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Τροποποίηση επί της Πρόσκλησης με Κωδικό: 226760/2-05-2018
«ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 28, 51 & 57.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην
ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
1080/2006.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας & Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα και
ειδικότερα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 7, παρ. 1 , 2 και 3 όπως ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Τον Κανονισμό 821/2014, όπως ισχύει
Τον Δημοσιονομικό Κανονισμό 966/2012 ΕΕ και ειδικότερα τα κριτήρια που
ορίζονται στο άρθρο 140, παρ. 1, 2 και 4, όπως ισχύει.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004/C 244/02 για τις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση
και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 19/04 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου.
Τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.2.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.) όπως ισχύει.
Τον Κανονισμό Επιλογής Συνεργατών – Συνεπενδυτών της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31939/529/ 19.7.2011 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011), όπως
ισχύει.
Την από 30-11-2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του
Ελληνικού Δημοσίου για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ», όπως τροποποιήθηκε στις 19-12-2017 και
ισχύει.
Οι με αριθμό πρωτοκόλλου 2278/541/32/11-04-2020 και 3900/Β2/670/14-072020 τροποποιήσεις της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και
του Ελληνικού Δημοσίου για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex
ante assessment) του Χρηματοδοτικού Μέσου (έκδοση 23/11/2016).
Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2016/C 276/01 σχετικά με «Έγγραφο
καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής»
Τη με αριθμό ΥΑ 7314/1819/29.11.2016 (ΦΕΚ Β 3904/2016) για την «Σύσταση
Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»,
η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ 6775/1974 A1/15.12.2017 (ΦΕΚ Β 4448/2017)
και ισχύει.
Τη με αριθμό ΥΑ 658/154/Β2/14-02-2017 (ΦΕΚ Β 72/2017) για την «Συγκρότηση
της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ II».
Τη με αριθμό 7326/2387/Α2/30.11.2016 Απόφαση ένταξης της πράξης
«Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003286 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»", όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό
3545/Β2/639/30.6.2020 Απόφαση.
Τη με αριθμό 6973/1025/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019038 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
Τη με αριθμό: 6978/1030/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5018601 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη
2014-2020».
Τη με Α.Π.: 6979/1031/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019028 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»
Τη με Α.Π.: 6976/1028/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019029 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Τη με Α.Π.: 6977/1029/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019030
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
Τη με Α.Π.: 6972/1024/Α3/20-2-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019031 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020».
Τη με Α.Π.: 6975/1027/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019032 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Τη με Α.Π.: 6974/1026/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019033 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
Τη με Α.Π.: 6971/1023/Α3/20-12-2017 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5019035 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Τη με Α.Π 1656/560/Α3/16-03-2018 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5026215 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Τη με Α.Π. 1657/561/Α3/16-03-2018 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027213 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Τη με Α.Π. 1655/559/Α3/16-03-2018 Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
των
Περιφερειών
στο
Ταμείο
Επιχειρηματικότητας ΙΙ- ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027218 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Τη με αριθμό 153/18-04-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΤΕΑΝ ΑΕ περί έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ΕΧΟ
για την προσχώρηση τους στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.
Τις με αριθμό 1/20-04-2018 και 2/26-04-2018 Αποφάσεις της Επενδυτικής
Επιτροπής περί έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΕΧΟ
για την προσχώρηση τους στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ.
Την υπ’ αριθ. 6775/1974 Α1/Β 4448/18-12-2017, 1η Τροποποίηση Απόφασης υπ’
αριθ. 7314/1819/29.11.2016 (Β ́ 3904) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»
Την υπ’ αριθ. 3154/Β2/563/10-06-2020 ΥΑ, 4η Τροποποίηση Απόφασης υπ’
αριθ. 7314/1819/29.11.2016 (Β ́ 3904) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»
Την υπ’ αριθ. 4274/Β2/695/30-07-2020 ΥΑ, 5η Τροποποίηση Απόφασης υπ’
αριθ. 7314/1819/29.11.2016 (Β ́ 3904) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ»
