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1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ-ΟΡΙΣΜΩΝ  

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΕΝΝΟΙΑΣ 

Ταμείο  

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής 
Οπτικοακουστικών Έργων» (“Audiovisual Productions Portfolio 
Guarantee Fund”) που σκοπό έχει την παροχή εγγυήσεων σε δάνεια 
επιλέξιμων επιχειρήσεων του κλάδου 

Δανειακή 

Σύμβαση 

Η σύμβαση που συνάπτει επιχείρηση με την τράπεζα της επιλογής της 

για την χορήγηση δανείου τακτής λήξης το οποίο καλύπτεται από την 

Εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής 

Οπτικοακουστικών Έργων» (Audiovisual Productions Portfolio 

Guarantee Fund”) 

Εγγυητής 
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για λογαριασμό του «Ταμείου 

Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών 

Έργων» (“Audiovisual Productions Portfolio Guarantee Fund”) 

Εγγυοδοσία 

Η πράξη με την οποία το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων 

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» (“Audiovisual Productions 

Portfolio Guarantee Fund”) εγγυάται προς την δανειοδοτούσα τράπεζα 

μέρος της οφειλής από τη Δανειακή Σύμβαση, υπέρ της επιχείρησης. 

Εγγύηση 

Εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων 

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» (“Audiovisual Productions 

Portfolio Guarantee Fund”) προς το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το 

Δάνειο, η οποία καλύπτει: 

1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο: 

            80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και 

2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων: 

            έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 50% x 

            80% επί του Χαρτοφυλακίου των Εγγυημένων δανείων που  

           χορηγεί το πιστωτικό ίδρυμα προς ΜΜΕ επιχειρήσεις 

Εγγυημένο 

Δάνειο  
Το Δάνειο που έχει λάβει εγγυοδοσία από το Ταμείο  

Χαρτοφυλάκιο 

Εγγυημένων 

Δανείων 

Το σύνολο των νέων Δανείων ανά πιστωτικό ίδρυμα που έχουν 

εκταμιευθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των Δανείων 

και των επιχειρήσεων για λήψη της Εγγύησης από το Ταμείο. Το 

πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να παρακολουθεί τα Δάνεια, χωριστά 

από τις υπόλοιπες πιστώσεις και δάνειά του.  
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ΜΜΕ 
Μικρομεσαία Επιχείρηση, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του 

Κανονισμού ΕΕ 651/2014 

Ανώτατο 

ποσοστό ζημιάς 

(Cap rate) 

Το ανώτατο ποσοστό της αξίας του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων 

Δανείων κάθε συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος, για το οποίο θα 

καταβάλλεται Εγγύηση και το οποίο είναι 50% της αξίας του 

Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων  

Ανώτατο ποσό 

Εγγύησης (Cap 

amount) 

Το ανώτατο ποσό, για το οποίο θα καταβάλλεται Εγγύηση για 

Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων Δανείων και που προκύπτει ως το γινόμενο 

του «Πραγματικού όγκου χαρτοφυλακίου» x «Ποσοστό εγγύησης» x 

«Ανώτατο Ποσοστό ζημιάς» του εκάστοτε Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων  

του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος 

Ποσοστό 

Εγγύησης 

(Guarantee Rate) 

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο, ορίζεται σε 80%. 

 

ΕΧΟ ή ΧΟ ή 

Πιστωτικό 

Ίδρυμα 

Το Πιστωτικό Ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. 

Συντελεστής 

μόχλευσης 

κεφαλαίων  

1/(0,8*0,5)=2,5 

 

Μέγιστο ύψος 

Δανείων  
25*2,5=62,5 εκ. Ευρώ  

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1.  Γενικός στόχος του Ταμείου  

Ο τομέας του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, 

αφενός λόγω της ηθικής μας υποχρέωσης να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και 

αφετέρου λόγω των πολλαπλασιαστικών δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει στους λοιπούς τομείς 

της οικονομίας. 

Σύμφωνα με Μελέτη για τη Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής – Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα, η 

οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου το 

Νοέμβριο 2016, ο κλάδος Τηλεόρασης, Ραδιοφώνου και Επικοινωνίας καθώς και ο κλάδος των 

Οπτικοακουστικών έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις από το 2008 και μετά. Συγκεκριμένα, κατά την 

περίοδο 2008 – 2014, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων έφτασε σε ποσοστά ‐53,80% και ‐32,20% 
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αντίστοιχα, ενώ η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά ‐71,00% και ‐57,90% γι’ αυτούς τους κλάδους. Μετά 

το 2014 παρουσίασαν για πρώτη φορά σημάδια ανάκαμψης μετά από έξι έτη. 

Ο κλάδος των Οπτικοακουστικών καταλαμβάνει την δεύτερη θέση στην κατάταξη του πολλαπλασιαστή 

παραγωγής στην ελληνική οικονομία. Έτσι, γίνεται φανερό ότι, οι κλάδοι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για 

την αύξηση της παραγωγής στην ελληνική οικονομία. 

Η δημιουργία ενός εργαλείου που θα υποστηρίξει την αποκατάσταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

του κλάδου, καθώς και την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είναι ο 

λόγος για τον οποίο σχεδιάστηκε  το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών 

Έργων» και υλοποιείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.  

Για τη λειτουργία του Ταμείου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα συνεργαστεί με πιστωτικά ιδρύματα 

της χώρας, τα οποία συνάπτουν δάνεια με τις ΜΜΕ, με τη δημοσίευση σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα   

 Με τον τρόπο αυτό, επιμερίζεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη 

(επιχειρήσεις - πιστωτικά ιδρύματα - Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα). 

2.2. Ειδικοί στόχοι του Ταμείου 

 Οι ειδικοί στόχοι του Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών 

Έργων» συνοψίζονται ως εξής: 

• βελτίωση  της δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών 

ρευστότητας, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 

επενδύσεων των ΜΜΕ, 

• μείωση, κατά το δυνατόν, του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ μέσω χαμηλού επιτοκίου και παροχής 

μειωμένων εξασφαλίσεων δανεισμού των ΜΜΕ, παράγοντας που θα βελτιώσει αισθητά την 

ανταγωνιστικότητά τους,  

• διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων, με την παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής  

(περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων). 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η εφαρμογή του Ταμείου διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων του και σε κάθε περίπτωση 

έως την 31/12/2025. Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών, θα ορισθούν κατόπιν σχετικών 

ανακοινώσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία δύναται να μεταβάλλει τις παραπάνω 

ημερομηνίες  σύμφωνα με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και της 

Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

4.1.  Προϋπολογισμός του Ταμείου  

Ο αρχικός προϋπολογισμός για την παροχή εγγυήσεων μέσω του Ταμείου  ανέρχεται στο ποσό των 25 

εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του προϋπολογισμού αυτού και του συντελεστή μόχλευσης, μπορούν να 

χορηγηθούν δάνεια ύψους έως 62,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

4.2. Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο 

Το Ταμείο διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά και ειδικότερα το άρθρο 2 εδ. 18 σχετικά με τον ορισμό των 

προβληματικών επιχειρήσεων. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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. 

