                                                 
3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011 της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Νήσος Αγαθονήσι   185 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Πελοποννήσου 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Λακωνίας  Νήσος Ελαφόνησος   1.024 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Εύβοιας  Νήσος Εύβοια   191.205 

  Νήσος Σκύρος   2.994 

 
 Κατάλογος νησιών περιφέρειας  Ηπείρου 

 

NOMOΣ  ΝΗΣΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νομός Ιωαννίνων  Νήσος  Ιωαννίνων   219 

     

 
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) 
ΤΑΝΕ 

Κ.Α.Δ. 2008  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ‐ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

10.71.11  Παραγωγή φρέσκου ψωμιού 

10.72.10 
Παραγωγή  παξιμαδιών  και  μπισκότων∙  παραγωγή  διατηρούμενων  ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

10.72.11 
Παραγωγή  τραγανού  ψωμιού,  παξιμαδιών,  φρυγανισμένου  ψωμιού  και  παρόμοιων 
φρυγανισμένων προϊόντων 

10.72.12 
Παραγωγή μελόψωμου  και παρόμοιων  ειδών∙  γλυκών μπισκότων∙ βαφλών  (γκοφρών) 
και γκοφρετών 

10.72.19  Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας 

10.73.11 
Παραγωγή  μακαρονιών,  ρυζομακάρονων  (noodles)  και  παρόμοιων  αλευρωδών 
προϊόντων 

10.84  Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85  Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.89  Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

11.01.1  Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

11.05  Ζυθοποιία 

11.07  Παραγωγή αναψυκτικών∙ παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

13.20  Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.93.1  Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

16.29.25 
Κατασκευή μεταποιημένων  ειδών από άχυρο,  σπάρτο ή άλλα υλικά  σπαρτοπλεκτικής∙ 
ειδών καλαθοπλεκτικής 

20.41.42  Παραγωγή τεχνιτών κεριών και παρασκευασμένων κεριών 

20.42.1  Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

23.41.11 
Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών 
καλλωπισμού από πορσελάνη 

23.41.12.03  Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη 

23.41.13  Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη 

23.41.99.02  Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων 

32.99.21.01  Κατασκευή ομπρελών 

47.11 

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή 
καπνό 

47.21  Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.22  Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.24 

Λιανικό  εμπόριο  ψωμιού,  αρτοσκευασμάτων  και  λοιπών  ειδών  αρτοποιίας  και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25  Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29.18  Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 

47.29.21  Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

47.29.22.01  Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου  

47.29.22.02  Λιανικό εμπόριο ελαίων άλλων ελαιούχων καρπών  

47.29.23.01  Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής 

47.53.53.07  Λιανικό εμπόριο κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών  

47.53.53.08  Λιανικό εμπόριο λινοταπήτων  

47.59.57.05  Λιανικό εμπόριο κοφινιών και ψαθών  

47.61  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62.63.10  Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών 

47.62.63.11 
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, 
εκτυπωμένων με ευχές κλπ 
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47.64  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

Κ.Α.Δ. 2008  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ‐ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

47.72.73  Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 

47.73.74.08  Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων 

47.77.82.01 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή 
καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους 

47.77.82.02 
Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών 
συμπεριλαμβανομένων των χρονομέτρων 

47.77.82.03 
Λιανικό εμπόριο γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού, μερών για την κατασκευή τέτοιων 
γυαλιών 

47.77.82.04 
Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή 
αργυροχοΐας και μερών τους  

47.77.82.05 
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού χεριού, ξυπνητηριών 
και ρολογιών τοίχου και άλλων ρολογιών  

47.77.82.06 
Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων 
αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα  

47.77.82.07  Λιανικό εμπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των μερών τους  

47.77.82.08  Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων  

47.77.82.09  Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους  

47.77.82.10 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών χεριού ή τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή 
επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο  

47.77.82.11  Λιανικό εμπόριο σκευών από άργυρο  

47.77.82.13  Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.78.86.10  Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων  

47.78.89.03  Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών 

47.78.89.04  Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

47.78.89.06  Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης  

47.78.89.07  Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών  

47.78.89.16  Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά 

47.91.1 
Λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων αρτοποιίας, 
γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Εξαιρείται 
(μη επιλέξιμη) η δραστηριότητα με ΚΑΔ 47.91.15 

47.91.2 
Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

49.32.12   Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  

49.39.31  Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό 

49.39.32   Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα  

49.39.35  Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 

50.10.12.01 
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς ‐ τουριστικά 
πλοία με ελληνική σημαία 