Την με αριθμό 8/02-06-2020 Απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του περί
έγκρισης της μείωσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πρόγραμμα
ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τροποποίησης της με αριθμό 226760/02-05-2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς ΕΧΟ, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ και ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β, τη διαγραφή του σημείου «ε. στον κλάδο των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ)»
Τη με αριθμό 198/05-08-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας περί έγκρισης του Υποπρογράμματος 4
Παροχής Δανείων με Επιδότηση Επιτοκίου στο πλαίσιο της Δράσης
Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και την
τροποποίηση της οικείας Πρόσκλησης.
Την με αριθμό 11/01.09.2020 Απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
περί έγκρισης του Υποπρογράμματος 4 Παροχής Δανείων με Επιδότηση
Επιτοκίου στο πλαίσιο της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΙΙ και την τροποποίηση της οικείας Πρόσκλησης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
A. Λόγω της σημαντικής ζήτησης από τις επιχειρήσεις των παρεχόμενων δανείων του
υποπρογράμματος 3 το οποίο παρέχει στις ΜΜΕ κεφάλαια κίνησης με επιδότηση
επιτοκίου για δύο έτη, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου στις από 02/06/2020 και
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25/06/2020, υπ. αριθμ. 8 και 9 συνεδριάσεις της αποφάσισε: α) Την παροχή
δυνατότητας στην ΕΑΤ, κατά παρέκκλιση του αρθρ. 4.3 της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης, για άμεση αίτηση χρηματοδότησης που να περιλαμβάνει το
σύνολο των πόρων, χωρίς αναμονή για την κάλυψη των όρων που ισχύουν μέχρι
τώρα σύμφωνα με την απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου
2019 (απορρόφηση πόρων σε ποσοστό 60% και 85% αντίστοιχα για Γ’ και Δ’ δόση
βάσει εγκρίσεων δανείων) β) Την απάλειψη της υποχρέωσης κατανομής των
αιτήσεων με την αναλογία 7:3 (ΕΠΑΝΕΚ:ΠΕΠ) που ισχύει μέχρι σήμερα, για τη
διευκόλυνση της βέλτιστης ροής χρηματοδότησης και διαχείρισης των πόρων όλων
των ΕΠ που διατίθενται στη Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση. Ζητήθηκε από
την ΕΑΤ να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για την πλήρη απορρόφηση των πόρων
Περιφερειακών Προγραμμάτων όπως το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στο οποίο
παρουσιάζεται χαμηλή απορρόφηση, αξιοποιώντας την ευελιξία αυτή. γ) Την
ενημέρωση του Υφυπουργού κ. Τσακίρη από τον Πρόεδρο της Επενδυτικής
Επιτροπής, για την ανάγκη πρόσθετων πόρων στη Δράση “Επιχειρηματική
χρηματοδότηση” του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθμ.
3154/Β2/563/10-06-2020 ΥΑ, προέβη στην 4η τροποποίηση της υπ’ αριθ.
7314/1819/29.11.2016 (Β ́ 3904) με τίτλο: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ». Σύμφωνα με την τροποποίηση
αυτή, αυξήθηκε η χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο ύψος των οκτακοσίων
είκοσι τριών εκατομμυρίων, τριακοσίων χιλιάδων (823.300.000,00) Ευρώ, κατά τους
ορισμούς των άρθρων 38, παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013.
Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από
την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα -εφ εξής ΠΕΠ-, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ΥΑ,
δυνάμει σχετικών αποφάσεων ένταξης της σχετικών πράξεων Σύστασης Ταμείου
Επιχειρηματικότητας ΙΙ στα κατά περίπτωση Επιχειρησιακά Προγράμματα και επί τη
βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ. 7 του 1303/2013.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ οι συνολικοί πόροι του ΤΕΠΙΧ ΙΙ διαμορφώθηκαν σε
823,3 εκ. ευρώ εκ των οποίων 700 εκ. ευρώ προέρχονται από το ΕΠΑΝΕΚ και 123,3
εκ. ευρώ προέρχονται από τα ΠΕΠ, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι διαθέσιμοι για
τη δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», με το σύνολο των πόρων για τη Δράση
να φτάνει τα 816 εκ. ευρώ προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του
Υποπρογράμματος 3.
Με την παρούσα ενσωματώνονται οι αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει με την 3η
τροποποίηση της Πρόσκλησης όπως αυτές εγκρίθηκαν με την από 2/6/2020 απόφαση της
Επενδυτικής Επιτροπής ( 8η συνεδρίαση) καθώς και νέες τροποποιήσεις όπως αυτές
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εγκρίθηκαν με την από 1/9/2020 απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής (11η συνεδρίαση)
ως προς τα ακόλουθα: 1) Μείωση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τον
τελικό αποδέκτη. Ο πίνακας των νέων δικαιολογητικών όπως εγκρίθηκαν
επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 2) Απαλοιφή του όρου 1.1.ε του Προσαρτήματος Β
του Παραρτήματος ΙΙ για την επέκταση της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων στον τομέα
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά την απαλοιφή του όρου 1.1.ε έχουν προστεθεί
στους επιλέξιμους ΚΑΔ και οι ακόλουθοι: 58.13 Έκδοση εφημερίδων, 58.14 Έκδοση
έντυπων περιοδικών κάθε είδους, 60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές, 60.20 Υπηρεσίες
τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών 3) Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» σε 2 στάδια όπως περιγράφεται στο Κεφ.2 και δ)
Προσθήκη του υποπρογράμματος 4 .

