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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   

 
Για τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού Εφαρµογής, οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την έννοια που 
τους αποδίδεται  κατωτέρω: 
 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΕΝΝΟΙΑΣ 
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση ή 
∆ηµόσια Επιχορήγηση ή 
∆ηµόσια ∆απάνη 

Αποτελεί το ποσό που καταβάλλεται σαν δηµόσια 
συµµετοχή σε κάθε ΜΕ/ΠΜΕ.  

∆ανειακή Σύµβαση Η σύµβαση που συνάπτει η ΜΕ/ΠΜΕ µε την τράπεζα της 
επιλογής της, που χορηγεί το δάνειο. 

Εγγυοδοσία 
Η πράξη µε την οποία το Ταµείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ 
Α.Ε.) εγγυάται, υπέρ της ΜΕ/ΠΜΕ, ένα µέρος του ∆ανείου 
προς την δανειοδοτούσα τράπεζα  

Εγγύηση Το µέρος (ποσοστό) του δανειακού κεφαλαίου για το οποίο 
εγγυάται το Ταµείο Εγγυοδοσίας 

Εγγυηµένο ∆άνειο  Ένα ∆άνειο που έχει λάβει εγγυοδοσία από την ΤΕΜΠΜΕ 
Α.Ε. 

Ενεργοποίηση Εγγυηµένου  
∆ανείου / ∆ανειακής Σύµβασης 

Η ενεργοποίηση του δανείου / δανειακής σύµβασης 
πραγµατοποιείται όταν γίνει η εφ’ άπαξ εκταµίευση του 
δανειακού κεφαλαίου από την επιχείρηση και συγχρόνως 
κατατεθεί η προµήθεια υπέρ της  ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

 
 

ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.  Υπουργείο  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας   
ΥΠ.Ο.  Υπουργείο  Οικονοµικών 
Ε.Ε.   Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Ε. Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ή Ταµείο 
Εγγυοδοσίας  

Μ.Ε   Μικρή Επιχείρηση 

Π.Μ.Ε  Πολύ Μικρή Επιχείρηση 

∆.Ο.Υ.  ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  

Κ.Β.Σ.  Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων  

Κ.Α.∆.  Κωδικός Αριθµός ∆ραστηριότητας 

Ε.Μ.Ε.  Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

Φ.Π.Α.  Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
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1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι ελληνικές µικρές και πολύ 
µικρές  επιχειρήσεις είναι οι δυσχέρειες πρόσβασης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λόγω  
υποχρεώσεων στο ∆ηµόσιο και στα Ασφαλιστικά ταµεία.     
 
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, την αποκατάσταση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας 
δηµιουργήθηκε το Πρόγραµµα µε τίτλο «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων 
∆ανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων». 
 
 
1.1 Ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος 
 
Ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 
− να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηµατοδότησης µέσω κάλυψης 

των υποχρεώσεων τους στις ∆ΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και της έκδοσης ασφαλιστικής 
και φορολογικής ενηµερότητας, που θα διευκολύνουν και τις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, 

− να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισµού των ΜΕ/ΠΜΕ µέσω προκαθορισµένου χαµηλού 
επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή µηδενικών εξασφαλίσεων των ΜΕ/ΠΜΕ, πράγµα που θα 
βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, λαµβανοµένης υπ’ όψιν της παρούσας 
οικονοµικής κρίσης, 

− να διευκολυνθεί η αποπληρωµή των δανείων µε την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος 
χάριτος και µεγάλη διάρκεια των δανείων), 

− να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο µέλλον νέες πηγές χρηµατοδότησης για την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού. 

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν µε την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ γεγονός που θα αναδείξει το Ταµείο 
Εγγυοδοσίας ως κεντρικό µηχανισµό υποβοήθησης της χρηµατοδότησης των µικρών 
επιχειρήσεων και πολύ µικρών επιχειρήσεων.  
 
 
 
2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος ορίζεται από την ηµεροµηνία έγκρισης του 
Προγράµµατος (ΚΥΑ …19.05.2010, ΦΕΚ Β/730/27.05.2010) έως την 31-12-2010 εκτός αν η 
εξάντληση του προϋπολογισµού πραγµατοποιηθεί νωρίτερα. 
 
Ειδικότερα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόµενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις 
τράπεζες είναι η 31-10-2010 και παραλαβής των αιτήσεων  αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-11-
2010. 
 