50.10.12.03  Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων 

50.10.12.04  Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας 

50.10.19.05  Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους 

50.10.19.06  Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 

50.10.20 

Υπηρεσίες  ενοικίασης  σκαφών  θαλάσσιας  και  ακτοπλοϊκής  μεταφοράς  επιβατών  με 
χειριστή 

52.21.21.01  Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων  

52.21.24.02  Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  

52.21.24.03  Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  

52.21.24.04  Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων  

52.21.24.05  Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών 

52.22.11.03  Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο 

52.22.11.05  Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) 
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52.22.19.02  Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο 

Κ.Α.Δ. 2008  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ‐ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

52.29.19.04  Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 

52.29.19.05  Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού 

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30.11  Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ) 

55.30.12 
Υπηρεσίες  εγκαταστάσεων  για  οχήματα  αναψυχής  (τροχόσπιτα)  και  ρυμουλκούμενα 
οχήματα (τρέιλερ) 

55.90.19.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας με παροχή 
υπηρεσιών περιποίησης πελατών  

56.10.11.01  Υπηρεσίες καφεζαχαροπλαστείου, με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 

56.10.11.02  Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 

56.10.11.03 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή 
μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003(ΦΕΚ Β' 932) απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 

56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή 
μουσική [που δεν υπάγεται στην1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) 
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά], με παροχή 
σερβιρίσματος 

56.10.11.06  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης ‐ κοσμική ταβέρνα 

56.10.11.07 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή 
επιχείρηση, χωρίς προσωπικό) 

56.10.11.08  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από πιτσαρία, με παροχή σερβιρίσματος 

56.10.11.09 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία ‐ σουβλατζίδικα, με παροχή 
σερβιρίσματος 

56.10.11.10 
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος 

56.10.11.11  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος 

56.10.11.12  Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 

56.10.11.13 
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, 
γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, με παροχή σερβιρίσματος 

56.10.19.10  Υπηρεσίες που παρέχονται από αλλαντοζυθοπωλείο  

56.10.19.11  Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα  

56.29.11.02  Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά 

56.29.11.03 
Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών 
και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης 

56.30.10.02 
Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο 

56.30.10.03  Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο 

56.30.10.04  Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ  

56.30.10.06  Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια  

56.30.10.07  Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια  

56.30.10.08 
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(internet‐cafe) 

56.30.10.13  Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων 

56.30.10.14  Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο 

74.10.19.05  Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας 

74.10.19.06  Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ) 

74.20.23.01  Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio  

74.20.29.03  Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης 

74.20.31  Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών 

74.20.32   Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών  

74.20.39   Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
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74.30.12  Υπηρεσίες διερμηνείας 

Κ.Α.Δ. 2008  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ‐ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 

77.11.10 
Υπηρεσίες  ενοικίασης  και  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  αυτοκινήτων  και  ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21.10.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων 
αερόπλοιων 

77.21.10.02  Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας 

77.21.10.03  Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης 

77.21.10.04  Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων) 

77.21.10.07 
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), 
χωρίς πλήρωμα 

77.21.10.08  Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων 

77.21.10.09  Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ) 

77.29.12.03  Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις 

77.34.10  Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού 

77.39.13  Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

77.39.19.03  Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.1  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.9  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

82.30.11  Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 

82.30.12  Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 

85.51.10.02  Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ 

85.51.10.03  Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων 

85.51.10.08  Υπηρεσίες σχολής ιππασίας 

90.02.12  Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

90.02.19  Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 

90.04.10  Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων 

91.02.10  Υπηρεσίες λειτουργίας μουσείων 

91.02.20  Υπηρεσίες παρουσίασης συλλογών μουσείων 

91.03.10.01  Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων 

93.11.10.02  Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ 

93.11.10.03  Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) 

93.11.10.04  Υπηρεσίες πίστας "καρτ" 

93.19.11  Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων 

93.19.13.03  Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία 

93.19.13.04  Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία 

93.19.13.06  Υπηρεσίες σχετικές με το κυνήγι ως άθλημα ή ψυχαγωγία 

93.21.10.01  Υπηρεσίες γουότερ παρκ(νεροτσουλήθρων κλπ) 

93.21.10.02  Υπηρεσίες λούνα παρκ 

93.29.11  Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών 

93.29.19.01  Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 

93.29.19.02 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) 

93.29.19.03  Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) 

93.29.21.01  Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως 

93.29.21.02  Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών(καραγκιοζοπαίχτη) 

93.29.21.03  Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου 

95.29.12   Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων  

96.04.10.03  Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών(καθαριότητας, χαμάμ κλπ) 

96.04.10.04  Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών 

96.04.10.07  Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων 

96.09.19.04  Υπηρεσίες γευσιγνωσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

 «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» 
 
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις: 
 