3. Τον Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ (ν. 3912/2011) και μετεξελίχθηκε με τη νέα της επωνυμία, ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Την 1287/ΑΠ 104875/5-10-2018 και με ΑΔΑ: 7ΖΙ-0465ΧΙ8-8Ξ4 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιου Γιαννακίδη, περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 263 του έργου «Επιχορήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την 

Εγγυοδοσία Χαμηλότοκων Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» 

(Κωδικός έργου: 2018ΣΕ26300005, Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ), η οποία εκδόθηκε 

κατόπιν της αριθμ. 1040/Η/21.09.2018 πρότασης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

5. Την υπ’ αριθμ. 97/2019 Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας με την επωνυμία 

«Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων», όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 29110/2021 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 4002/30.8.2021). 

6. 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. 

7. Η με αριθμ. 59886/ΕΥΚΕ913/2020 ΚΥΑ, για τη "Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος 

Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - (ΠΣΣΕΗΣ)" (Β΄ 2417), και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτής, 

σύμφωνα με το οποίο, ο έλεγχος σώρευσης διενεργείται πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης.  
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4.3. Κρατικές Ενισχύσεις 

Το Ταμείο εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού, ως Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη 

νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ατομικά ή οικογενειακά, 

προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. 

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:  

 

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 εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα 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. 

 Επιπλέον, επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 

ανωτέρω με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης «ενιαία επιχείρηση». 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (Άρθρο 4 παρ.6 εδ. α) και β) οι ενισχύσεις υπό μορφή 

εγγυήσεων λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

«α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις 

προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική 

διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών του.  

β) η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε το ποσό που καλύπτεται από την 

εγγύηση είναι 1.500.000  ευρώ και η διάρκεια της εγγύησης είναι πέντε έτη, είτε το ποσό που καλύπτεται 

από την εγγύηση είναι 750.000 ευρώ και η διάρκεια της εγγύησης είναι δέκα έτη. Εάν το ποσό που 

καλύπτεται από την εγγύηση είναι χαμηλότερο από τα προαναφερθέντα ποσά και/ή η εγγύηση χορηγείται 

για περίοδο μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της εν 
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λόγω εγγύησης υπολογίζεται ως αναλογικό μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου των 200.000 € εντός 

περιόδου τριών οικονομικών ετών.» 

Η υπέρβασης του ορίου αυτού, επιφέρει είτε απόρριψη του αιτήματος, είτε απένταξη από το 

χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων και ανάκτηση του όποιου οφέλους έχει ληφθεί.  

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 τον  λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει 

αίτημα προς αξιολόγηση στο παρόν Πρόγραμμα, θα δηλώσει εγγράφως, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

Παράρτημα IV, όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα οποία συμμετείχε κατά τα τελευταία 

τρία οικονομικά έτη και το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει. 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

5.1.  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες  Πολύ 

Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, 

οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.),  και για τις οποίες συντρέχουν 

αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Δραστηριοποιούνται στους κλάδους: 

• Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

(ΚΑΔ 59.11) 

• Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12) 

• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21), 

2) Λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα,  

3) Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά 

ενήμερες. 

4) Δεν είναι  Προβληματικές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του 

Κανονισμού 651/2014), κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων 

5) κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές 

διαδικασίες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 

6) είναι τραπεζικά ενήμερες  (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος 

χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα, 
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7) είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 

4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει, 

8) επιχειρήσεις για τις οποίες δεν  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και 

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ, 

9) εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν 

έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους 

(καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν 

εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως 

τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα 

εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει 

βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία 

συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

• Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται π.χ. στην παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή καθώς και 

στην έκδοση βιβλίων), κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η ύπαρξη, κατά την ημερομηνία υποβολής 

του αιτήματος εγγυοδοσίας, ενός εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος, στα σχετικά φορολογικά 

έγγραφα της επιχείρησης και η χρηματοδότηση να αφορά αυτόν τον επιλέξιμο ΚΑΔ 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε 

προσωπικό κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης. 

5.2.  Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις 

1) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, 

οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

2) Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες 

Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, 

ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

3) Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, 

σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)  

4) Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 

137/139/17), όπως ισχύει, λόγω παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 
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5.3. Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες 

Α. Δεν είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 

1407/2013  (de minimis). 

Β. Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες και έργα που παραβιάζουν το Σύνταγμα ή/και τους Νόμους της 

Ελληνικής Δημοκρατίας ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή είναι επιζήμια για το ηθικό, εθνικό ή 

θρησκευτικό συναίσθημα. 

5.4. Είδη Επιλέξιμων Δανείων 

Α. Για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες κάθε είδους,  

των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, 

επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό 

και φυσικό τους αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τράπεζα. 

Εφόσον οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την  αγορά γης, αυτές είναι επιλέξιμες στο βαθμό που δεν 

υπερβαίνουν το 10% του ποσού του δανείου. 

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος ή μη). 

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση και την χρηματοδότηση των 

σχετικών παραστατικών στην συνεργαζόμενη Τράπεζα.   

Β. Για τα δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης/ (κεφάλαιο κίνησης), επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που 

σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως 

αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλει η επιχείρηση. Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται 

δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, 

αναλώσιμα, κλπ.  Οι δαπάνες αυτές, δύναται να αφορούν: 

1) ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια, 

2) κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης  

3) κεφάλαιο για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης  

4) υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας), 

5) διείσδυση σε νέες αγορές 

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος ή μη). 
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5.5.  Αναχρηματοδότηση Δανείου 

Στο πλαίσιο του  Ταμείου , δεν παρέχεται Εγγύηση σε δάνειο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

αναχρηματοδότηση/αναδιάρθρωση υφιστάμενου χρέους σε οποιοδήποτε  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή 

για υφιστάμενα μη εγγυημένα δάνεια στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

 

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 

6.1. Επιλέξιμες μορφές δανείων 

Το Ταμείο αφορά την παροχή Εγγύησης σε νέα τραπεζικά δάνεια, τα οποία χρηματοδοτούν επενδυτικά 

σχέδια επιχειρήσεων ή χρηματοδοτούν ανάγκες επιχειρηματικής ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα, παρέχεται Εγγύηση σε όλες τις νέες συμβάσεις τραπεζικών δανείων, ως εξής: 

ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Σκοπός δανείου 

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης  
(ειδικού σκοπού στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή 
επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το 
επιχειρηματικό σχέδιο της 
επιχείρησης). 

Δάνεια που χρηματοδοτούν 
επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που 
δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Ύψος δανείου 
Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 
κατ’ ανώτατο όριο ανά επιχείρηση.  

Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 
κατ’ ανώτατο όριο ανά επιχείρηση.  

