Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χορήγησης δανείων κεφαλαίου
κίνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία
COVID-19 στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών
και των κατασκευών στην Ελλάδα

Από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ως Ενδιάμεσος Χρηματοδοτικός Οργανισμός
στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
με την επωνυμία
«Ταμείο Υποδομών»

Ιούνιος 2021

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης δανείων Κεφαλαίου Κίνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων που
πλήττονται από την πανδημία COVID-19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1: Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) ................................................................................. 3
Άρθρο 2: Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί ................................................................ 3
Άρθρο 3: Ορισμοί ..................................................................................................................... 4
Άρθρο 4: Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΑΜΥΠΟΔ .............................................................................. 5
Άρθρο 5: Γενικοί Όροι Πρόσκλησης ......................................................................................... 6
Άρθρο 6 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και κριτήρια επιλογής ........................................................... 6
Άρθρο 7: Μορφή χρηματοδότησης ........................................................................................ 7
Άρθρο 8: Δημοσιότητα – Διατυπώσεις υποβολής πρότασης .................................................. 8
Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων ....................................................................... 9
Άρθρο 10: Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης ............................................................... 10
Άρθρο 11: Γενικές Διατάξεις ................................................................................................... 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ....................................................................................................................... 11

Παράρτημα 1: Επιλέξιμοι ΚΑΔ
Παράρτημα 2: Δικαιολογητικά
Παράρτημα 3: Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης
Παράρτημα 4: Κατάσταση αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017

Υποδείγματα Φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης


Υπόδειγμα 1: Αίτηση Χρηματοδότησης



Υπόδειγμα 2: Επιχειρηματικό Σχέδιο



Υπόδειγμα 3: Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/86



Υπόδειγμα 4: Δήλωση Σώρευσης Δανείων Προσωρινού Πλαισίου



Υπόδειγμα 5: Τεκμηρίωση Αναγκών Ρευστότητας



Υπόδειγμα 6: Δήλωση προσδιορισμού Μεγέθους Επιχείρησης

2

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης δανείων Κεφαλαίου Κίνησης για τη στήριξη επιχειρήσεων που
πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Άρθρο 1: Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)

1.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ) και εθνικούς
πόρους, έχει συστήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο
51 του Ν. 4314/2014, Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)», ως
ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής «ΕΤΕπ».

2.

Σκοπός της σύστασης του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού που εντοπίστηκε
στην «εκ των προτέρων αξιολόγηση» για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων
της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων το Νοέμβριο 2016.

3.

Στόχος του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι να προσφέρει χρηματοδότηση με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς που
ενισχύουν και υποστηρίζουν την υλοποίηση επενδύσεων από επιλέξιμους φορείς του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων ανταποδοτικών έργων στους τομείς
ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),
προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έργων στους τομείς αυτούς θα
καλύψει υπάρχουσες πραγματικές ανάγκες και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Ο
προγραμματισμός του ΤΑΜΥΠΟΔ δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