Προβληματικές επιχειρήσεις 
Προβληματικές  επιχειρήσεις,  όπως  ορίζονται  στις  εκάστοτε  ισχύουσες  Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 2004, 
σ.  2)  και  από  το  Γενικό  Κανονισμό  Απαλλαγής  κατά  κατηγορία  (ΕΚ)  αριθμ.  800/2008  της 
Επιτροπής  της 6ης Αυγούστου 2008  (L 214  της 9.8.2008,  σ. 3)  για  τις Μικρές  και Μεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 
Παράνομες Ενισχύσεις 
Επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 
απόφασης  της  Επιτροπής,  με  την  οποία  οι  ενισχύσεις  κηρύσσονται  παράνομες  και 
ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά. 
 
Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 
Όσες  από  τις  επιχειρήσεις  έχουν  λάβει  την  εγγύηση  της  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  σε  προγράμματα  που 
έληξαν  ή  βρίσκονται  σε  ισχύ  και  εμφανίζουν  ασυνέπεια  (ληξιπροθεσμία)  στο  εγγυημένο 
δάνειο. 
 
Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis 
Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί το παράρτημα VΙΙ του Κανονισμού 

ΕΚ 1998/2006, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση οι πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 
i.  στους  τομείς  αλιείας  και  υδατοκαλλιέργειας  που  εμπίπτουν  στον  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ. 
104/2000 του Συμβουλίου 
 
ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα που 
ακολουθεί «Μη επιλέξιμες δραστηριότητες τομέα γεωργίας» του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 
38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 
 
iii.  στη  μεταποίηση  και  εμπορία  γεωργικών  προϊόντων,  όπως  απαριθμούνται  στον  πίνακα 
του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

i. α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 
προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από 
τις οικείες επιχειρήσεις 
ii.  β)  Όταν  η  ενίσχυση  συνοδεύεται  από  την  υποχρέωση  απόδοσής  της  εν  μέρει  ή  εξ 
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 
iii. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση 
συνδέεται  άμεσα  με  τις  εξαγόμενες  ποσότητες,  με  τη  δημιουργία  και  τη  λειτουργία 
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δικτύου  διανομής  ή  με  άλλες  τρέχουσες  δαπάνες  που  συνδέονται  με  την  εξαγωγική 
δραστηριότητα. 
iv. στον τομέα του άνθρακα 
v. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον 
η  αιτούμενη  ενίσχυση  αφορά  την  απόκτηση  οχημάτων  οδικών  εμπορευματικών 
μεταφορών 
vi. οι προβληματικές επιχειρήσεις 

 
Επίσης, αποκλείονται: 

 Tα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 
βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

 Οι  Επιχειρήσεις  του  Χρηματοπιστωτικού  και  Χρηματοοικονομικού  Τομέα  (Τράπεζες, 
Εταιρείες  Venture  Capital,  ΕΚΕΣ,  Εταιρείες  Leasing,  Eταιρείες  Factoring,  Ασφαλιστικές 
Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

 Tα  Νομικά  Πρόσωπα  ή  Ενώσεις  Προσώπων  ή  Εταιρείες  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα 
(σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.) 

 Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και οι επιχειρήσεις του 
κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ) και 
επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες οπλικά συστήματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» 

προβλεπόμενος στο άρθρο 32 της συνθήκης 

(1) 

Κλάση της 
ονοματολογίας των 

Βρυξελλών 

(2) 

Περιγραφή εμπορευμάτων 

Κεφάλαιο 1  Ζώα ζώντα 

Κεφάλαιο 2  Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων 

Κεφάλαιο 3  Ιχθείς, μαλακόστρακα και μαλάκια 

Κεφάλαιο 4  Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν 

Κεφάλαιο 5     

05.04  Έντερα, κύστεις και στόμαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεμάχια, πλην των εξ 
ιχθύων τοιούτων 

05.15  Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή 
περιλαμβανόμενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά 
την ανθρώπινη κατανάλωση 

Κεφάλαιο 6  Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκομίας 

Κεφάλαιο 7  Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιμα 

Κεφάλαιο 8  Καρποί και οπώραι εδώδιμοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων 

Κεφάλαιο 9  Καφές, τέιον και αρτύματα (μπαχαρικά), εξαιρέσει του ματέ (κλάσις 0903) 

Κεφάλαιο 10  Δημητριακά 

Κεφάλαιο 11  Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα, γλουτένη, ινουλίνη 

Κεφάλαιο 12  Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι σποράς και διάφοροι 
καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομαί 