Διάρκεια 
δανείου 

Δάνειο διάρκειας από 1 έως 5 έτη. Η 
διάρκεια δανείου είναι ίση με τη 
διάρκεια εγγύησης, δηλαδή το δάνειο 
δεν μπορεί να έχει διάρκεια 
μεγαλύτερη της εγγύησης. 

Δάνειο διάρκειας από 1 έως 10 έτη. Η 
διάρκεια δανείου είναι ίση με τη 
διάρκεια εγγύησης, δηλαδή το δάνειο 
δεν μπορεί να έχει διάρκεια 
μεγαλύτερη της εγγύησης. 

 

Επισημαίνεται ότι το κάθε αίτημα μπορεί να αφορά είτε σε δάνειο επιχειρηματικής ανάπτυξης, είτε σε 

δάνειο επενδυτικού σκοπού, όχι όμως συνδυασμό των δύο. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 

περισσότερων του ενός αιτημάτων δανειοδότησης (είτε για δάνεια επενδυτικού σκοπού είτε 

κεφαλαίου κίνησης) από την αιτούσα επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήματα 

αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 900.000€. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 

Ορισμός Ζημιάς/ 

Γεγονός 

Υπερημερίας 

(Credit Event): 

Ως Ζημιά/Γεγονός υπερημερίας ως προς συγκεκριμένο εγγυημένο Δάνειο 

νοείται: 

i. Η καθυστέρηση σε οφειλόμενη καταβολή του οφειλέτη πέραν των 90 

συνεχόμενων ημερών ή 

ii. η (α) επέλευση γεγονότος καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης από 

άλλη αιτία που δίνει το δικαίωμα στον ΧΟ να επιδιώξει την είσπραξη 

οφειλόμενων ποσών και (β) η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας 

από τον ΧΟ (εκτός αν βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ο ΧΟ 

παρεμποδίζεται από την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας). 

 

Απαιτήσεις σε 

Καθυστέρηση 

/Ποσό Κάλυψης 

Δανείου  

Το ποσό οφειλής που καλύπτεται κατά το ποσοστό εγγύησης αφορά το 

ανεξόφλητο κεφάλαιο του Δανείου για διάστημα έως 90 ημερών 

συνεχόμενης καθυστέρησης (εξαιρουμένων τόκων, τόκων υπερημερίας, 

κεφαλαιοποιημένων τόκων και εξόδων και της εισφοράς του ν. 

128/1975), όπως η οφειλή αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο 

έλευσης της Ζημιάς (Credit Event). 

Καταβολή 

Εγγύησης 

(Guarantee Call) 

Η καταβολή της Εγγύησης πραγματοποιείται με την υποβολή αιτήματος 

από το πιστωτικό ίδρυμα, για την εξόφληση από την ΕΑΤ Απαιτήσεων σε 

Καθυστέρηση και έως του Ανώτατου Ορίου Κάλυψης Χαρτοφυλακίου. 

Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος υποβάλλεται μετά την επέλευση 

Γεγονότος Υπερημερίας.  

Η καταβολή της Εγγύησης θα πραγματοποιείται εντός 60 ημερολογιακών 

ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, από ειδικό προς τούτο 

λογαριασμό, όπως θα εξειδικευθεί στην επιχειρηματική συμφωνία 

μεταξύ ΕΑΤ και ΧΟ. 

Ανακτήσεις Σε περίπτωση κατάπτωσης και καταβολής της Εγγύησης, ο ΧΟ και το 

Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ συμμετέχουν συμμέτρως (pari passu) σε 

κάθε ποσό ανάκτησης της απαίτησης από το  συγκεκριμένο Δάνειο.  

Ειδικότερα, κάθε ποσό που ανακτάται εξαιτίας της εγγυημένης 

χρηματοδότησης (κατόπιν αφαιρέσεως τυχόν εξόδων εκτέλεσης), είτε 

στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε απευθείας με οποιονδήποτε 

τρόπο από τον οφειλέτη, κατανέμεται και αποδίδεται από τον ΧΟ στην 

ΕΑΤ κατά το ισχύον Ανώτατο Όριο Κάλυψης Χαρτοφυλακίου.  
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Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα εκτέλεσης περιλαμβάνουν το σύνολο των 

εξόδων που έχει απαιτηθεί για την επιδίκαση της απαίτησης και την 

αναγκαστική εκτέλεση και ότι αφαιρούνται με τη σειρά που προβλέπεται 

στο άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.   

Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ποσό που η ΕΑΤ θα δικαιούται ως 

ανάκτηση από το σύνολο Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων δεν θα 

υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί από την ΕΑΤ σε 

υλοποίηση της εγγυήσεων του χαρτοφυλακίου αυτού και, συνεπώς, κάθε 

ποσό ανάκτησης από την ΕΑΤ θα μειώνει το διαθέσιμο προς ανάκτηση 

υπόλοιπο. Ως εκ τούτου για Δάνεια, για τα οποία, αν και εντάσσονται στο 

χαρτοφυλάκιο των εγγυήσεων, δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάπτωση της 

Εγγύησης και καταβολή, η ΕΑΤ δεν έχει αξίωση ανάκτησης. 

Περίοδος 

χορήγησης και 

ισχύος της 

Εγγύησης 

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν  μετά την 

σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με τον ΧΟ και που θα 

χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.  Με τον όρο «χορήγηση» 

νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. 

Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την 

πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του Δανείου, 

υπό τους περιορισμούς που θέτει το ανώτατο ποσό εγγύησης επί του 

χαρτοφυλακίου. H διάρκεια της Εγγύησης είναι ίση με τη διάρκεια του 

Δανείου. 

Επιτόκιο δανείου 

Το επιτόκιο των δανείων που επιβαρύνει τον δανειολήπτη μπορεί να 

συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την 

τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ , λαμβάνοντας 

υπόψη το όφελος που προκύπτει για τον πιστωτικό της κίνδυνο από την 

παρασχεθείσα εγγύηση του Ταμείου.  

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75  

Έξοδα φακέλου 
Το εφάπαξ ποσό των εξόδων φακέλου (για όλη τη διάρκεια του δανείου) 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5%  του αρχικού ποσού του εγγυημένου 

δανείου με μέγιστο το ποσό των € 1.200 

Περίοδος χάριτος 
Η περίοδος χάριτος, κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν 

τόκος του δανείου, δύναται να ανέλθει σε έως 24 μήνες. 

Εξασφαλίσεις 

• Για δάνεια ύψους έως και Ευρώ 50.000 ζητούνται μόνο ενοχικές 

εξασφαλίσεις. 

• Για δάνεια ύψους άνω των Ευρώ 50.000, η Τράπεζα δύναται να ζητά 

και εμπράγματες εξασφαλίσεις, έως του 50% του δανείου.  
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Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος: 

• Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας 

φυσικών προσώπων – πιστούχων ή τρίτων.  