4. Η έξαρση της νόσου COVID-19 αποτελεί μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης με ανυπολόγιστες
αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κάθε χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας των κρατών μελών για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 19.03.2020
προσωρινά μέτρα ενίσχυσης (Προσωρινό Πλαίσιο) για τη διασφάλιση της ρευστότητας και της
πρόσβασης των επιχειρήσεων (κυρίως ΜμΕ) σε χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν
από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας μέχρι την 30.06.2021. Βάσει του
Προσωρινού Πλαισίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στις 19.10.2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε την αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ για την υποστήριξη επιχειρήσεων που έχουν
επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου
COVID-19. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6464/Β1/1500 (ΦΕΚ Β/5260/30-11-2020) τροποποίηση της
απόφασης σύστασης του ΤΑΜΥΠΟΔ, το Ταμείο δύναται να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και
των κατασκευών.
Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ ανέρχονται σε 450 εκ. € και προέρχονται κατά 200 εκ. € από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, κατά
200 εκ. € από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. € από ανακτώμενους
πόρους του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013. Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ που θα διατεθούν για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχονται, καταρχάς, σε € 160 εκατ.
Άρθρο 2: Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
1. Σε εφαρμογή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, η οποία συνήφθη την 19η Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ΕΤΕπ, Διαχειρίστριας του ΤΑΜΥΠΟΔ, η ΕΤΕπ δημοσίευσε
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Call for Expression of Interest: Ref.: MHA-1484) για την επιλογή
Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών (ΕΧΟ), οι οποίοι θα διαχειριστούν πόρους από το ΤΑΜΥΠΟΔ.
2. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής η «ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») επελέγη σύμφωνα με την ως άνω
διαδικασία ως ένας εκ των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών που θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα
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οριζόμενα στην από 29/05/2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία και την τροποποίηση αυτής που υπογράφηκε την
03/02/2021 μεταξύ ΕΤΕπ και ΕΤΕ.
3. Η ΕΤΕ συνεργάζεται με Σύμβουλο Υποστήριξης (FCNC Financial Advisors Μ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος τη συνδράμει
ως προς τις ακολουθούμενες διαδικασίες που τίθενται από το νέο πεδίο εφαρμογής του ΤΑΜΥΠΟΔ
σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της
οικονομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19.
Άρθρο 3: Ορισμοί
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι παρακάτω όροι έχουν την
ακόλουθη σημασία:
Ταμείο Χαρτοφυλακίου

ΕΧΟ (Ενδιάμεσος
Χρηματοδοτικός
Οργανισμός)
Πρόσκληση

ΕΤΕπ
ΕΔΕΤ
ΕΤΠΑ
ΕΠΑνΕΚ
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
ΜΧΤ
JESSICA
Επιλέξιμος Δικαιούχος

Σύμβαση Δανείου

Δάνειο
COVID-19

ΤΑΜΥΠΟΔ

Δάνειο
Συγχρηματοδότησης ΕΤΕ
COVID-19

To Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών
(ΤΑΜΥΠΟΔ)» ή «Ταμείο» το οποίο συστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση
6269/1895 Α1 (ΦΕΚ Β΄4159/29.11.2017) του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την
6464/Β1/1500 (ΦΕΚ Β΄5260/Β/30.11.2020) Υπουργική Απόφαση.
Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία θα λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος
Χρηματοδοτικός Οργανισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από
29/05/2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ αυτής και της ΕΤΕπ, ως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης δανείων
κεφαλαίου κίνησης στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των
μεταφορών και των κατασκευών για τη στήριξη επιχειρήσεων που
πλήττονται από την πανδημία COVID -19 μέσω της ΕΤΕ από κεφάλαια του
Ταμείου Υποδομών.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί ως Διαχειριστής
του Ταμείου Υποδομών.
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία».
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές
(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas).
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που έχουν έδρα και λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 6 της παρούσας.
Η σύμβαση δανείου μεταξύ της ΕΤΕ και ενός Τελικού Δικαιούχου με σκοπό
τη χρηματοδότηση αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και στην από 29/05/2019
Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕ και της ΕΤΕπ, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το δάνειο με κεφάλαια του ΤΑΜΥΠΟΔ που θα συναφθεί μέσω μιας
Σύμβασης Δανείου μεταξύ της ΕΤΕ ως ΕΧΟ και ενός Τελικού Δικαιούχου
για τη χρηματοδότηση αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης και το οποίο,
όσον αφορά στη σειρά αποπληρωμής και στην τάξη των εξασφαλίσεών
του, θα κατατάσσεται στην ίδια σειρά με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης
ΕΤΕ.
Το δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ της ΕΤΕ και ενός Τελικού Δικαιούχου
για τη χρηματοδότηση αναγκών του σε κεφάλαιο κίνησης και το οποίο,
όσον αφορά στη σειρά αποπληρωμής και την τάξη των εξασφαλίσεών του,
θα κατατάσσεται στην ίδια σειρά με το Δάνειο ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19.
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Προσωρινό Πλαίσιο