Κεφάλαιο 13     

ex13.03  Πηκτίνη 

Κεφάλαιο 15     

15.01  Λίπος χοίρειον υπό την ονομασίαν "saindoux" και λοιπά χοίρεια λίπη, 
λαμβανόμενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαμβανόμενα διά 
πιέσεως ή τήξεως 

15.02  Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγμένα, 
περιλαμβανομένων και των λιπών των λεγομένων πρώτης εκθλίψεως 

15.03  Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονομασία "saindoux" χοιρείου 
λίπους και ελαιομαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοματοποιών ουσιών, 
άνευ αναμείξεως ή παρασκευής τινός 

15.04  Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισμένα 

15.07  Έλαια φυσικά μόνιμα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρμένα ή 
εξηυγενισμένα 

15.12  Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωμένα, έστω και εξηυγενισμένα, αλλ' 
ουχί περαιτέρω επεξειργασμένα 

15.13  Μαργαρίνη, απομίμησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιμα 
λίπη παρεσκευασμένα 
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15.17  Υπολείμματα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των 
ζωικών ή φυτικών κηρών 

Κεφάλαιο 16  Παρασκευάσματα κρεάτων, ιχθύων, μαλακοστράκων και μαλακίων 

Κεφάλαιο 17     

17.01  Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάμου, εις στερεάν κατάστασιν 

17.02  Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του μέλιτος, έστω και μεμειγμένα 
μετά φυσικού μέλιτος. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι 

17.03  Μελάσσαι, έστω και αποχρωματισμέναι 

17.05(1)  Σάκχαρα, σιρόπια και μελάσσαι, άπαντα αρωματισμένα ή τεχνικώς 
κεχρωσμένα (περιλαμβανομένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης 
αρωματισμένης σακχάρεως), εξαιρουμένων των χυμών οπωρών μετά 
προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν 

Κεφάλαιο 18     

18.01  Κακάον εις βαλάνους και θραύσματα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγμένα 

18.02  Κελύφη, φλοιοί, μεμβράναι και απορρίμματα κακάου 

Κεφάλαιο 20  Παρασκευάσματα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή μερών 
φυτών 

Κεφάλαιο 22     

22.04  Γλεύκος σταφυλών, μερικώς ζυμωθέν, έστω και αν η ζύμωσις ανεστάλη καθ' 
οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύματος 

22.05  Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύμωσις 
ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύματος (περιλαμβανομένων και των 
μιστελίων) 

22.07  Μηλίτης, απίτης, υδρόμελι και έτερα ποτά προερχόμενα εκ ζυμώσεως 

ex22.08(1) 

ex22.09(1) 

Αιθυλική αλκοόλη, μετουσιωμένη ή μη, οιουδήποτε αλκοολομετρικού 
τίτλου, λαμβανόμενη από γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα στο 
παράρτημα Ι της συνθήκης, εξαιρουμένων των αποσταγμάτων, ηδύποτων 
και ετέρων οινοπνευματωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων 
παρασκευασμάτων (καλουμένων συμπεπυκνωμένων εκχυλισμάτων) δια την 
παρασκευή ποτών 

ex22.10(1)  Όξος εδώδιμον και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα 

Κεφάλαιο 23  Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί 
παρεσκευασμέναι δια ζώα 

Κεφάλαιο 24     

24.01  Καπνός ακατέργαστος ή μη βιομηχανοποιημένος. Απορρίμματα καπνού 

Κεφάλαιο 45     

45.01  Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. Φελλός εις 
θραύσματα, κόκκους ή κόνιν 

Κεφάλαιο 54     

54.01  Λίνον, ακατέργαστον, μουσκευμένον, αποφλοιωμένον, κτενισμένον ή άλλως 
πως κατειργασμένον, μη όμως νηματοποιημένον. Στυπία και απορρίμματα 
(περιλαμβανομένου και του εκ της ξάνσεως νημάτων, υφασμάτων ή ρακών 
προερχομένου λίνου) 

Κεφάλαιο 57     
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57.01  Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, μουσκευμένη, αποφλοιωμένη, 
κτενισμένη ή άλλως κατειργασμένη, αλλά μη νηματοποιημένη. Στυπία και 
απορρίμματα καννάβεως (περιλαμβανομένων και των προερχομένων εκ της 
ξάνσεως νημάτων, υφασμάτων ή ρακών) 

(1)      Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 7α του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της 18ης Δεκεμβρίου 1959 (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 
71/61). 

 

 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Δεδομένα: 

1. Η δράση αφορά στην συμμετοχή πόρων της πρωτοβουλίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
(ΤΕΠΙΧ)    και  των  δανειακών  κεφαλαίων  που  θα  διατεθούν  σε  μικρές  και  πολύ  μικρές 
επιχειρήσεις. 