• Ο ΧΟ θα διατηρεί σε κάθε χρονική στιγμή άνοιγμα τουλάχιστον 20% επί 

του κάθε εγγυημένου χαρτοφυλακίου δανείων, προκειμένου να 

αποφευχθεί σύγκρουση συμφερόντων. 

Χρόνος 

Υπογραφής  

Οι δανειακές συμβάσεις υπογράφονται σε διάστημα έως 2 μηνών από 

την ημερομηνία της θετικής διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας  της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.  

Ενεργοποίηση 

Δανειακών 

Συμβάσεων 

Οι δανειακές συμβάσεις ενεργοποιούνται, δηλαδή πραγματοποιείται η 

πρώτη  εκταμίευση δανείου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 

υπογραφή τους. 

Εκταμιεύσεις 

δανείων 

Παρέχεται δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων του δανείου, οι οποίες 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της 

δανειακής σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο δύο (2) μήνες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία διάρκειας εφαρμογής του Ταμείου  

(σήμερα 31-12-2025).  

Τελευταία 

Ημερομηνία Λήξης 

δανείου 

Νοείται η τελευταία ημέρα κατά την οποία Επιλέξιμα Δάνεια που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο έχουν προγραμματιστεί να 

εξοφληθούν από τον Δανειολήπτη, σύμφωνα με τους αρχικούς όρους 

προγραμματισμού αποπληρωμής που αναφέρονται στις Δανειακές 

Συμβάσεις.  

Νόμισμα Δάνεια σε ευρώ 

Κρατικές 

Ενισχύσεις 

Ο ΧΟ διασφαλίζει, όσον αφορά τα δάνεια Τελικών Αποδεκτών που 

περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο, την συμμόρφωση με τους 

ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1407/2013 (Άρθρο 4 παρ.6 εδ. (α) & (β) 

Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 

του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο 

θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:  

i. ο ΧΟ υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) 

του εγγυημένου δανείου, 

ii. ο ΧΟ ελέγχει, σε πρώτο στάδιο, εάν το σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού 

Αποδέκτη δεν υπερβαίνει το de minimis όριο,  
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iii. ο ΧΟ αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα 

πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν την ένταξη 

στο χαρτοφυλάκιο,  

iv. η ΕΑΤ προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου δανείου, μέσω 

διεπαφής, προς το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων 

Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί από 

αυτό, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του κατά τον χρόνο 

ελέγχου, η τήρηση του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης, 

v. η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του ΠΣΣΕΗΣ 

στον ΧΟ προκειμένου να προβεί στην ένταξη του δανείου στο 

εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο.  

vi. Ο υπολογισμός του ΑΙΕ πραγματοποιείται από τον ΧΟ σύμφωνα 

με μεθοδολογία και τύπο υπολογισμού που θα 

παρασχεθεί(Παράρτημα ΙΙΙ) , έχοντας και την σύμφωνη γνώμη της 

Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. 

Προμήθεια 

εγγύησης 

Η ετήσια προμήθεια  υπέρ  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την 

παροχή της Εγγύησης, ανέρχεται σε (0,4%) x (ποσό δανείου) x (ποσοστό 

Εγγύησης) και βαρύνει την επιχείρηση. 

Η συνολική προμήθεια της Εγγύησης, υπολογίζεται ως (η ετήσια 

προμήθεια) x (τα έτη διάρκειας του δανείου) και καταβάλλεται εφάπαξ 

κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της Εγγύησης, δηλαδή κατά την Α’ 

εκταμίευση του δανείου, σε όρους ονομαστικής αξίας.  

Η προμήθεια κατατίθεται, με ευθύνη της Τράπεζας, σε ειδικό τραπεζικό 

λογαριασμό που τηρεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για το 

Πρόγραμμα σε κάθε συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα 

Σημειώνεται πως η κατάθεση της προμήθειας εγγύησης από το Πιστωτικό 

Ίδρυμα, θα πρέπει να προηγείται της Α΄ εκταμίευσης του δανείου, 

διαφορετικά δεν ενεργοποιείται η εγγύηση εκ μέρους της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

Στην αιτιολογία κατάθεσης, υποχρεωτικά, αναγράφεται ο μοναδικός 

Κωδικός Αίτησης (ΠΣΚΕ) , προκειμένου να καταστεί δυνατή (από το 

αντίγραφο κίνησης λογαριασμού) η ταυτοποίηση του ποσού προμήθειας 

με την αντίστοιχη πιστούχο επιχείρηση. Σε περίπτωση πρόωρης 

εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ, η προμήθεια 

δεν επιστρέφεται.  
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Οι προμήθειες  υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν 

επιβαρύνονται με ΦΠΑ (περίπτωση κδ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 

του κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000 όπως ισχύει). 

Αποκλεισμοί 

1. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 «Μη 

επιλέξιμες επιχειρήσεις» και στην παράγραφο 4.3 «Μη επιλέξιμες 

δραστηριότητες». 

2. Δεν παρέχεται η Εγγύηση σε δάνεια που χορηγούνται με συνεισφορά 

των Ταμείων Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ ή 

στο πλαίσιο άλλου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής των 

διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων κοινοτικών ή εθνικών πόρων. 

Η Εγγύηση δεν παρέχεται σε δάνεια που χορηγούνται για 

αναχρηματοδότηση/αναδιάρθρωση υφιστάμενου χρέους σε 

οποιοδήποτε  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή για υφιστάμενα μη εγγυημένα 

δάνεια στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Εξυπηρέτηση, 

παρακολούθηση 

και ανακτήσεις 

Χαρτοφυλακίου 

Δανείων 

Ο Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός διενεργεί την εξυπηρέτηση του 

χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών  

παρακολούθησης και ανάκτησης, έχοντας την πιστωτική σχέση με την 

πιστούχο επιχείρηση 

Αναγωγικό 

δικαίωμα 

Η ΕΑΤ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αναγωγικό δικαίωμα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μετά την εξόφληση του δανείου και  

μετά την εκ μέρους της πλήρη καταβολή του ποσού της εγγυήσεως στο 

ΧΟ. 

Διαδικασία 

Αποκλεισμού / 

Εξαίρεσης 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί είτε από την ΕΑΤ είτε από τον ΧΟ ότι μία 

Δανειακή Σύμβαση που έχει συμπεριληφθεί στο Χαρτοφυλάκιο 

Εγγυημένων Δανείων δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ο ΧΟ 

ενημερώνει την ΕΑΤ και η ΕΑΤ εξαιρεί την εν λόγω συναλλαγή από το 

χαρτοφυλάκιο από την ημερομηνία υπαγωγής της και από κοινού 

ακολουθούν τις διαδικασίες ανάκτησης του οφέλους της εγγύησης, 

εφόσον έχει ήδη καταβληθεί στον ΧΟ. 