Επιλέξιμοι Κλάδοι

Τελικός Δικαιούχος

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (C(2020) 1863, 19.03.2020, με
τελευταία τροποποίηση την παράταση του χρόνου υλοποίησης C(2021)
1264/19.2.2021.
Οι κλάδοι των μεταφορών, του τουρισμού, της ενέργειας και των
κατασκευών και ειδικότερα οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, ως αναλυτικά
παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
Ο Επιλέξιμος Δικαιούχος που θα χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕ ως ΕΧΟ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και στην από
29/05/2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕ και της ΕΤΕπ, όπως
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4: Θεσμικό Πλαίσιο του ΤΑΜΥΠΟΔ
Το ΤΑΜΥΠΟΔ διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:


Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής,
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006.



Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) αριθ. 1080/2006.



Τον «Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013.



Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά στις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και στο σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.



Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.



Την με υπ’ Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6269/1895 Α1/2017 Υπουργική Απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» (ΦΕΚ 4159/Β/29-11-2017), σύμφωνα με την
οποία συστάθηκε το ως άνω Ταμείο Χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας, περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης.



Την από 19.12.2017 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την οποία η ΕΤΕπ καθίσταται Διαχειρίστρια του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)
ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.



Τα κείμενα του Προσωρινού Πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 1863], και των
τροποποιήσεων του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, της C(2020)
4509 της 29ης Ιουνίου 2020, C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020, και C(2021) 564 της 28ης
Ιανουαρίου 2021, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, «Προσωρινό Πλαίσιο για την
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λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19».



Το υπό στοιχεία SA.58368(2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ με τίτλο : ”COVID-19: Working Capital
and Investment Loan Scheme by the Greek Infrastructure Fund”, όπως εκάστοτε ισχύει.



Την με την υπ. αρ. Πρωτ. 6464/Β1/1500/30-11-2020 (ΦΕΚ B' 5260/30.11.2020) τροποποίηση της
απόφασης 6269/1895 Α1/2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση
Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» (ΦΕΚ 5260/Β/30-11-2020) σύμφωνα
με την οποία τροποποιούνται τα άρθρα 1 και 2 της απόφασης 6269/1895 Α1/2017.

Άρθρο 5: Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
1. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τα Άρθρα 1 έως και 11 και από τα Παραρτήματα και Υποδείγματα
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης
χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.
3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα, στα Παραρτήματα και στα Υποδείγματα αυτής
έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους στη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης για την
χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης από πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ και να σχηματίσουν άποψη επί της
διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διενεργήσουν, με δική τους αποκλειστική ευθύνη, έρευνα και
ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
4. Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης, των Παραρτημάτων και των Υποδειγμάτων αυτής καθώς και οι
όροι που θα αναρτώνται από την ΕΤΕ στην ιστοσελίδα https://www.nbg.gr/ προς διευκρίνιση και
συμπλήρωση της παρούσας Πρόσκλησης, είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν στη διαδικασία της
παρούσας, η δε συμμετοχή σε αυτή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των
όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής.
5. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία της Πρόσκλησης με αποκλειστική τους ευθύνη και δεν
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οιουδήποτε είδους δαπανών οι οποίες συνδέονται με την εκ
μέρους τους συμμετοχή στη διαδικασία της Πρόσκλησης ή την υποβολή φακέλου αίτησης για
χρηματοδότηση. Ομοίως, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οιουδήποτε
είδους δαπανών εάν η ΕΤΕ δεν αποδεχθεί την αίτηση τους ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε
στάδιο, η ΕΤΕ αποφασίσει ότι η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να ανασταλεί, να
μεταβληθεί, να μη συνεχιστεί, να ακυρωθεί, να επαναληφθεί ή να ματαιωθεί.
6. Η Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκοί
Κανονισμοί Διαρθρωτικών Ταμείων, Προσωρινό Πλαίσιο ενίσχυσης, τήρηση κανόνων διαδρομής ελέγχου
κ.λπ.).
8. Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Συμβάσεων Δανείου, που ενδεχομένως θα συναφθούν
βάσει της παρούσας, εξαρτώνται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΤΑΜΥΠΟΔ ως αυτό
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 6464/Β1/1500/30.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Οποιαδήποτε σχετική αλλαγή ή τροποποίηση των οδηγιών αυτών, επιφέρει αυτοδικαίως και
την αλλαγή ή τροποποίηση των όρων της Πρόσκλησης και των Συμβάσεων Δανείου.
Άρθρο 6 Επιλέξιμοι Δικαιούχοι και κριτήρια επιλογής
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, των
κατασκευών, των μεταφορών και του τουρισμού, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με δραστηριότητες που
υπάγονται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα 1, έχουν έδρα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1)