2. Αύξηση του Προϋπολογισμού της Δράσης
Χρηματοδότηση –ΤΕΠΙΧ ΙΙ»

«Επιχειρηματική

Προκειμένου να καλυφθεί η σημαντική ζήτηση των ΜΜΕ για δάνεια με επιδότηση
επιτοκίου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προέβη στην με την υπ’ αριθμ.
4274/B2/695/30-07-2020,
5η
Τροποποίηση
Απόφασης
υπ’
αριθ.
7314/1819/29.11.2016 (Β ́ 3904) με τίτλο: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ».
Βάσει της απόφασης αυτής το ύψος του συγχρηματοδοτούμενου ταμείου, «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» αυξάνεται επιπροσθέτως κατά €180 εκ. ευρώ και
ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριών εκατομμυρίων
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.003.300.000). Αντίστοιχα αυξάνονται και οι διαθέσιμοι
πόροι για τη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», οι οποίοι ανέρχονται σε
989.253.800 ευρώ.
Οι πόροι που προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ κατανέμονται αρχικά, στις κατηγορίες
Περιφερειών της χώρας με βάση τα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης
και των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. Η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα καλείται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
επιτευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι στόχοι του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ ανά
κατηγορία Περιφέρειας.
Παρατίθεται η κατανομή πόρων ΤΕΠΙΧ ΙΙ και δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»:
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ*
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
Σύνολο

ΠΟΣΟ ΤΕΠΙΧ ΙΙ

ΔΡΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

880,000,000.0 €

867,680,000 €

10,000,000.0 €
5,000,000.0 €
7,300,000.0 €
10,000,000.0 €
4,000,000.0 €
10,000,000.0 €
2,000,000.0 €
50,000,000.0 €
2,000,000.0 €
8,000,000.0 €
5,000,000.0 €
10,000,000.0 €
1,003,300,000.0 €

9,860,000 €
4,930,000 €
7,197,800 €
9,860,000 €
3,944,000 €
9,860,000 €
1,972,000 €
49,300,000 €
1,972,000 €
7,888,000 €
4,930,000 €
9,860,000 €
989,253,800 €

*Επισημαίνεται ότι το ΕΠ Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)
καλύπτει το σύνολο της επικράτειας ως εξής:
Ενδεικτική κατανομή
πόρων στη δραση
Κατηγορία Περιφερειών
ΕΠΑΝΕΚ
ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
(Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

327,976,000 €

Στις Περιφέρειες μετάβασης (Δυτική
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο, Κρήτη)

153,384,000 €

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)

315,568,000 €

323,384,336 €

151,236,624 €

Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)