2. Η επιδότηση αφορά στην απαίτηση για μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο από πλευράς ΤΕΠΙΧ, 
στο μέρος των δανειακών κεφαλαίων που είναι η δική του συμμετοχή,.. 

Ορισμοί  

Ακαθάριστο  Ισοδύναμο Επιχορήγησης  (ΑΙΕ)  είναι  ο  λόγος  (ως ποσοστό %)  της παρούσας αξίας  της 
ενίσχυσης προς την παρούσα αξία του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης. (Οδηγός κατευθυντήριων 
κρατικών ενισχύσεων).  

Το  ΑΙΕ  ως  ποσό  σε  ευρώ,  είναι  η  παρούσα  αξία  της  ενίσχυσης,  κατά  τη  στιγμή  χορήγησής  της 
(έγκρισης).  

Ενίσχυση είναι το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση.  

Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  αν  το  ΤΕΠΙΧ  δεν  μειώσει  το  επιτόκιο  του  δικού  του  τμήματος  του 
δανειακού  κεφαλαίου,  δεν  υπάρχει  ενίσχυση.  Αν  μειώσει  το  επιτόκιο  του  δικού  του  τμήματος  η 
ενίσχυση είναι το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση από αυτή τη μείωση. Το όφελος είναι 
συγκριτικό  μέγεθος.  Σαν  βάση  σύγκρισης  λαμβάνεται  το  «επιτόκιο  αγοράς»(*)  κατά  τη  στιγμή 
σύναψης της δανειακής σύμβασης. 

(*)  Ως  «επιτόκιο  αγοράς»  θεωρείται  το  επιτόκιο  που  η  Τράπεζα,  λειτουργούσα  με  όρους  αγοράς, 
προσφέρει στην επιχείρηση.  

Το συνολικό όφελος ή η συνολική Ενίσχυση για την επιχείρηση είναι  

η  διαφορά  των  συνολικών  τόκων  που  θα  καταβάλλει  η  επιχείρηση  λόγω  του  μειωμένου 
επιτοκίου που χρεώνει το ΤΕΠΙΧ, με τους τόκους που θα κατέβαλλε η επιχείρηση αν το ΤΕΠΙΧ 
χρέωνε  το  ίδιο  επιτόκιο  που  χρεώνει  η  Τράπεζα  («επιτόκιο  αγοράς»).  Η  διαφορά  αυτή 
υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η τράπεζα   κατά την στιγμή υπογραφής της 
δανειακής σύμβασης.  

Το ενισχυόμενο κόστος επένδυσης είναι  

Οι τόκοι που θα καταβληθούν από την επιχείρηση για το σύνολο του δανειακού κεφαλαίου 
αν δεν δοθεί ενίσχυση. Αυτοί, για κάθε συγκεκριμένο δάνειο, υπολογίζονται με το «επιτόκιο 
αγοράς»(*) κατά τη στιγμή υπογραφής της δανειακής σύμβασης. (καν ΕΚ 1998/2006) 

(*) Ως «επιτόκιο αγοράς»  θεωρείται  το  επιτόκιο που η Τράπεζα,  λειτουργούσα με όρους αγοράς,  , 
προσφέρει στην επιχείρηση.  

 

Μέθοδος υπολογισμού  
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Στο συγκεκριμένο εργαλείο, κατά τους υπολογισμούς θα ληφθεί υπ’ όψιν η παρούσα αξία των τόκων 
του δανείου, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την στιγμή, υπογραφής της δανειακής σύμβασης.  

Ο υπολογισμός του ΑΙΕ για κάθε δάνειο γίνεται άπαξ με το τραπεζικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπ’ 
όψιν  «κατά  τη  στιγμή  χορήγησης  της  ενίσχυσης»,  δηλαδή  κατά  την  υπογραφή  της  δανειακής 
σύμβασης. Επικαιροποίηση του ΑΙΕ: θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που τροποποιούνται οι όροι της 
δανειακής σύμβασης. Π.χ. το δανειακό κεφάλαιο, η περίοδος χάριτος ή η περίοδος αποπληρωμής. Το 
επικαιροποιημένο ΑΙΕ θα αναφέρεται στην τριμηνιαία αναφορά. 

Παράδειγμα 

Έστω δάνειο, συνολικού ύψους Α €.  
Εξ αυτών το 1/2 (Α*1/2 €) συνεισφέρεται από την Τράπεζα και επιβαρύνεται με επιτόκιο  ι %.  
Το κεφάλαιο συνεισφέρεται από το ΤΕΠΙΧ και επιβαρύνεται με επιτόκιο χ %.  Έστω ότι το «επιτόκιο 
αγοράς» είναι ι%>χ%. 
 