Επιλέξιµες θεωρούνται οι νέες δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την 
ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος 
Προγράµµατος. 
 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
3.1 Προϋπολογισµός του Προγράµµατος 
 
Ο αρχικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας 
δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόµενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάµει των 
υφισταµένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος 
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προβλέπεται µε νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας 
δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€. 
 
3.2 Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 
 
Το Πρόγραµµα διέπεται από το ακόλουθο θεσµικό πλαίσιο: 
Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) "περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων" όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-
10-2003), µε το άρθρο 9 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23-12-2004), µε το άρθρο 10 του ν. 
3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006), µε το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19-5-
2008), µε το άρθρο 27 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18-12-2008) και µε το άρθρο 22 του ν. 
3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21-7-2009) και ισχύει σήµερα. 
 
 
Επίσης εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 
∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας. 
 Ως ανώτατο ποσό δηµόσιας χρηµατοδότησης (ενίσχυση ήσσονος σηµασίας) που µπορεί να λάβει 
µια επιχείρηση, εντός περιόδου τριών οικονοµικών ετών, ορίζεται το ποσό των 200.000 €. Για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών το ανώτατο όριο είναι 
100.000 €. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (Άρθρο 4 παρ.2 εδ.δ), «Οι επιµέρους ενισχύσεις που 
χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε µη προβληµατικές επιχειρήσεις λογίζονται ως 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον το καλυπτόµενο από την εγγύηση µέρος του 
υποκείµενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει το 1.500.000 € 
ανά επιχείρηση. Οι επιµέρους ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε µη 
προβληµατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών 
λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον το καλυπτόµενο από την εγγύηση 
µέρος του υποκείµενου δανείου που παρέχεται βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει τις 
750.000 € ανά επιχείρηση» 
 
Το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης του εγγυηµένου δανείου θα προσδιορίζεται από την 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κατά την αρχική έγκριση του δανείου και θα γνωστοποιείται στην επιχείρηση µέσω 
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  
 
Η κρίσιµη τριετία πρέπει να εκτιµάται σε κυλιόµενη βάση, ούτως ώστε, για κάθε νέα χορήγηση 
ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας, είναι απαραίτητο να καθορίζεται το συνολικό ποσό ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 
χορήγησης, καθώς και κατά τα προηγούµενα δύο οικονοµικά έτη.  

 
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανόνα de minimis καταγράφονται οι χορηγούµενες 
ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποβάλλει 
αίτηµα προς αξιολόγηση στο παρόν πρόγραµµα, θα δηλώσει εγγράφως, όλα τα 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα στα οποία ενδεχοµένως συµµετείχε κατά τα τελευταία τρία 
οικονοµικά έτη και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή προβλέπεται να λάβει.  

 
Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται στο Ταµείο Εγγυοδοσίας να εγγυάται δάνειο το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή άλλου µη εγγυηµένου δανείου, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα. 

 
 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
4.1. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις 
 
Επιλέξιµες θεωρούνται οι υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε µορφής 
(όπως ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούµενων βιβλίων του ΚΒΣ, 
που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
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− Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. 
− Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη της 

δανειακής σύµβασης, λιγότερους από 50 εργαζόµενους, υπολογιζόµενους σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας-Ε.Μ.Ε, µε βάση το έντυπο Ε7 (ήτοι έντυπο Ε7 οικονοµικού έτους 2010) της 
τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο. 

− Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει 
τα 10 εκατ. €.  

− Έχουν υποχρεώσεις προς ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία κατά την ηµεροµηνία προσφυγής τους 
στις ∆ΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταµεία. 

− Έχουν ηµεροµηνία έναρξης εργασιών στην ∆ΟΥ έως 31-12-2009. 
 
 
∆εν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις: 
-  Όσες δεν είναι ανεξάρτητες σύµφωνα µε τον Ορισµό της Ε.Κ. 361/2003  
-   Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για 
παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας. 
-  Όσες χαρακτηρίζονται προβληµατικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών για τις 
προβληµατικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004 και ειδικότερα µε γνώµονα και τον  Κανονισµό 
ΕΚ 800/2008 (Γενικός Κανονισµός απαλλαγής).  
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) των παραπάνω Κανονισµών. 
 
- Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α’ Φάσης του 

Προγράµµατος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», 
καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω, και έχουν λάβει την 
έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράµµατος «Εγγύηση 
∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».  

- Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυηµένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εµφανίζουν κατά την 
ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης  από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ληξιπρόθεσµες οφειλές στην 
αποπληρωµή του δανείου αυτού. 
 

Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ: 
− Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 

βαθµού, οι ∆ηµοτικές και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί. 
− Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, Εταιρείες 

Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, 
ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ∆Ε κ.λπ.). 

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

− Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες.  Ειδικότερα ως ελεύθεροι επαγγελµατίες νοούνται όσοι υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήµατος)  

 
 

 
4.2. Επιλέξιµες ∆ραστηριότητες  
 
Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιµότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα 
γίνεται µε βάση τον ΚΑ∆ 2008. 
 
Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της 
οικονοµίας, εκτός αυτών που εξαιρούνται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος οδηγού και αυτών 
που εξαιρεί ο Κανονισµός ΕΚ 1998/2006 .  
Συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες για την ένταξη τους στο Πρόγραµµα: 
 
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου · 
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β) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ Οδηγού)· 
γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 
προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i) 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) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενείς παραγωγούς· 
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη 
µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία 
και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική 
δραστηριότητα· 
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόµενων· 
στ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα κατά την 
έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 
ζ) ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό 
τρίτων· 
η) ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις. 
 
Για ΜΕ/ΠΜΕ µε µικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τοµέα), θα λαµβάνεται υπόψη για την 
επιλεξιµότητα ή µη ένταξης στο Πρόγραµµα η δραστηριότητα της επιχείρησης µε τα µεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως).  

 
 
5. Επιλέξιµες δαπάνες και µορφές δανείων και διαδικασίες καταβολής υποχρεώσεων 
 
5.1. Επιλέξιµες Μορφές ∆ανείων 
 
Το Πρόγραµµα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης µε σκοπό την 
κάλυψη   των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ∆ΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταµεία κατά  την ηµεροµηνία 
προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών µετά την έγκριση του Προγράµµατος. 
 
Επισηµαίνεται ότι για την υπογραφή δανειακής σύµβασης και για την εκταµίευση του δανείου δεν 
είναι προαπαιτούµενη  στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος η προσκόµιση φορολογικής 
και/ή ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (παρ.2 του αρ.63 του 
Ν.2084/92 – ΦΕΚ 165 Α’ όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του αρ.90 του Ν.3842/2010 ΦΕΚ 58 
Α’ & ΠΟΛ 1051/3.5.10 ΦΕΚ 675/18.5.2010/Β περί συµπλήρωσης της 1109793/6134-
11/0016/24.11.99  (ΦΕΚ 2134/Β/99). 
 
Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 5.000,00€  
Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 100.000,00€  
Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό 
απασχολούµενων στην επιχείρηση και συγκεκριµένα διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.) ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ 
Από 0 έως και 4,99  40.000€ 
5 έως και 19,99 70.000€ 
20 έως και 49,99 100.000€ 

 
Συγκεκριµένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συµβάσεις τραπεζικών δανείων για τα οποία 
ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι: 
 

- η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη µε διετή περίοδο χάριτος κατά την 
οποία καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου, 
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- για δάνεια έως 40.000€ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ 
- για δάνεια άνω των 40.000€ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει   

εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εµπράγµατες εξασφαλίσεις αυτές δεν 
µπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου 

- αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων 
κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό (δηλαδή εκτοκισµό κάθε 30/06 και 
31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 µηνών + 600 µονάδες 
βάσης (6%) κατ’ ανώτατο όριο. Το οριστικό επιτόκιο θα βρίσκεται αναρτηµένο στη 
σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ∆άνεια µε επιτόκια υψηλότερα του τελικώς 
διαµορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιµα. Σηµειώνεται ότι ως επιτόκιο βάσης 
λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκταµίευσης και διατηρείται για 6 µήνες, 
µέχρι την επέτειο δόσης κεφαλαίου, όπου και ανανεώνεται στο τότε ισχύον. 

 
Κάθε επιχείρηση υποβάλει µία αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραµµα και θα αφορά το σύνολο των 
υποχρεώσεων της προς ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία.  
 
Στην περίπτωση που οι οφειλές προς τις ∆ΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταµεία υπερβαίνουν το ποσό 
του δανείου τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές και να 
ρυθµίζονται οι υπόλοιπες.  Αυτό σηµαίνει ότι δεν γίνεται αναλογική περικοπή των υποχρεώσεων 
που υπερβαίνουν το ποσό του δανείου. Τα ανωτέρω θα αποτελούν αντικείµενο συνεννόησης 
µεταξύ ΜΕ/ΠΜΕ και Τράπεζας. 
 