32,736,000 €

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

50,336,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

880,000,000 €

311,150,048 €
32,277,696 €
49,631,296 €
867,680,000 €

3. Προσθήκη Υποπρογράμματος 4 στη Δράση «Επιχειρηματική
Χρηματοδότηση –ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
Η ΕΑΤ για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού δανείων μετά από διαβούλευση με το
τραπεζικό σύστημα και τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών
δημιουργεί νέο υποπρόγραμμα στη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ», με
το οποίο παρέχονται κεφάλαια κίνησης με επιδότηση επιτοκίου. Το νέο «Υποπρόγραμμα
4», θα λειτουργήσει ως πρόσθετο των υφιστάμενων υποπρογραμμάτων (Υπ. 1: Δανείων
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Επενδυτικού σκοπού και Υπ. 2: Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης και Υπ. 3: Δανείων Κεφαλαίου
Κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω Πανδημίας COVID-19) , τα οποία λόγω της
κάλυψης του συνόλου των κεφαλαίων που είχαν στη διάθεσή τους, δεν διατίθενται πλέον
στις ΜΜΕ επιχειρήσεις.
Το υποπρόγραμμα 4 αφορά δάνεια συνεπένδυσης, (με ποσοστό 5% ΕΑΤ : 95% Τράπεζες και
επιδότηση του επιτοκίου για δύο έτη. Στον αρχικό προϋπολογισμό της Δράσης, στο πλαίσιο
της προσθήκης του υποπρογράμματος 4, προστίθενται επιπλέον πόροι ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 180
εκ. ευρώ, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Επενδυτικής Επιτροπής, διαμορφώνοντας τα
συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ-Τραπεζών και για τα τέσσερα υποπρογράμματα
σε περίπου 2,3 δις ευρώ (EAT: 1,003 δις – Τράπεζες: 1,297 δις ευρώ). Οι ΕΧΟ οι οποίοι
υλοποιούν τη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση- ΤΕΠΙΧ ΙΙ» θα κληθούν να
υπογράψουν πρόσθετες πράξεις επί των υφιστάμενων συμφωνιών, προς υλοποίηση των
όρων του Υποπρογράμματος 4 όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα.
Σημειώνεται ότι δεν θα λειτουργήσει εκ νέου το Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών
Ενισχύσεων για να δεχθεί νέες προτάσεις, αλλά οι τράπεζες θα υποβάλλουν προς έγκριση
τα αιτήματα τα οποία τους είχαν υποβληθεί αλλά η δανειοδότηση τους δεν επετεύχθη
λόγω των περιορισμένων πόρων του προγράμματος.

4. Χαρακτηριστικά Υποπρογράμματος 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Οι γενικοί όροι της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» ισχύουν και για το
δημιουργούμενο Υποπρόγραμμα 4, για το οποίο υπερισχύουν, όλως ιδιαιτέρως, οι
ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΠΙΧ ΙΙ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την
εξάπλωση του COVID – 19, βάσει των ΚΑΔ της ΚΥΑ: Αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/ΦΕΚ Β/1991/20.03.2020, όπως έχει συμπληρωθεί
και εκάστοτε ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του
Καν.1407/2013 (de minimis).
Βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου και στο
υποπρόγραμμα 4 αποτελεί η διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τα
δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.
Επιπρόσθετα στο Υποπρόγραμμα 4 είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που
έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΑΤ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή
βρίσκονται σε ισχύ και εμφάνιζαν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο
εγγυημένο δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο
με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι και εμφάνιζαν
ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία), εάν και μόνο εάν πριν την υποβολή
αιτήματος δανειοδότησης έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους και
δεν παρουσιάζουν ληξιπροθεσμία.
Η ΕΑΤ θα δέχεται αποκλειστικά αιτήσεις από τις Τράπεζες για το
υποπρόγραμμα 4.
Το Υποπρόγραμμα 4 αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που
καλύπτουν τα ορισθέντα κριτήρια, έχουν υποβάλει αίτηση
δανειοδότησης στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 αλλά δεν
εγκρίθηκε καμία εκ των αιτήσεών τους λόγω μη διαθεσιμότητας
πόρων.
Δεν είναι επιλέξιμη να δανειοδοτηθεί στο υποπρόγραμμα 4
επιχείρηση η οποία έχει λάβει ένα τουλάχιστο δάνειο στα πλαίσια
του υποπρογράμματος 3 του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ
ΙΙ, ή έχει λάβει δάνειο με εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID 19»
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του
υποπρογράμματος 3.
Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από
την εξάπλωση του COVID – 19
5% - 95%
Από 10.000 – 500.000 €
Το ύψος του δανείου καθορίζεται:
 Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός
αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται
της ημερομηνίας αίτησης ή Έως το 50% των παραγγελιών
τρέχοντος έτους.
 Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50%12των
παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει
αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι
διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων
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κεφαλαίων.
Για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης, ως
νεοϊδρυόμενη θεωρείται η επιχείρηση που δεν έχει κλείσει, κατά
την υποβολή του αιτήματος στην Τράπεζα μία τουλάχιστον
διαχειριστική χρήση.
Σημείωση: Τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση.
o Tο μέγιστο ύψος δανείων που θα παρέχεται και στο
υποπρόγραμμα 4 θα ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των
€500 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση.
o Μια επιχείρηση που έχει συνάψει ένα τουλάχιστο δάνειο στο
υποπρόγραμμα 3
της Δράσης «Επιχειρηματική
Χρηματοδότηση» δεν δύναται να λάβει δανειοδότηση από το
υποπρόγραμμα 4.
o Επίσης η χρηματοδότηση της από το σύνολο των δράσεων
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ και
θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ
1407/2013 (deminimis). Ο έλεγχος της σώρευσης θα
διενεργείται από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό
Οργανισμό για το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην
επιχείρηση. Η Σώρευση διερευνάται περαιτέρω από την ΕΑΤ
μέσω της διασύνδεσής της με το ΠΣ σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων.
o Μπορούν στο πλαίσιο του υποπρογράμματος 4 να εγκριθούν
περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης προς την
ΕΑΤ, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά
επιχείρηση και σε αυτό το υποπρόγραμμα 4, δεν θα
υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΥΨΟΣ,
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΟΙΠΟΙ

24 – 60 μήνες
6 – 12 μήνες
Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης
καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική
της και τους γενικούς όρους της Δράσης.
Το υποπρόγραμμα 4 αποτελεί συνέχεια του υποπρογράμματος 3
οπότε ισχύουν και σ’ αυτό οι ακόλουθοι όροι:
α) Το επιτόκιο
της συμμετοχής του Ενδιάμεσου
Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού δεν υπερβαίνει το 8%, για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται και
β) Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό για τον χρόνο που
αυτό θα επιδοτείται (2 πρώτα έτη).
Η ΕΑΤ θα αναθέσει σε ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές τον έλεγχο
του χαρτοφυλακίου των δανείων ανά τράπεζα, προκειμένου να
διερευνηθεί η διαδικασία της τιμολόγησης των δανείων και η
μεταφορά του οφέλους στους τελικούς αποδέκτες.
Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος 4, επιδοτείται το επιτόκιο της
συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, το
οποίο καθορίζεται ως ανωτέρω. Το επιτόκιο συμμετοχής του
13
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ΟΡΟΙ.

Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού για κάθε δάνειο θα
επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι
τόκοι υπερημερίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι τόκοι του δανείου επιδοτούνται για τα δύο (2) πρώτα έτη από
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
την εκταμίευση. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
από την επιχείρηση.
Από την έναρξη υποδοχής αιτήσεων δανείων και έως της
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
εξάντλησης των προβλεπόμενων πόρων.
Υποχρέωση της ΕΑΤ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
αποτελεί η παρακολούθηση της ροής απορρόφησης των
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΑΤ κεφαλαίων και της έγκαιρης ενημέρωσης των συνεργαζόμενων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
εκταμιεύσεις – στον Λογαριασμό της επιχείρησης.
Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα
λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ κύκλωμα. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.
Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου
Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.
Το συνολικό ΑΙΕ αποτελείται από: (α) το ΑΙΕ που αφορά το
κεφάλαιο του δανείου στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΠΙΧ ΙΙ το οποίο
παρέχεται άτοκα (5%) και, (β) από το ποσό των επιδοτούμενων
τόκων της συμμετοχής του
Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού
Οργανισμού στο δανειακό κεφάλαιο,
για τη διάρκεια της
επιδότησης αυτών.
Το συνολικό ποσό του ΑΙΕ θα υπολογίζεται από την Τράπεζα, τόσο
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, όσο
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
και κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης δανείου. Το ποσό του
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΑΙΕ)
ΑΙΕ θα αναγράφεται, συνολικά και διακριτά ως προς τις δύο
συνιστώσες (α) και (β), στη Σύμβαση δανείου.
Στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, το μειωμένο ΑΙΕ θα
κοινοποιείται από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό
στον Τελικό Αποδέκτη και στην ΕΑΤ.
Σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας του δανείου πέραν του
συμβατικού χρόνου, απαιτείται εξέταση του νέου ΑΙΕ που
προκύπτει για το επιπλέον χρονικό διάστημα.
Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης προς έγκριση στην ΕΑΤ, η
Τράπεζα θα υπολογίζει τους επιδοτούμενους τόκους για τη
ΑΡΧΙΚΟΣ
διάρκεια των δύο (2) ετών, σε ονομαστικές τιμές και σύμφωνα με
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
τους όρους αποπληρωμής της χρηματοδότησης. Η ονομαστική αξία
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
των επιδοτούμενων τόκων θα δεσμεύεται από την ΕΑΤ, για το
ΤΟΚΩΝ
συγκεκριμένο δάνειο από τους πόρους της Δράσης.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΚΩΝ

Έντοκος Λογαριασμός επ’ ονόματι ΤΕΠΙΧ ΙΙ / Επιχειρηματική
Χρηματοδότηση με διαχειριστή την ΕΑΤ που θα χρησιμοποιείται για
την απόδοση και επιστροφή ποσών επιδοτούμενων τόκων.
Το επιτόκιο του Λογαριασμού θα είναι ίσο με 0,25% σε ετήσια
14
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΤΕΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

βάση, από το πρώτο ευρώ.
Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού
εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των
στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη,
θα
πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021
και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
 Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η
επιχείρηση να μην εμφανίζει, κατά τον χρόνο απαίτησης των
επιδοτούμενων τόκων, ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη
συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014, άρθρο 21 σημείο 18 και 1407/2013
(deminimis)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και
σχιστόλιθου
08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.93 Εξόρυξη αλατιού
08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.52 Παραγωγή παγωτών
10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
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10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.81 Παραγωγή ζάχαρης
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
11.05 Ζυθοποιία
11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα
ενδύματα
13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
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14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14.14 Κατασκευή εσωρούχων
14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας
και σαγματοποιίας
15.20 Κατασκευή υποδημάτων
16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού
17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και
χαρτόνι
17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
18.11 Εκτύπωση εφημερίδων
18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
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18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών
20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και
μαστιχών
20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.51 Παραγωγή εκρηκτικών
20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών
22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση
και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών
22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών
22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
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23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για
τεχνικές χρήσεις
23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
23.51 Παραγωγή τσιμέντου
23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου
23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.64 Κατασκευή κονιαμάτων
23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου
23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και
συναφών εξαρτημάτων
24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
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24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
24.44 Παραγωγή χαλκού
24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.51 Χύτευση σιδήρου
24.52 Χύτευση χάλυβα
24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων
24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική
θέρμανση
25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση·
κονιομεταλλουργία
25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
25.62 Μεταλλοτεχνία
25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
25.73 Κατασκευή εργαλείων
25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα
26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
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26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
26.52 Κατασκευή ρολογιών
26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής
χρήσης
26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης
27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων
και δικύκλων
28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών
τροχών και μετάδοσης κίνησης
28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
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28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού)
28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων
ή δερμάτινων ειδών
28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών
30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
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31.03 Κατασκευή στρωμάτων
31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων
32.11 Κοπή νομισμάτων
32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών
32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα
33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
33.12 Επισκευή μηχανημάτων
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού
37.00 Επεξεργασία λυμάτων
38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
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38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
43.11 Κατεδαφίσεις
43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
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43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων
ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων
46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων,
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων
46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών
46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης,
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνούεκτός
από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων,
μη ζώντων (46.17.11.27), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων
καπνού ( 46.17.13)
46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων,
εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών
προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών
ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05),
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών,
προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν
στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)
46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και
ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
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46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι
παρασκευασμάτων καλλωπισμού