Είναι (i) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σύμφωνα με το παράρτημα Ι του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής ή (ii) είναι μη ΜμΕ, των οποίων ο αριθμός του
6
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προσωπικού, σε πλήρη απασχόληση ή ισοδύναμο, δεν υπερβαίνει τα 3.000 άτομα («Επιχειρήσεις
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης»).

2) Ο κύκλος εργασιών τους παράγεται εν μέρει ή πλήρως από οικονομική δραστηριότητα στους
Επιλέξιμους Κλάδους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων (NACE) και ΚΑΔ σύμφωνα με την ελληνική στατιστική ταξινόμηση και η οποία αποτελεί
τουλάχιστον το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

3) Δεν είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 18
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Εξαιρούνται και μπορούν
να συμμετέχουν οι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στις 31 Δεκεμβρίου
2019, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση: (i) δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (ii) δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
ενίσχυση αναδιάρθρωσης, ή (iii) εάν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει
λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα και (iv) εάν
έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν συνεχίζει να υπόκειται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα. Επίσης χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που δεν
ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν δυσκολίες ή κατέστησαν
προβληματικές ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19.

4) Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, εξυγίανση, αναδιοργάνωση ή αναγκαστική διαχείριση ή
άλλη ισοδύναμη διαδικασία/καθεστώς.
5) Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).
6) Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής
ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
Επιπρόσθετα οι Επιλέξιμοι Δικαιούχοι για να λάβουν δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο μέσω της αξιοποίησης των
πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι :

i.

Συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις, το Προσωρινό Πλαίσιο και το σχετικό σύστημα εθνικών ενισχύσεων.

ii.

Λειτουργούν με βάση ένα αξιόπιστο και διαφανές επιχειρηματικό μοντέλο που περιλαμβάνει αξιόπιστο
σχέδιο ταμειακών ροών.

iii.
iv.

Συνεργάζονται με κατάλληλους και αξιόπιστους συνεργάτες, υπεργολάβους κ.λπ.

v.

Αξιοποιούν επαρκώς τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από τη χρήση του ΜΧΤ, συμπεριλαμβανομένης
της αντιμετώπισης της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας COVID-19.

Είναι οικονομικά και επιχειρηματικά βιώσιμοι και σε θέση να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Δανείου.

Άρθρο 7: Μορφή χρηματοδότησης
1. Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί μέσω της χρήσης των πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι
δανειακά κεφάλαια με ευνοϊκό επιτόκιο για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης προς Τελικούς
Δικαιούχους με τους οποίους θα συμβληθεί η ΕΤΕ.
2. Τα δάνεια με χρήση πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι δυνατό να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει
ενισχυόμενα δάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό των δανείων ανά Τελικό Δικαιούχο που
έχουν χορηγηθεί βάσει Προσωρινού Πλαισίου δεν υπερβαίνει τα παρακάτω όρια που καθορίζονται στο
Προσωρινό Πλαίσιο:
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i.

το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου (συμπεριλαμβανομένων των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους
χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις
υπεργολάβων) για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση
επιχειρήσεων που συστάθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος των δανείων
δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη
λειτουργίας· ή

ii.