Μετά την παραλαβή της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και υπό την προϋπόθεση έγκρισης αυτής, 
περαιτέρω υποβολές αιτήσεων της ίδιας ΜΕ/ΠΜΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές από την ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ.  
 
 
5.2. Χρόνος Ενεργοποίησης ∆ανειακών Συµβάσεων  
 
Οι δανειακές συµβάσεις ενεργοποιούνται, δηλαδή γίνεται η εφάπαξ εκταµίευση του δανείου και 
καταβολή του ποσού µε δίγραµµη επιταγή στις ∆ΟΥ ή/και στα Ασφαλιστικά Ταµεία, το 
αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 31-12-2010.  
 
 
5.3. Τρόπος Καταβολής του ποσού του ∆ανείου απευθείας στις ∆ΟΥ και στα Ασφαλιστικά 
Ταµεία 
 
Η καταβολή  των υποχρεώσεων προς τις ∆ΟΥ ή/και τα Ασφαλιστικά Ταµεία  πραγµατοποιείται 
µέσω της έκδοσης δίγραµµης/ων επιταγής/ων υπέρ των ∆OY ή/και των Ασφαλιστικών Ταµείων.  
 
Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκοµίσει στην τράπεζα, εντός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
δίγραµµης επιταγής, ενηµερότητα ή σχετική ρύθµιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της τόσο 
από τη ∆ΟΥ όσο και από τα Ασφαλιστικά Ταµεία υπέρ των οποίων έγινε η καταβολή του δανείου 
σύµφωνα µε τον σκοπό του δανείου και η τράπεζα να την τηρεί στον δανειακό φάκελο. 
 
 
 
6. Εγγυήσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
 
6.1 ∆ιαδικασίες παροχής εγγυήσεων  
Η Τράπεζα δέχεται αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ για χορήγηση δανείων µε σκοπό την κάλυψη 
υποχρεώσεων προς ∆ΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταµεία. Τα αιτήµατα συνοδεύονται από την 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ (τυποποιηµένο έντυπο), νοµίµως υπογεγραµµένης, καθώς και 
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
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Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ και βαθµολογεί την πιστοληπτική τους 
ικανότητα τη δεδοµένη χρονική στιγµή και δεσµεύεται να εφαρµόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς 
κανονισµούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρµόζει, ελέγχει εάν η ΜΕ/ΠΜΕ 
πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης της στο Πρόγραµµα και την επιλεξιµότητα των δαπανών. 
 
Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονοµικά βιώσιµη και καλύπτει τις 
προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραµµα, τότε συµπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρµα της 
«Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης» (τυποποιηµένη φόρµα) τα 
στοιχεία που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η τράπεζα αποστέλλει, µέσω της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της, (και όχι από τα Υποκαταστήµατα) στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά την Αίτηση για 
Παροχή Εγγύησης Χρηµατοδότησης της Επιχείρησης. Παράλληλα µε την ηλεκτρονική αποστολή 
της αίτησης θα αποστέλλεται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ φωτοαντίγραφο ή ψηφιακό αρχείο της υπεύθυνης 
δήλωσης νοµίµως υπογεγραµµένης από την ΜΕ/ΠΜΕ (τυποποιηµένο έντυπο). Η ευθύνη 
ορθότητας των δηλούµενων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά την ΜΕ/ΠΜΕ και όχι την εκάστοτε 
Τράπεζα. 
 
Η «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης» νοµίµως υπογεγραµµένη από 
την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά µε την ορθή µεταφορά / παράθεση των 
δηλούµενων σε αυτήν στοιχείων της ΜΕ/ΠΜΕ. 
 
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ενδεικτικά, βεβαιώσεις οφειλών ∆ΟΥ και Ασφαλιστικών 
Ταµείων, Ε3, Ε7 κ.λπ.) παραµένουν στην Τράπεζα, στον δανειακό φάκελο  της ΜΕ/ΠΜΕ (βλπ. 
Παράγραφος 7).  
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και απαντά θετικά ή 
αρνητικά εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος.  
 
Σε περίπτωση θετικής απάντησης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει σε έντυπη ή/ και ψηφιακή µορφή 
στην Τράπεζα την Πράξη Εγγύησης (τυποποιηµένο έντυπο) ψηφιακά υπογεγραµµένη,  µε τους 
όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 
 
Ταυτόχρονα µε την υπογραφή  της σύµβασης ∆ανείου  υπογράφεται από την Τράπεζα και την 
ΜΕ/ΠΜΕ η ανωτέρω Πράξη Εγγύησης εις τριπλούν.  
Η Τράπεζα θα φροντίζει ώστε να αναφέρεται στη Σύµβαση ∆ανείου  που υπογράφει  η  Τράπεζα 
µε την ΜΕ/ΠΜΕ ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τα αρµόδια Εθνικά Όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωµα διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου της ΜΕ/ΠΜΕ,  για 
την οποία έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους.  
Η Σύµβαση ∆ανείου και η Πράξη Εγγύησης αναγράφουν την ίδια ηµεροµηνία.  
 