Το ΑΙΕ ως ποσό σε ευρώ είναι:  

Η παρούσα αξία (ΠΑ) της ενίσχυσης 
        ΠΑ  αξία των τόκων του συνόλου του  δανείου με επιτόκιο ι % 

μείονΠΑ αξία των τόκων του συνόλου του δανείου με επιτόκιο χ %  
Για  τον  υπολογισμό  της παρούσας  αξίας  μελλοντικών  καταβολών,  δηλαδή  των  συνολικών  τόκων 
που αφορούν όλη  τη διάρκεια  του δανείου,  χρησιμοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης  το  ισχύον 
κατά τη στιγμή υπολογισμού του ΑΙΕ βασικό επιτόκιο αναφοράς προσαυξημένο κατά 100 μονάδες 
βάσης.**   

(**)  Σύμφωνα  με  την  «Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  σχετικά  με  την  αναθεώρηση  της  μεθόδου 
καθορισμού  των  επιτοκίων  αναφοράς  και  προεξόφλησης»  ( 2008/C 14/02)  που  δημοσιεύτηκε  στο 
τεύχος C 14, σελ. 6 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19.1.2008 

 

Όπως  αναφέρεται  στην  ανακοίνωση  της  Επιτροπής,  η  επικαιροποίηση  του  επιτοκίου  αναφοράς 
γίνεται ως εξής: 

«Η  επικαιροποίηση  του  επιτοκίου  αναφοράς  θα  γίνεται  κάθε  χρόνο.  Έτσι,  το  βασικό 
επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει του ετήσιου επιτοκίου ΙΒΟR που καταγράφηκε τους μήνες 
Σεπτέμβριο,  Οκτώβριο  και  Νοέμβριο  του  προηγούμενου  έτους.  Το  καθοριζόμενο  με  τον 
τρόπο  αυτό  βασικό  επιτόκιο  θα  ισχύει  από  την  1η  Ιανουαρίου.  Κατ'  εξαίρεση,  για  το 
διάστημα  από  1ης  Ιουλίου  μέχρι  31  Δεκεμβρίου  2008,  το  επιτόκιο  αναφοράς  θα 
υπολογιστεί με βάση το ετήσιο ΙΒΟR που θα καταγραφεί τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο 
και Απρίλιο του 2008, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της επόμενης παραγράφου. 

Επιπλέον,  για  να  ληφθούν  υπόψη  σημαντικές  και  αιφνίδιες  διακυμάνσεις,  θα  γίνεται 
ενημέρωση  κάθε  φορά  που  το  μέσο  επιτόκιο,  υπολογιζόμενο  επί  των  τριών 
προηγούμενων μηνών, παρεκκλίνει πάνω από 15 % από το ισχύον επιτόκιο. Αυτό το νέο 
επιτόκιο θα αρχίζει να  ισχύει την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τους 
μήνες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό.» 

 

Τα  επιτόκια  αναφοράς  δημοσιεύονται  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.  π.χ.  τα  ισχύοντα  σήμερα 
βρίσκονται  στην  «Ανακοίνωση  της  Επιτροπής  σχετικά  με  τα  τρέχοντα  επιτόκια  ανάκτησης  και  τα 
επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 27 κράτη μέλη που ισχύουν από την 
1η Οκτωβρίου 2010(2010/C 265/04)», που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1) 

 
 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ46ΨΧΨΖ-5Τ7



  