το 25 % του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019,

iii.

μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας
του δικαιούχου, το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων (i) και
(ii), για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας για κεφάλαιο κίνησης (συμπεριλαμβανομένων
τυχόν επενδυτικών δαπανών) από την ημερομηνία χορήγησης της χρηματοδότησης και για τους
επόμενους 18 μήνες εάν πρόκειται για ΜμΕ και για τους επόμενους 12 μήνες εάν πρόκειται για
Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

3. Η χρηματοδότηση μπορεί να έχει τη μορφή δανειακής χρεολυτικής σύμβασης.
4. Το μέγιστο ποσό του Δανείου ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19 δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και
β) τα 12.500.000 € ανά Τελικό Δικαιούχο που είναι επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από 2 έως και 6 έτη, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος,
αν υπάρχει.
5. Το ελάχιστο συνολικό επιτόκιο του Δανείου ΤΑΜΥΠΟΔ διαμορφώνεται ως εξής:




ΜμΕ: 1,00% καθ’ όλη τη διάρκειά του (έτη 1 ως 6).
Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης: 1,00% για τα έτη 1 ως 3, 1,70% για τα έτη 4 ως 6.

6. Το Δάνειο Συγχρηματοδότησης ΕΤΕ COVID-19, το οποίο χορηγείται από κεφάλαια της Τράπεζας με
εμπορικούς όρους, έχει την ίδια διάρκεια με το Δάνειο ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19, και το ύψος του θα είναι ίσο
τουλάχιστον με το 42,86% του Δανείου ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19.
7. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ θα καθοριστούν με
βάση τα οικονομικά στοιχεία πού υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους και αξιολογούνται από την ΕΤΕ
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης για χρηματοδότηση.
8. Το προϊόν του Δανείου ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19 δεν επιτρέπεται να αχθεί σε αναχρηματοδότηση δανεισμού,
ούτε σε αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, σκοποί οι οποίοι ρητώς
απαγορεύονται από την Πρόσκληση.
9. Η καταληκτική ημερομηνία των εκταμιεύσεων ενός Δανείου ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19 για την κάλυψη των
αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων, είναι η 31.12.2021.
Άρθρο 8: Δημοσιότητα – Διατυπώσεις υποβολής πρότασης

1. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://www.nbg.gr/.
2.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ
υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα και τα υποδείγματα των Παραρτημάτων, άλλως η
πρόταση δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.

3. Ο φάκελος εκάστου Επιλέξιμου Δικαιούχου περιλαμβάνει αίτηση χρηματοδότησης προς την ΕΤΕ η
οποία θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης θα
συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος θα περιέχει δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα Παραρτήματα της παρούσας και θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική
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μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infrafund@nbg.gr (έως και 10 ΜΒ ανά
ηλεκτρονικό μήνυμα) και σε ψηφιακή μορφή (USB) στη διεύθυνση: Εθνική Τράπεζα, Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Στήριξης Εργασιών Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής , Λεωφόρος Αθηνών 128132, Τ.Κ. 10442, Αθήνα.

4. Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, η

όποια έγγραφη
επικοινωνία της ΕΤΕ με τους υποψήφιους δικαιούχους θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

5. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα της ΕΤΕ και διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων και οπωσδήποτε εντός
του χρονικού πλαισίου το οποίο ορίζεται στο άρθρο 7, παρ. 9 της παρούσας Πρόσκλησης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις επί των διατάξεων
της παρούσας Πρόσκλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση infrafund.QA@nbg.gr.