Μόλις γίνει η εκταµίευση του ποσού του δανείου και ταυτόχρονα κατατεθεί το ποσό της 
προµήθειας στον λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ οπότε άρχεται η ισχύς της εγγύησης, τότε 
αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κατάλληλα συµπληρωµένο, ένα από τα τρία 
υπογεγραµµένα αντίγραφα της Πράξης Εγγύησης. 
 
Η Τράπεζα υποχρεούται να ενηµερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων 
οφειλών (π.χ. χρεολύσιο, τόκοι).  
 
Επίσης, η Τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις 
περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών εις βάρος των ενεχοµένων από τρίτους καθώς και για 
τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της δανειζόµενης ΜΕ/ΠΜΕ, όπως ενδεικτικά επωνυµία, 
διεύθυνση, αλλαγή νοµικής µορφής, ΑΦΜ, κλπ. , αµέσως µόλις αυτές περιέρχονται σε γνώση της. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δικαιούται να λαµβάνει αντίγραφα του δανειακού φακέλου οποτεδήποτε, είτε 
κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδροµικώς, υποχρεουµένης ταυτοχρόνως της τράπεζας να τα 
παράσχει. 
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6.2. Έναρξη ισχύος, διάρκεια και ποσοστό κάλυψης της  εγγύησης  
 
• Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της εκταµίευσης του δανείου και της 

ταυτόχρονης κατάθεσης της προµήθειας στον λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
• Η εκταµίευση του δανείου και η έκδοση των αντίστοιχων δίγραµµων επιταγών, πρέπει να γίνει 

εντός µηνός από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Σε 
διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ως ηµεροµηνία 
έγκρισης ορίζεται η ηµεροµηνία απόφασης του αρµόδιου εγκριτικού οργάνου της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 

• Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου.  
• Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80%. 
 
 
6.3. Ετήσια  προµήθεια εγγύησης και τρόπος καταβολής της 
 
Η ετήσια προµήθεια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την παροχή της εγγύησης της ανέρχεται σε 0,25% επί 
του δανείου και βαρύνει την επιχείρηση. 

Η συνολική προµήθεια ανερχόµενη σε 1,5% επί του δανείου (0,25%* 6) θα καταβληθεί εφ΄ άπαξ 
µε την εκταµίευση του δανείου. 
 
Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ η προµήθεια 
δεν επιστρέφεται.  
 
 
7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης συµπληρώνεται στην ηλεκτρονική 
φόρµα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας 
ΜΕ/ΠΜΕ, (τυποποιηµένο έντυπο),  καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η 
επιχείρηση πρέπει να προσκοµίσει στην Τράπεζα: 
 

1. Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις 
µε Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση δύνανται να 
υπαχθούν στο παρόν πρόγραµµα προσκοµίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα στοιχεία 
αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας. 

2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο 
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. 

3. Βεβαιώσεις οφειλών κατά την ηµεροµηνία προσφυγής στις ∆ΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταµεία. 
4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης (τυποποιηµένο έντυπο) που αναλύεται ο 

τρόπος ανάπτυξης της γενικής επιχειρηµατικότητάς της Στο σχέδιο απαιτείται να 
συµπεριλαµβάνονται και επενδύσεις παγίων (µηχανήµατα, λοιπός εξοπλισµός, ειδικές 
εγκαταστάσεις, άϋλες ενέργειες κ.λ.π). 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραµένουν στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα. 
 
Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. µπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει 
σκόπιµο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας. 
 
 
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Α) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του προγράµµατος, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
την δανειακή σύµβαση καθώς και από την  πράξη εγγύησης και να διασφαλίζουν ότι τα δηλούµενα 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.  
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Β) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για άλλα προγράµµατα στα οποία 
έχουν ενταχθεί, µε σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση 
ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, συµπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία 
της ηλεκτρονικής φόρµας της Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης 
καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης της ΜΕ/ΠΜΕ. 
 