20 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

Ορισμός ΕΕ ΕΚ 361/2006 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
Άρθρο 1 
Επιχείρηση 
Επιχείρηση  θεωρείται  κάθε  μονάδα,  ανεξάρτητα  από  τη  νομική  της  μορφή,  που 
ασκείοικονομική  δραστηριότητα,  ως  τέτοιες  νοούνται  ιδίως  οι  μονάδες  που  ασκούν 
βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή 
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 
Άρθρο 2 
Αριθμός  απασχολούμενων  και  οικονομικά  όρια  προσδιορίζοντα  τις  κατηγορίες 
επιχειρήσεων 
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
3.  Στην  κατηγορία  των  ΜΜΕ,  ως  πολύ  μικρή  επιχείρηση  ορίζεται  η  επιχείρηση  η  οποία 
απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Άρθρο 3 
Τύποι  επιχειρήσεων  που  λαμβάνονται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  του  αριθμού 
απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών 
1.  «Ανεξάρτητη  επιχείρηση»  είναι  κάθε  επιχείρηση  που  δεν  χαρακτηρίζεται  ως 
συνεργαζόμενη  επιχείρηση  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου  2  ή  ως  συνδεδεμένη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 
2.  «Συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις»  είναι  όλες  οι  επιχειρήσεις  που  δεν  χαρακτηρίζονται  ως 
συνδεδεμένες  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου  3  και  μεταξύ  των  οποίων  υπάρχει  η 
ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή 
περισσότερες  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  της  παραγράφου  3,  το  25 %  ή 
περισσότερο  του  κεφαλαίου  ή  των  δικαιωμάτων ψήφου  μιας  άλλης  επιχείρησης  (κατάντη 
επιχείρηση). 
Ωστόσο,  μια  επιχείρηση  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  ανεξάρτητη,  μη  έχουσα  δηλαδή 
συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις,  ακόμη  και  εάν  το  όριο  του  25  %  καλύπτεται  ή 
υπερκαλύπτεται,  εφόσον  το  ποσοστό  αυτό  ελέγχεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες 
επενδυτών,  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αυτοίδεν  είναι,  μεμονωμένα  ή  από  κοινού, 
συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: 
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α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα 
ή  ομάδες  φυσικών  προσώπων  που  ασκούν  συστηματικά  δραστηριότητες  σε  επενδύσεις 
επιχειρηματικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφά‐ 
λαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε 
μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1 250 000 ευρώ∙ 
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού∙ 
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης∙ 
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ 
και λιγότερο από 5 000 κατοίκους. 
3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 
α)  μια  επιχείρηση  κατέχει  την  πλειοψηφία  των  δικαιωμάτων  ψήφου  των  μετόχων  ή  των 
εταίρων άλλης επιχείρησης∙ 
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει  την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή επο‐ 
πτικού οργάνου άλλης επιχείρησης∙ 
γ)  μια  επιχείρηση  έχει  το  δικαίωμα  να  ασκήσει  κυριαρχική  επιρροή  σε  άλλη  επιχείρηση 
βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με 
αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας∙ 
δ)  μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή  εταίρος άλλης επιχείρησης  ελέγχει μόνη  της,  βάσει 
συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 
πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 
αυτής της επιχείρησης. 
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο  2  δεύτερο  εδάφιο  δεν  υπεισέρχονται  άμεσα  ή  έμμεσα  στη  διαχείριση  της 
εξεταζόμενης  επιχείρησης,  με  την  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  που  κατέχουν  με  την 
ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. 
20.5.2003 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/39 
Συνδεδεμένες  θεωρούνται  επίσης  οι  επιχειρήσεις  που  διατηρούν  μια  από  τις  σχέσεις  που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους 
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή 
ομάδας  φυσικών  προσώπων  που  ενεργούν  από  κοινού  θεωρούνται  επίσης  συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά 
ή σε όμορες αγορές. 
Ως  όμορη  αγορά  θεωρείται  η  αγορά  ενός  προϊόντος  ή  υπηρεσίας  που  βρίσκεται  αμέσως 
ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 
4.  Εκτός  από  τις  περιπτώσεις  που  ορίζονται  στην  παράγραφο  2  δεύτερο  εδάφιο,  μια 
επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ΜΜΕ,  εάν  το  25  %  ή  περισσότερο  του  κεφαλαίου  της  ή  των  δικαιωμάτων  ψήφου  της 
ελέγχεται,  άμεσα  ή  έμμεσα,  από  έναν  ή  περισσότερους  δημόσιους  οργανισμούς  ή 
δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 
5.  Μια  επιχείρηση  δύναται  να  υποβάλει  δηλώσεις  σχετικά  με  την  ιδιότητά  της  ως 
ανεξάρτητης,  συνεργαζόμενης  ή  συνδεδεμένης  επιχείρησης,  καθώς  και  σχετικά  με  τα 
στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή 
μπορεί  να  υποβληθεί  ακόμη  και  εάν  η  διασπορά  κεφαλαίου  δεν  επιτρέπει  να  καθοριστεί 
ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι 
δεν  ανήκει,  κατά  ποσοστό  25  %  ή  περισσότερο,  σε  μια  επιχείρηση  ή,  από  κοινού,  σε 

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ46ΨΧΨΖ-5Τ7



  