7. Αρμόδιοι επικοινωνίας ορίζονται:


Εθνική Τράπεζα Ελλάδας
Σωκράτης Παλαιοκρασσάς
Τ. 210-5181425
email: paleokrassas.sokratis@nbg.gr



FCNC Financial Advisors
Απόστολος Παπαδόπουλος
T 210 3803555
email: apapadopoulos@fcnc.gr
Χαρά Παπαδάκου
T. 210 3803555 (εσωτ. 704)
email: hpapadakou@fcnc.gr

Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων
1. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης προϋποθέτει ότι η υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης πληροί
το σύνολο των όρων της Πρόσκλησης.
2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος Επιλέξιμος Δικαιούχος
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης και έχει υποβάλει πλήρη
και ορθά συμπληρωμένο και τεκμηριωμένο φάκελο.
3. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ελέγχονται και αξιολογούνται από εξειδικευμένα στελέχη της ΕΤΕ και του
Συμβούλου Υποστήριξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσης.
Αξιολογούνται επίσης η ρεαλιστικότητα, η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και
των ταμειακών ροών της εταιρείας, που αποδεικνύουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών της
υποχρεώσεων.
4. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η ΕΤΕ μπορεί να ζητήσει πρόσθετες γραπτές διευκρινίσεις επί των
υποβληθέντων στοιχείων ή/και συμπληρωματικά στοιχεία και να θέσει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου
θα πρέπει αυτά να προσκομιστούν.
5. Οι εισηγήσεις για τη χρηματοδότηση ή μη ενός Επιλέξιμου Δικαιούχου υποβάλλονται προς την Επενδυτική
Επιτροπή της ΕΤΕ ως ΕΧΟ (εφεξής η «Επενδυτική Επιτροπή»). Η Επενδυτική Επιτροπή αποφασίζει με
τραπεζικά κριτήρια, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της ΕΤΕ. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από
στελέχη της ΕΤΕ και στις συνεδριάσεις της παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στελέχη
της ΕΤΕπ και του ΕΠΑνΕΚ.
6. Οι όροι χρηματοδότησης από την ΕΤΕ με τη χρήση πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ λαμβάνουν υπ’ όψη τις διατάξεις
περί κρατικών ενισχύσεων καθώς και τους όρους του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής
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ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID19.
7. Τα δάνεια προς Τελικούς Δικαιούχους από πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ δεν επιβαρύνονται με προμήθειες και
έξοδα.
8. Η απόρριψη από την ΕΤΕ αίτησης για χρηματοδότηση δεν παρέχει κατά οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα
απόδοσης οιουδήποτε είδους δαπανών στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 10: Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και ικανοποίησης όλων των όρων που έχουν τεθεί από την ΕΤΕ βάσει της
παρούσας Πρόσκλησης, τότε η ΕΤΕ ως ΕΧΟ προχωρεί στην υπογραφή Σύμβασης Δανείου με τον Τελικό
Δικαιούχο.
Ταυτόχρονα υπογράφεται η σύμβαση για το Δάνειο Συγχρηματοδότησης ΕΤΕ COVID-19, το οποίο χορηγείται
από κεφάλαια της Τράπεζας.
Άρθρο 11: Γενικές Διατάξεις
1. Κάθε υποψήφιος Επιλέξιμος Δικαιούχος οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί στον έλεγχο
της ακρίβειας, ορθότητας και νομιμότητας τυχόν πληροφοριών τις οποίες λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο,
πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση ή δίδονται εγγράφως από την ΕΤΕ.
2. Συμβατική ισχύ έχουν μόνο οι ρητά συνομολογημένοι όροι έγγραφης σύμβασης νομίμως υπογεγραμμένης
μεταξύ των Τελικών Δικαιούχων και της ΕΤΕ. Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση
πρόταση για τη σύναψη σύμβασης δανείου.
3. Κάθε Τελικός Δικαιούχος δια της παρούσας ενημερώνεται πως τα προσωπικά στοιχεία, που
γνωστοποιούνται με την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης (ήτοι ονοματεπώνυμο,
στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.) θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα συμπεριληφθούν στο αρχείο που τηρεί
η ΕΤΕ για τους σκοπούς αξιολόγησης, χορήγησης και εν γένει διαχείρισης και παρακολούθησης της
αιτούμενης χρηματοδότησης, για την πλήρη δε ενημέρωση του σχετικά με την προστασία των προσωπικών
του δεδομένων, μπορεί να ανατρέξει στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της
Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον
διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr). Σε περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος είναι
νομικό πρόσωπο, αναφορικά με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα, δια της παρούσας παρέχεται η
απαιτούμενη ενημέρωση στα εμπλεκόμενα στη σχετική συναλλαγή φυσικά πρόσωπα, τα στοιχεία των
οποίων γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης στην ΕΤΕ. Η ΕΤΕ δεσμεύεται ότι θα τηρεί
όλες τις προβλέψεις και βασικές αρχές του υπ’ αριθ. 679/2016 Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, ως προς τα στοιχεία ταυτοποίησης και
επικοινωνίας των υπαλλήλων, στελεχών και εν γένει φυσικών προσώπων όλων των μερών των οποίων τα
στοιχεία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και επικοινωνιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Επιλέξιμοι κωδικοί NACE - ΚΑΔ
Κλάδος