Ενημέρωση ΕΑΤ 

Η πορεία των Δανειακών Συμβάσεων παρακολουθείται από τον ΧΟ, 

σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του και ενημερώνει την ΕΑΤ 

τουλάχιστον για τα ακόλουθα στοιχεία των εγγυημένων Δανείων:  

• τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της δανειζόμενης 

επιχείρησης, όπως ενδεικτικά επωνυμία, διεύθυνση, αλλαγή νομικής 

μορφής, ΑΦΜ, κλπ., αμέσως μόλις αυτές περιέρχονται σε γνώση της. 

• Αιτήσεις δανείων επιχειρήσεων, συμβάσεις δανείων, εκταμιεύσεις 

δανείων. 
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• Αποπληρωμές οφειλών δανείων. 

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές, Αιτήματα Πληρωμών Δανείων, Ανακτήσεις 

Δανείων.  

• Αναφορά επιχειρηματικών και νομικών ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκαν από τους ΧΟ μετά την καταβολή της Ζημιάς. 

• Περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών εις βάρος των ενεχομένων από 

τρίτους. 

• Η ΕΑΤ δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα του δανειακού φακέλου 

οποτεδήποτε, είτε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδρομικώς, 

υποχρεουμένης, ταυτοχρόνως, της τράπεζας να τα παράσχει. 

• Τακτικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις θα διενεργούνται από την ΕΑΤ, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

και τις διατάξεις της παρούσας και της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.  

Τροποποιήσεις 

Ο ΧΟ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των συμβάσεων των Δανείων 

με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΤ,  και λαμβάνοντας υπόψη θέματα που 

επηρεάζονται από τους κανόνες των κρατικών  Ενισχύσεων (ιδίως ότι 

οποιαδήποτε τροποποίηση δεν λογίζεται ως νέα ενίσχυση). 

Ρυθμίσεις δανείων 

 Ο ΧΟ  δύναται να διαπραγματευτεί τη ρύθμιση της οφειλής και 

ακολούθως να ζητήσει την έγκριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας,  διαφοροποιώντας τους όρους του δανείου, σύμφωνα με τον 

αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας για την Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών (ΦΕΚ Β 2376/2016), όπως ισχύει. 

Ωστόσο: 

• Η διάρκεια της Εγγύησης στις περιπτώσεις ρυθμίσεων, δεν θα 

ξεπερνά τα 10 έτη από την αρχική χορήγηση του δανείου. 

• Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα αυξάνει το ποσό της εγγυητικής 

ευθύνης.  

• Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί και να εξεταστεί μετά την ολική 

εκταμίευση του δανείου. 

Η επιχείρηση θα καταβάλει προμήθεια Εγγύησης προς την Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα για το πρόσθετο διάστημα της παράτασης, 

υπολογιζόμενο ως εξής: (υπόλοιπο κεφαλαίου) x (80%) x (0,4%) x (έτη 

παράτασης). Η καταβολή της προμήθειας αυτής από την επιχείρηση 

γίνεται μετά την έγκριση της ρύθμισης από την Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα, με ευθύνη του ΧΟ, πριν την υπογραφή της τροποποίησης της 

διάρκειας. 

Μεταβίβαση Ο ΧΟ δεν θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει κανένα ή όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της Εγγύησης χωρίς τη 
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συγκατάθεση της ΕΑΤ, με την εξαίρεση μεταβίβασης δικαιωμάτων   

συνδεόμενων με μεταβίβαση χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τον ν. 

4354/2015, τον ν. 3156/2003, τον ν. 4649/2019 ή παρόμοιο νομοθετικό 

πλαίσιο ή για την παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα ή την Τράπεζα της Ελλάδος, ή εταιρικούς μετασχηματισμούς, 

που συνεπάγονται τη μεταβίβαση εντός του ίδιου ομίλου Εταιρειών του 

ΧΟ. 

Δανειακός 

Φάκελος 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραμένουν στο 

πιστωτικό ίδρυμα, στον δανειακό φάκελο της επιχείρησης για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον 10 οικονομικών ετών από την ημερομηνία 

χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του 

καθεστώτος ( παρ. 1 και 4 του άρθ. 6 αντιστοίχως του Καν. 1407/2013). 
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6.2.   Εγγυήσεις του Προγράμματος.  

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για 

οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ενδέχεται να υποστεί η επιχείρηση (ή ο 

τυχόν εγγυητής της) από την πρακτική έγκρισης της αίτησης από το πιστωτικό ίδρυμα.  

6.3. Διαδικασία παροχής Εγγυήσεων 

ΣΤΑΔΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Διαδικασία Υπαγωγής της 
Επιχείρησης 

 

 

 
Βήμα 1: Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για τη λήψη 
Εγγυημένου Δανείου μέσω του Ταμείου, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr και λαμβάνει σχετικό 
κωδικό αίτησης. 
 
 
Βήμα 2: Η επιχείρηση προσέρχεται στο πιστωτικό ίδρυμα της 
επιλογής της και καταθέτει τον φυσικό φάκελο με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο έγγραφο που θα 
ζητηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα και υποβάλλει το αίτημα 
δανειοδότησης.   
 
Βήμα 3: Το πιστωτικό ίδρυμα, ακολούθως, επιβεβαιώνει τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας ένταξης της επιχείρησης, αξιολογεί το 
αίτημα της επιχείρησης και την πιστοληπτική της ικανότητα τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Δεσμεύεται δε να εφαρμόσει τους 
ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς του, τα κριτήρια 
πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει και τέλος, από τη δική 
του πλευρά, ελέγχει εάν η επιχείρηση, πληροί τόσο τις 
προϋποθέσεις ένταξης στο Ταμείο όσο και την επιλεξιμότητα 
των δαπανών . 
 
Βήμα 4: Στην περίπτωση που η Τράπεζα εγκρίνει το δάνειο, 
αποστέλλει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω 
διεπαφής τα στοιχεία του εγκεκριμένου δανείου και της 
επιχείρησης,  
Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν εγκρίνει το δάνειο ή/και η 
επιχείρηση δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξής της στο 
Ταμείο, αποστέλλει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω 
διεπαφής, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του 
αιτήματος δανεισμού και τέλος, το λόγο απόρριψης. 
Σημειώνεται ότι, οι αιτούσες επιχειρήσεις, δύνανται να 
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υποβάλουν νέο αίτημα λήψης Εγγύησης από το Ταμείο π.χ. με 
μικρότερο αιτούμενο ποσό δανείου ή με διαφορετική διάρκεια 
δανείου. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται η ίδια διαδικασία  
με το πιστωτικό ίδρυμα, όπως περιγράφεται ανωτέρω.   
 
Βήμα 5: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πραγματοποιεί 
συστημικούς ελέγχους επιλεξιμότητας επί των κριτηρίων των 
επιχειρήσεων και των δανείων και αποστέλλει στην Τράπεζα 
μέσω διεπαφής το αποτέλεσμα του ελέγχου. Στη περίπτωση 
θετικού αποτελέσματος, η Τράπεζα ενημερώνει την επιχείρηση 
για να υπογράψει την σύμβαση του δανείου, ενώ σε περίπτωση 
αρνητικού αποτελέσματος, η Τράπεζα ενημερώνει την 
επιχείρηση για τον λόγο. 