22 
 

περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων 
ή  ομάδας  φυσικών  προσώπων.  Οι  δηλώσεις  αυτές  πραγματοποιούνται  με  την  επιφύλαξη 
των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις. 
Άρθρο 4 
Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών 
ποσών και περίοδος 
αναφοράς 
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και 
των χρηματοοικονομικών ποσών 
είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται 
σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. 
Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και 
χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς. 
2.  Όταν,  κατά  την  ημερομηνία  κλεισίματος  των  λογαριασμών  και  σε  ετήσια  βάση,  μια 
επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων 
ή  τα  χρηματοοικονομικά  όρια  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  2,  η  κατάσταση  αυτή  έχει  ως 
αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής 
επιχείρησης μόνον εάν 
το φαινόμενο επαναληφθείεπίδύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 
3.  Στην  περίπτωση  νεοσύστατων  επιχειρήσεων,  οι  λογαριασμοί  των  οποίων  δεν  έχουν 
κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες 
εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. 
Άρθρο 5 
Ο αριθμός απασχολούμενων 
Ο  αριθμός  απασχολούμενων  ατόμων  αντιστοιχεί  στον  αριθμό  ετήσιων  μονάδων  εργασίας 
(ΕΜΕ),  δηλαδή  στον  αριθμό  εργαζομένων  πλήρους  απασχόλησης  που  εργάστηκαν  στην 
εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. 
Τα  άτομα  που  δεν  εργάστηκαν  ολόκληρο  το  έτος,  οι  εργαζόμενοι  μερικής  απασχόλησης, 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα 
των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: 
α) οι μισθωτοί∙ 
β)  τα  άτομα  που  εργάζονται  για  την  επιχείρηση,  έχουν  σχέση  εξάρτησης  προς  αυτήν  και 
εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο∙ 
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες∙ 
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 
οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 
Οι  μαθητευόμενοι  ή  οι  σπουδαστές  που  βρίσκονται  σε  επαγγελματική  εκπαίδευση  στο 
πλαίσιο  σύμβασης  μαθητείας  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  δεν  συνυπολογίζονται  στον 
αριθμό  απασχολούμενων.  Η  διάρκεια  των  αδειών  μητρότητας  ή  των  γονικών  αδειών  δεν 
συνυπολογίζεται. 
Άρθρο 6 
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 
1.  Στην  περίπτωση  ανεξάρτητης  επιχείρησης,  ο  καθορισμός  των  στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμε‐ 
νων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης. 
L 124/40 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2003 
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2.  Στην  περίπτωση  επιχείρησης  που  συνεργάζεται  ή  συνδέεται  με  άλλες  επιχειρήσεις,  ο 
καθορισμός  των  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένου  του  αριθμού  απασχολούμενων,  γίνεται 
με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — 
εφόσον  υπάρχουν—  τους  ενοποιημένους  λογαριασμούς  της  επιχείρησης,  ή  τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση 
βάσει ενοποίησης. 
Στα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στο  πρώτο  εδάφιο  προστίθενται  τα  στοιχεία  των 
επιχειρήσεων  που  ενδεχομένως  συνεργάζονται  με  την  εξεταζόμενη  επιχείρηση,  οι  οποίες 
βρίσκονται  ακριβώς  ανάντη  ή  κατάντη  της  εν  λόγω  επιχείρησης.  Τα  στοιχεία 
συγκεντρώνονται  κατ'  αναλογία  προς  το  ποσοστό  συμμετοχής  στο  κεφάλαιο  ή  στα 
δικαιώματα  ψήφου  (το  υψηλότερο  από  τα  δύο  αυτά  ποσοστά).  Σε  περίπτωση 
διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των 
στοιχείων των επιχειρήσεων που 
ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης. 
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2,  τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με την εξεταζόμενη επιχείρηση 
προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, 
στα  οποία  προστίθεται  το  100 %  των  στοιχείων  των  επιχειρήσεων  που  συνδέονται  με  τις 
συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει 
ενοποίησης. 
Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την 
εξεταζόμενη  επιχείρηση  προκύπτουν  από  τους  λογαριασμούς  και  τα  λοιπά  στοιχεία  τους, 
ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία 
των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, 
οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους 
ενοποιημένους  λογαριασμούς  σε  αναλογία  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  το  ποσοστό  που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 
4.  Όταν  ο  αριθμός  απασχολούμενων  δεδομένης  επιχείρησης  δεν  προκύπτει  από  τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα 
σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας 
τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ* 
 

 

1ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

2PROBANK A.E. 

3ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 

4NEA PROTON BANK 

5ATTICA BANK 

6ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ‐ ΑΤΕ 

7ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

8  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
 
*παρατίθενται οι μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος συνεργαζόμενες Τράπεζες. Υφίσταται 
η δυνατότητα εφεξής προσχώρησης και άλλων Τραπεζών. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται 
και  θα  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΤΕΑΝ  ΑΕ  www.etean.com.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DE MINIMIS 
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