που

μεσολαβούν

στην

πώληση

αρωμάτων

και

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών
οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων
46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών εκτός από
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων
ασπόνδυλων (46.21.19.11), Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού (46.21.2)
46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων
46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών
46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
46.38.2 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων
46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
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46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών
και λογισμικού
46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων,
κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

καθώς

και

μηχανημάτων

για

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για
εγκαταστάσεις θέρμανσης
46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)
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 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
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47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα,
εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από
Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών
προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
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47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών εκτός από Άλλο
λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών (47.99.15)
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.32 Εκμετάλλευση ταξί
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.10 Αποθήκευση
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90 Άλλα καταλύματα
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
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56.29 Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
58.11 Έκδοση βιβλίων
58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
58.13 Έκδοση εφημερίδων
58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού
59.11 Δραστηριότητες
προγραμμάτων

παραγωγής

κινηματογραφικών ταινιών,

βίντεο

και τηλεοπτικών

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13 Δραστηριότητες
προγραμμάτων

διανομής

κινηματογραφικών

ταινιών,

βίντεο

και

τηλεοπτικών

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές
60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών
61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
63.12 Δικτυακές πύλες (web portals)
63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
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63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών
συμβουλών
70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
73.11 Διαφημιστικά γραφεία
73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
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77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού
μηχανικού
77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα
77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με
δικαιώματα δημιουργού
78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
80.30 Δραστηριότητες έρευνας
81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές
υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
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82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία
δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

εγγράφων

και

άλλες

ειδικευμένες

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών
πληροφοριών
82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας
82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
85.10 Προσχολική εκπαίδευση
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90 Aλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία
87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
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88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
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96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96.09.19 Διάφορες Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13),
Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποπρογράμματος 4
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της οικείας πρόσκλησης προστίθεται ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β με την
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί διατήρησης προσωπικού. Συμπληρώνεται από τις
αιτούσες επιχειρήσεις του Υποπρογράμματος 4 και υποβάλλεται στην Τράπεζα.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
Ο
υπογράφων,
……………………………………………………………..….,
με
αριθμό
Δ.Α.Τ. …………………………….. και ΑΦΜ ………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης ……………………………………………………………….., με ΑΦΜ…………………………… (εφ’ εξής
«επιχείρηση»), με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω αναφορικά με το
δάνειο που έχει αιτηθεί η επιχείρηση προς την Τράπεζά σας στο πλαίσιο του
Υποπρογράμματος 4 της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ», ότι η
επιχείρηση θα διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) ετών από την
εκταμίευση του δανείου (εφάπαξ ολική ή πρώτη τμηματική), τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ, υποχρέωση που αποτελεί, και προϋπόθεση της επιδότησης του επιτοκίου του
δανείου, κατά την εν λόγω διετία, από τους πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Με τιμή,
Σφραγίδα:
Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση στην εταιρεία:

Τόπος, Ημερομηνία:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α/Α
1
2
3
4
5

6

7
8
9

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα επιχείρησης
(ανάλογα της νομικής μορφής)
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλης αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου περί μη
πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάρισης κλπ.
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. με τυχόν
μεταβολές για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Αντίγραφο Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων
Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας.
Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των τριών τελευταίων χρήσεων
με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο
προσάρτημα (υπογραμμένο και σφραγισμένο από την
επιχείρηση)
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους (Για
επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία, και για νεοσύστατες
επιχειρήσεις)
Αντίγραφο Ε9 της επιχείρησης και των μετόχων
Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ
Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο

ΦΟΡΕΑΣ ΛΗΨΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
(για νέους πελάτες)
ΤΡΑΠΕΖΑ
(για νέους πελάτες)
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

υπογραφής όπου δηλώνεται: α) ότι δεν έχουν υποβληθεί σε
βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
β) δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης
παράνομης ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΔΕΚ),
10

γ) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει
τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί (ένα από τα 3)
δ) Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι από το δάνειο δεν θα
ενισχυθούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες τηρώντας τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1 του Καν. ΕΕ 1407/2013.

11

Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό που
απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς
παρακράτηση).

ΤΡΑΠΕΖΑ
(στην εκταμίευση)

38

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
12

Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

ΤΡΑΠΕΖΑ
(στην εκταμίευση)
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