 

Δανειακός Φάκελος πελάτη 

Τράπεζας 

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τηρούνται από την 

Τράπεζα, στον δανειακό φάκελο της Επιχείρησης. 

Ενημέρωση Τραπεζών προς 

την Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα  

Η πορεία των δανειακών συμβάσεων παρακολουθείται από το 

πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του 

και ενημερώνει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα 

ακόλουθα στοιχεία των εγγυημένων δανείων:  

• τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία της δανειζόμενης 

Επιχείρησης, όπως, ενδεικτικά, επωνυμία, διεύθυνση, 

αλλαγή νομικής μορφής, ΑΦΜ, κλπ., αμέσως μόλις αυτές 

περιέρχονται σε γνώση της. 

• περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (π.χ. χρεολύσιο, 

τόκοι). Η ενημέρωση από την Τράπεζα προς την Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα θα γίνεται μέχρι την 8η ημέρα του 

επόμενου ημερολογιακού μηνός για τις καθυστερήσεις του 

αμέσως προηγούμενου διαστήματος.  

• Περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών εις βάρος των 

ενεχομένων από τρίτους αμέσως μόλις αυτές περιέλθουν σε 

γνώση της τράπεζας. 

• Υπαγωγή σε πτωχευτική διαδικασία ή  διαδικασία 

εξυγίανσης (ν. 3588/2007 όπως εκάστοτε ισχύει), υπαγωγή 

στο ν. 3869/10 όπως εκάστοτε ισχύει, δικαστικές αποφάσεις 

σχετικά με την δανειοδότηση, αμέσως μόλις λάβει γνώση.  

• Στοιχεία για: εκταμιεύσεις όποτε συμβαίνουν, για 

δοσολόγια  μετά την εκταμίευση, στοιχεία για επιστροφές 

σε μηνιαία βάση μέχρι την 8η ημέρα του επόμενου 

ημερολογιακού μηνός για τις επιστροφές του αμέσως 
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προηγούμενου μήνα καθώς και στοιχεία καταγγελιών και 

εισπράξεις καταγγελιών, όποτε συμβαίνουν.  

• Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δικαιούται να λαμβάνει 

από την Τράπεζα αντίγραφα του δανειακού φακέλου 

οποτεδήποτε, είτε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε 

ταχυδρομικώς.  
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7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης προς το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της, συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Επενδυτικό/Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης βάσει του τυποποιημένου Υποδείγματος 

2 (Παράρτημα V Οδηγού). 

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα επιχείρησης (ανάλογα της νομικής μορφής) 

3. Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων (με εμφανή την 

ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της 

πρόσκλησης). 

4. Υπεύθυνη Δήλωση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

1, Παράρτημα V του Οδηγού) 

5. Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης ως ΜΜΕ, σύμφωνα 

με το Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού. 

6. Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS), σύμφωνα 

με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV. 

7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης 

πληρωμών όπως εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω 

Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ή/και Ειρηνοδικείου δύναται να αντικατασταθούν με το Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.  

8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι 

είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).  

9. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (Δεν θα πρέπει να υφίστανται οφειλές 

χωρίς ρύθμιση). 

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών 

δεδομένων βάσει του Ν. 4624/2019 όπως ισχύει και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

Κανονισμού ΕΕ 679/2016, όπως ισχύει, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων 

Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

θέτει ο παρών Οδηγός Εφαρμογής, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την δανειακή 

σύμβαση και διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. 

2. Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της και τα έγγραφα 

σχετικά με το εν λόγω δάνειο σε στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλον εξουσιοδοτημένο φορέα, μετά 

από προηγούμενη συνεννόηση για τον χρόνο ελέγχου, παρέχοντας τα ζητούμενα 

στοιχεία και πληροφορίες.  

3. Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί για 10 έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης 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 τη σχετική νομοθεσία.  

4. Σε περίπτωση μειωμένης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης: το ποσό 

του δανείου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελάχιστου από το 

Πρόγραμμα, 

5. Η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο 

δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή 

αποθετική ζημία ενδέχεται να υποστεί η επιχείρηση από τη μη τήρηση των όρων 

επιλεξιμότητας, όπως προσδιορίζονται στον παρόντα Οδηγό. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για πληροφορίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται: 

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Μιχαλακοπούλου 80 Αθήνα 115 28, τηλ. 210 7450400 

E-mail: av@hdb.gr  

καθώς και στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος. 

 
Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ 

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

2 OPTIMA BANK 

 

  

mailto:av@hdb.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ II:  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:  «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

(2003/361/ΕΚ) 

 

Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 

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 προσδιορίζοντας 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 
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ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, 

μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: 

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 κεφάλαια 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 εποπτικού 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. 

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 

περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας 
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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 επαναληφθεί επί δύο 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 
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1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του 

αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της 

επιχείρησης. 

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 ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:  
 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:  
 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1):  
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

 

 

Τύπος της επιχείρησης  

Σημειώστε την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: 

 Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται 
παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της 
επιχείρησης και μόνον.  
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα. 
 

 Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί  το παράρτημα (και 
το τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να 
συμπληρωθεί η δήλωση και 
 

 Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον 
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

 

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης 

 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ τελικό σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. 

 

Περίοδος αναφοράς (*): 

 

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) 

 

 

  

 

(*)  Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να 

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται 

υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους. 
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(**)  σε χιλιάδες ευρώ. 

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία 

ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη 

επιχείρηση); 

 

        Όχι 

 

        Ναι   [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη 

διαχειριστική χρήση (3)] 

 

Υπογραφή 

Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση: 

……………………………….............................................................................................................................................. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων της 

είναι ακριβή. 

 

........................................... (τόπος), ..................................... (ημερομηνία) 

 

Υπογραφή: 

 

__________ 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ορισμός, άρθρο 4 παράγραφος 2, του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 
συμπληρωματικά δελτία) 
Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα 
συμπληρωματικά δελτία) 
 

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό 

σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 

 Αριθμός 

εργαζομένων (ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο 

ισολογισμού (*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή των 

ενοποιημένων λογαριασμών (μεταφορά από 

τον πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2) 

όλων των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων (μεταφορά από τον πίνακα Α του 

παραρτήματος Α) 

   

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των 

(ενδεχομένων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

στη γραμμή [μεταφορά από τον πίνακα Β(2) του 

παραρτήματος Β] 

   

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται 

σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει 

να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

(ορισμός, άρθρο 4). 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με 

βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον υπάρχουν – τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η 

επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 
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Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα 

«Στοιχεία για τον καθορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης». 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε 

επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των 

ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους 

ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να 

μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση (επωνυμία/ακριβή 

στοιχεία 

Αριθμός 

εργαζομένων (ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών (*) 

Σύνολο 

ισολογισμού (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

___________________________________________________________________ 

(εφόσον χρειάζεται, να προστεθούν σελίδες ή να μεγαλώσει ο πίνακας) 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο 

«δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με 

τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 

 

(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα 

αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 

2). 