Ενέργεια

2-ψηφιος κωδικός
(NACE)

35. Παροχή Ηλεκτρικού
Ρεύματος, Φυσικού
Αερίου, Ατμού και
Κλιματισμού

41. Κατασκευές
κτιρίων

Κατασκευές

42. Έργα πολιτικού
μηχανικού

43. Εξειδικευμένες
κατασκευαστικές
δραστηριότητες

3-ψηφιος
κωδικός
(NACE)
35.1
35.1
35.1
35.1
35.1
35.2
35.2
35.2
35.2
35.3
35.3
41.1
41.1
41.2
41.2
42.1
42.1
42.1
42.1
42.2
42.2
42.2
42.9
42.9
42.9
43.1
43.1
43.1
43.1

4-ψηφιος
κωδικός
(NACE)
35.11
35.12
35.13
35.14
35.21
35.22
35.23
35.30
41.10
41.20
42.11
42.12
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.11
43.12
43.13

ΚΑΔ

Επίπεδο

35.1
35.11
35.12
35.13
35.14
35.2
35.21
35.22
35.23
35.3
35.30
41.1
41.10
41.2
41.20
42.1
42.11
42.12
42.13
42.2
42.21
42.22
42.9
42.91
42.99
43.1
43.11
43.12
43.13

3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
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Περιγραφή Δραστηριότητας
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αέριων καυσίμων με αγωγούς
Παραγωγή φυσικού αερίου
Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
Παροχή ατμού και κλιματισμού
Παροχή ατμού και κλιματισμού
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών
Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
Κατασκευή κοινωφελών έργων
Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού
Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου
Κατεδαφίσεις
Προετοιμασία εργοτάξιου
Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
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43.2

49. Χερσαίες
μεταφορές και
μεταφορές μέσω
αγωγών

Μεταφορές /
Αποθήκευση
50. Πλωτές μεταφορές

51. Αεροπορικές
μεταφορές
Τουρισμός

55. Καταλύματα

43.2
43.2
43.2
43.3
43.3
43.3
43.3
43.3
43.3
43.9
43.9
43.9
49.1
49.1
49.2
49.2
49.3
49.3
49.3
49.4
49.4
50.1
50.1
50.2
50.2
50.3
50.3
50.4
50.4
51.1
51.1
51.2
51.2
55.1
55.1

43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
49.10
49.20
49.31
49.39
49.41
50.10
50.20
50.30
50.40
51.10
51.21
55.10

43.2

3

43.21
43.22
43.29
43.3
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.9
43.91
43.99
49.1
49.10
49.2
49.20
49.3
49.31
49.39
49.4
49.41
50.1
50.10
50.2
50.20
50.3
50.30
50.4
50.40
51.1
51.10
51.2
51.21
55.1
55.10

4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
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Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
Επιχρίσεις κονιαμάτων
Ξυλουργικές εργασίες
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
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55.2
55.2

55.20

55.3

79. Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών
πρακτορείων/γραφείων
οργανωμένων
ταξιδιών/υπηρεσιών
κρατήσεων και
συναφείς
δραστηριότητες
82. Διοικητικές /
υποστηρικτικές
δραστηριότητες