Γ) Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκοµίσει στην τράπεζα, εντός µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της δίγραµµης επιταγής, ενηµερότητα ή σχετική ρύθµιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών του 
τόσο από ∆ΟΥ όσο και από Ασφαλιστικά Ταµεία και η τράπεζα να τα τηρεί στον δανειακό φάκελο. 
. 
∆) Στην περίπτωση ελέγχου από την ΤΕΜΠΜΕ 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. 
 
Ε) Κατά την αποπληρωµή του δανείου οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν στην Τράπεζα 
απολογιστική έκθεση για το σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιήθηκε, σύµφωνα µε το τυποποιηµένο 
Υπόδειγµα 2γ (Παράρτηµα ΙΙΙ Οδηγού) 
 
 
9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 
 
Ορίζεται ότι το ποσό επί του οποίου εφαρµόζεται το ποσοστό εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι το 
υπόλοιπο του κεφαλαίου/χρεολυσίου (ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιµο προς εγγύηση κάθε 
ποσό που αφορά τόκους, τόκους υπερηµερίας, έξοδα, κ.λπ.) κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας 
της δανειακής σύµβασης. 
 
Ορίζεται διάστηµα 90 ηµερών συνεχούς ληξιπροθεσµίας από οποιαδήποτε αιτία (ήτοι κεφάλαιο, 
τόκοι, κλπ), µετά την παρέλευση του οποίου η Τράπεζα δύναται και οφείλει να καταγγείλει τη 
δανειακή σύµβαση.  Σε περίπτωση αποδεδειγµένης και δηλωµένης πλήρους αδυναµίας 
(καταβολής οιουδήποτε ποσού) της ΜΕ/ΠΜΕ, η οποία συγχρόνως έχει διακόψει πλήρως τη 
λειτουργία της, δύναται η Τράπεζα να καταγγείλει τη δανειακή σύµβαση πριν τη συµπλήρωση 90 
ηµερών συνεχούς ληξιπροθεσµίας.  
 
Α) Σε περίπτωση απουσίας εξασφαλίσεων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παραιτείται από την ένσταση 
διζήσεως. 
 
Β) Σε περίπτωση ύπαρξης εξασφαλίσεων η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ προχωρά στην άµεση πληρωµή του 
ποσοστού της εγγύησης.  Στη συνέχεια η τράπεζα εντός δύο (2) µηνών από κάθε είσπραξη  
αποδίδει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ το 80% των εισπράξεων αυτών.  
Η άσκηση ή µη του δικαιώµατος είσπραξης της τράπεζας της υπόλοιπης οφειλής από την 
ΜΕ/ΠΜΕ, µετά την καταβολή του ποσού εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, επαφίεται στην 
διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας στην περίπτωση που κρίνεται από αυτήν ότι οι πιθανές 
εισπράξεις δεν θα είναι ουσιώδεις. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αναγωγικό δικαίωµα (σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα). 
 
Τα αρµόδια τµήµατα των τραπεζών θα ενηµερώνουν την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα για την πορεία είσπραξης των εξασφαλίσεων.  
 
 
10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
 
Για την υλοποίηση του Προγράµµατος είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ –
Τραπεζών και η σύναψη σχετικών συµβάσεων. 
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι Τράπεζες, θα παρέχουν στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κάθε 
απαραίτητο στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας του Προγράµµατος. 
 
Επίσης οι τράπεζες οφείλουν να παρέχουν έγγραφη ενηµέρωση στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 
για τους λόγους απόρριψης του αιτήµατός τους, µετά από έγγραφο αίτηµα του ενδιαφερόµενου. 
Στο εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ως προς το αίτιο της απόρριψης 
µεταξύ των προϋποθέσεων του οδηγού ή των λοιπών κριτηρίων που εφαρµόζει κάθε Τραπεζικό 
Ίδρυµα. 
 
Οι τράπεζες, υποχρεούνται στην τήρηση των φακέλων των δανείων που εγγυοδοτήθηκαν από την 
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τέσσερα (4) χρόνια µετά την λήξη της δανειακής σύµβασης. 
 
Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τηρεί τα στοιχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν για δέκα έτη 
µετά την παροχή της τελευταίας µεµονωµένης ενίσχυσης. 
 
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Σηµειώνεται ότι για τους αναλυτικούς όρους του Προγράµµατος όπως και για τα τυποποιηµένα 
έντυπα, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να ανατρέξουν στον εν λόγω Οδηγό Εφαρµογής 
του Προγράµµατος. 
 
Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται: 
− Στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4,  
      E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr 
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (www.ypoian.gr). 