 

  



 
 

34 
 
PV: 3084933.2 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:  

 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:  

 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1):  

 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 

κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης 

 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία 

προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της 

συνεργαζόμενης επιχείρησης(3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις 

επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.  

 

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία 

 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση 

(ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη 

επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου: 

............................................................................................................................................................................... 

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το 

αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη 

επιχείρηση): 

............................................................................................................................................................................... 

 

β)   Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα 

ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία 

υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα 
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«Πίνακας εταιρικής σχέσης» 

 

Ποσοστό: ... Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του Παραρτήματος Α. 

 

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. 

(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο 

ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει 

σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 

Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

 

       Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει 

ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

 

       Περίπτωση 2: Η αιτούσα  επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιημένους 

λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη 

ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1). 

 

 

Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση 

 

Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο 

παρακάτω πίνακας Β(1) 

 

Πίνακας Β (1) 

 

 Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος εργασιών 

(**) 

Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

Σύνολο    

 

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους 

υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η 

αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα 

του παραρτήματος της δήλωσης. 
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

(επωνυμία/ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση της 

εταιρικής έδρας 

Αριθμός μητρώου 

ή ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος 

του ή των βασικών 

διευθυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

 

Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν 

περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή 

άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) 

παρακάτω. 

 

(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

 

 

Πίνακας Β (2) 

Επιχείρηση αριθ.: Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(**) 

Σύνολο ισολογισμού 

(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ.  

 

Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με 

τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

         (μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 

 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:  
 

Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:  
 

Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1):  
 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των 
κύριων διευθυντικών στελεχών (2) 

 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθμός εργαζομένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος εργασιών 

(*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

Σύνολο    

 

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β. 

 

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση 

προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη 

ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (3). 

 

Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας 

επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο 

παράρτημα Α. 

 

(1)  Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(2)   Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 

λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα 

αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 

2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Δεδομένα: 

Το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του εγγυημένου δανείου θα προσδιορίζεται από την Τράπεζα πριν 
την ένταξή της στο Εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο δανείων και θα γνωστοποιείται εγγράφως στην επιχείρηση 
μέσω της Σύμβασης Δανείου. 

Η Τράπεζα θα διασφαλίζει ότι, συμπεριλαμβανομένου του ΑΙΕ της προς έγκριση εγγύησης δανείου, το 
σύνολο του ΑΙΕ που έλαβε η ΜΜΕ κατά τη διάρκεια του σχετικού χρονοδιαγράμματος δεν είναι υψηλότερο 
από το σχετικό ανώτατο όριο που ορίζεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

Η ενίσχυση για τον πελάτη αφορά στη μειωμένη από πλευράς Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας προμήθεια 
εγγύησης, η οποία υπολογίζεται & εισπράττεται εφάπαξ, κατά την εκταμίευση του δανείου.  

Τέλος, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η 
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που 
έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν 
χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες 
επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

 

Ορισμοί  

Το Ποσό Ενίσχυσης με Μηδενική Προμήθεια είναι το αναλογικό μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου 
(200.000,00 €) ενίσχυσης, επί εγγυημένου ποσού 1.500.000,00 € για 5 έτη ή επί εγγυημένου ποσού 
750.000,00 € για 10 έτη.  

Προμήθεια Εγγύησης είναι το ποσοστό της προμήθειας (σήμερα 0,40% ετησίως) επί του ποσού δανείου, η 
οποία καταβάλλεται εφάπαξ από τον πελάτη, κατά την εκταμίευση του δανείου. 

Το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Εγγύησης (ΑΙΕ εγγύησης) ως ποσό σε ευρώ, είναι το ποσό ενίσχυσης με μηδενική 
προμήθεια μειωμένο κατά το ποσό της προμήθειας εγγύησης που καταβάλει ο πελάτης.  

 

Μέθοδος υπολογισμού  

Σύμφωνα με το άρθρο 4.6 (α) (β) του Κανονισμού 1407/2013, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης 
υπολογίζεται ως το αναλογικό μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου (200.000,00 €) ενίσχυσης, επί 
εγγυημένου ποσού 1.500.000,00 € για 5 έτη ή επί εγγυημένου ποσού 750.000,00 € για 10 έτη.  

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σταθερός συντελεστής εγγύησης ο οποίος προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω 
τύπο. 

Συντελεστής Εγγύησης = 
𝚳𝜺𝜸𝜾𝝈𝝉𝝄 𝚨.𝚰.𝚬.

(𝚨𝛎ώ𝛕𝛂𝛕𝛐 𝚷𝛐𝛔ό 𝚬𝛄𝛄ύ𝛈𝛔𝛈𝛓 ∗𝚳𝛆𝜸𝜾𝝈𝝉𝜼 𝚫𝛊𝜶𝝆𝜿𝜺𝜾𝜶 𝚬𝛄𝛄ύ𝛈𝛔𝛈𝛓)
   

=
𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎.

(𝟏. 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟓)
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟕 

Το ποσό ενίσχυσης με μηδενική προμήθεια προκύπτει από τον τύπο:  
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Ποσό ενίσχυσης με μηδενική προμήθεια = (έτη διάρκειας εγγύησης) * (Ποσό εγγύησης) * 

(συντελεστής εγγύησης) 

Τέλος, το ΑΙΕ εγγύησης προκύπτει ως η διαφορά του ποσού ενίσχυσης με μηδενική προμήθεια μείον την 
καταβληθείσα προμήθεια από τον πελάτη. 

ΑΙΕ Εγγύησης = Ποσό ενίσχυσης με μηδενική προμήθεια – καταβληθείσα προμήθεια 

 

 

Παράδειγμα 

Έστω δάνειο συνολικού ύψους 300.000 € διάρκειας 5 ετών & ποσοστό εγγύησης 80%, δηλαδή το ποσό 

εγγύησης είναι 240.000 €.  

Η προμήθεια που καταβάλλεται εφάπαξ από τον πελάτη κατά την εκταμίευση ανέρχεται σε 4.800,00€ 

(=80%*300.000*0,40%*5) 

Το ποσό ενίσχυσης με μηδενική προμήθεια ανέρχεται σε 32.000,00 € (=5*240.000*0,026666667) 

Συνεπώς, το ΑΙΕ της εγγύησης του παραδείγματος, ανέρχεται σε 27.200,00 € (=32.000,00 – 4.800,00) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)1 
 

 

…………….,   …/…/20… 

 

Ο/Η …………………………………………………….……………………….….δηλώνω ότι: 

 
Α. Η επιχείρηση (και στην περίπτωση της ενιαίας 2 ) ………….……………………………………………………, με ΑΦΜ 
………………………. την οποία νομίμως εκπροσωπώ, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν  συνδεδεμένων με 
αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος τις 
κάτωθι ενισχύσεις εκ των οποίων δηλώνονται και οι ήσσονος σημασίας: 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ‘Η ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
(αφορά την επιχείρηση που υποβάλει αίτηση και τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Υ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(€) 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ(*) 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  (€) 
(για 

ολοκληρωμέν
α σχέδια) 

ΑΦΜ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

(de minimis) 

          

          

          

* Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 
 
 

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα «Εγγυοδοσία 
Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες2 με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα 
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ως 

 
1 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis): Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού αριθμ. ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά 

με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

 
2 Ενιαία Επιχείρηση: Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:  

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 εποπτικού οργάνου άλλης 
επιχείρησης·  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα 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.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 
θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 
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ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης ή σύμβασης κατά 
περίπτωση.  
 
Γ. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.  
 
Δ. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η 
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που 
έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν 
χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες 
επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
 
 
 
 
  Ο / Η  Δ η λ … .      
 

 
(Υπογραφή) 

 



 

PV: 3084933.2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V     

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ     

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα αναγραφόμενα στην υποβολή πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρότασης είναι ακριβή και αληθή. 

2. Ο λήπτης της ενίσχυσης έχει λάβει σαφή γνώση  των όρων λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση της ΕΑΤ και στον Οδηγό 
Εφαρμογής του Προγράμματος.  

3. Η  επιχείρηση δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση 
την εγχώρια νομοθεσία, στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν 
αιτήσεως των δανειστών της, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 4 του Καν. 1407/2013. 

4. Η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό ΕΕ 972/2020.  

5. Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 
(Α137/13.09.2017) 

6. Ο λήπτης της ενίσχυσης  αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

7. Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του, με τα 
στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών. 

8. Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή του, μετά την ένταξη 
του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση, από 
την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης ή σύμβασης κατά περίπτωση, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, 
όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06). Επιπροσθέτως, ο λήπτης της ενίσχυσης  
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θα οφείλει να καταβάλλει την διαφορά που προκύπτει από την εφαρμοζόμενη προμήθεια εγγύησης του δανείου 
σε σχέση με την εφαρμοζόμενη εκτός του Χαρτοφυλακίου (χωρίς να διαφοροποιούνται οι λοιποί όροι του 
δανείου), εντόκως σύμφωνα με το νόμο από την Ημερομηνία Υπαγωγής. Στην περίπτωση που η προμήθεια εκτός 
Χαρτοφυλακίου είναι χαμηλότερη των προβλεπόμενων στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων» (2008/C 155/02), 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην εν λόγω Ανακοίνωση. 

9. Ο λήπτης της ενίσχυσης  είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει 
στους περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις λήψης κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. 

10. Ο λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι το σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης 
στο πλαίσιο του ΕΕ 1407/2013 δεν υπερβαίνει τις 200 000 EUR, εντός περιόδου τριών οικονομικών ετών. 

11. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε 
τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/13, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως 
ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 

12. Ότι εφόσον δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης δεν μετακυλίουν το όφελος σε επιχειρήσεις του 
πρωτογενούς τομέα. 

13. Ο λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης 
και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ. 

 
 Ημερομηνία:……….20…… 

Για την επιχείρηση 
-Ο- 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία 
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (business plan) 

Για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ταυτότητα επιχείρησης 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Επωνυμία Επιχείρησης  

ΑΦΜ  

Νόμιμος Εκπρόσωπος  

Νομική μορφή  

ΚΑΔ Επιχείρησης  

ΚΑΔ Επένδυσης  

Ημερομηνία Ίδρυσης  

Αρμόδια ΔOY επιχείρησης  

 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (>= 5%) 

        

        

        
 

Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας: 

Διεύθυνση έδρας:  

 Όδός:   Αριθμός:   

ΤΚ:    Νομός:   Περιφέρεια:   

Τηλέφωνο 1:   Τηλέφωνο2:   

Fax:   

Email:   

      
Διεύθυνση Επένδυσης * 

 Όδός:   Αριθμός:   

ΤΚ:    Νομός:   Περιφέρεια:   

*: Αν διαφέρει από τη Διεύθυνση Έδρας   
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Παρουσίαση Επενδυτικού / Επιχειρηματικού (Business Plan) Σχεδίου 

 
 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1.1 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
(Σύντομο ιστορικό, Αντικείμενο δραστηριότητας –Πελάτες, Υφιστάμενος εξοπλισμός και 
λοιπά πάγια (συνοπτικά), Παραγωγική δυναμικότητα, κλπ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Γενικός στόχος επένδυσης/ δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης, 
Προτεινόμενες  δαπάνες- αιτιολόγηση αναγκαιότητάς τους, Οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο 
στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης/των προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων επέκτασης-ανάπτυξης) 
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2.2 
Πίνακας δαπανών  

Προϋπολογισμός επένδυσης/δραστηριοτήτων επέκτασης – ανάπτυξης 

Προτεινόμενες  δαπάνες - αναλυτική καταγραφή  
– προϋπολογισμός επένδυσης / δραστηριοτήτων επέκτασης – ανάπτυξης 
– Σκοπός Δανείου (Περιγραφή χρηματοδοτούμενων δαπανών) 
– Χρηματοδοτικό Σχήμα: (Επένδυση, Ίδια Συμμετοχή, Δανειοδοτούμενο μέρος) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Ημερομηνία: 

Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου: ___________________________________ 

ΑΦΜ Νομίμου Εκπροσώπου: ____________________________________ 

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

59.11       
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

  59.11.1     
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 

    59.11.11   Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 

      59.11.11.01 Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών 

      59.11.11.02 Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών 

    59.11.12   
Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή 
διαφημιστικών και βίντεο 

      59.11.12.01 
Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση 
πωλήσεων 

      59.11.12.02 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών 

    59.11.13   
Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού 
προγράμματος 

  59.11.2     
Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 

    59.11.21   
Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 

    59.11.22   Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών 

    59.11.23   

Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών και 
άλλου περιεχομένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή άλλο 
φυσικό μέσο 

      59.11.23.01 
Υπηρεσίες διάθεσης βιντεοσκοπήσεων, εκτός 
διαφημιστικών και εκτός εκδηλώσεων 

    59.11.24   
Υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο, που 
κατεβάζονται (download) από το Internet 

  59.11.3     
Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, 
βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα 

    59.11.30   
Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, 
βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα 

59.12       

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

  59.12.1     

Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος  

    59.12.11   Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών  

      59.12.11.01 Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών 

      59.12.11.02 Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών 
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    59.12.12   
Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής 
πρωτοτύπων ταινιών 

      59.12.12.01 
Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων 
μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων 

    59.12.13   
Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής 
αποκατάστασης ταινιών 

   59.12.14   Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών 

    59.12.15   Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation) 

    59.12.16   
Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού 
ταινιών 

      59.12.16.01 Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες 

    59.12.17   
Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης 
ταινιών 

    59.12.19   

Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού 
προγράμματος 

  62.01.2     Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 

    62.01.21   
Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών 
υπολογιστή 

 