55.2
55.20

3
4

55.3

3

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Άλλα καταλύματα
Άλλα καταλύματα
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

55.3

55.30

55.30

4

55.9
55.9

55.90

55.9
55.90

3
4

79.1

3

79.11
79.12

4
4

79.9

3

79.90

4

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.3

3

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.30

4

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

79.1
79.1
79.1

79.11
79.12

79.9
79.9

79.90

82.3
82.3

82.30
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Παράρτημα 2 : Δικαιολογητικά
1
2
3
4
5
5

6

7
8

9

10

Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αίτημα χρηματοδότησης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1
Επιχειρηματικό σχέδιο επιχείρησης σύμφωνα με το τυποποιημένο Υπόδειγμα 2 ( επικουρικά
του όποιου business plan προσκομισθεί από την επιχείρηση).
Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ μέσω taxisnet
Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86 Νόμιμου Εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3
Σημείωση : Απαιτείται μόνο σφραγίδα – υπογραφή της επιχείρησης.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86 Νόμιμου Εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4
Σημείωση : Απαιτείται μόνο σφραγίδα – υπογραφή της επιχείρησης.
Στοιχεία προσωπικού:
 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού-Ε4)
 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ της τελευταίας κλεισμένης χρήσης (μόνο το
αποδεικτικό υποβολής)
ή
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/86 ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό
Τεκμηρίωση Αναγκών Ρευστότητας (Υπόδειγμα 5)
Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης δεν προκύπτει από το 25% του
Κ.Ε. ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους.
Εφόσον η τεκμηρίωση του ποσού χρηματοδότησης βασίζεται στο μισθολογικό κόστος,
προσκομίζονται
επιπλέον
στοιχεία
μισθολογικού
κόστους
της
επιχείρησης
(συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του
προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις
μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019, όπως αυτό προκύπτει από τα Λογιστικά
βιβλία της επιχείρησης.
Δήλωση στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα επιχείρησης (Υπόδειγμα 6: Δήλωση Μεγέθους
Επιχείρησης)
Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης :
 Ισολογισμοί και έντυπα Ε3 των τριών τελευταίων χρήσεων,
 Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (για επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία),
 Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών τελευταίας χρήσης υπογεγραμμένο από
λογιστή.
Ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι
αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση). Σημείωση : επανεκδίδεται σε περίπτωση που δεν είναι σε
ισχύ κατά την εκταμίευση.
Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση. Σημείωση: επανεκδίδεται σε περίπτωση που
δεν είναι σε ισχύ κατά την εκταμίευση.
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Παράρτημα 3 Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων
Α. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από
τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία
πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν
από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό
που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο
όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα
χρέη της εταιρείας (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την
επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει
επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον
επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για
την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που
αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική
διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη
σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1.

ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2.

ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest
coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται τόσο σε επίπεδο
αιτούσας επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα Λαμβάνοντας υπόψη την SA 58368 (2020/N) και την C(2020) 4509 29-06-2020 Τροποποίηση
του Προσωρινού Πλαισίου, μπορούν να δανειοδοτηθούν οι πολύ Μικρές ή Μικρές επιχειρήσεις που
ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019 υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική
διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
ενίσχυση αναδιάρθρωσης, ήτοι:
1.

Ειδικότερα, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη
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σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης.
2.

Εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο
αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης.
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Παράρτημα 4 Κατάσταση αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
Κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α. 137/13.09.2017) που εμπίπτουν στον
ορισμό της κατάστασης αποκλεισμού, συντρέχουν εάν έχουν επιβληθεί:
α) τρεις (3) ή περισσότερες πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) ή περισσότερες πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
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Υπόδειγμα 1 : Αίτηση Χρηματοδότησης

Προς την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προγράμματος χορήγησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης από το ΤΑΜΥΠΟΔ-ΕΤΕ

Επωνυμία της Επιχείρησης:
Νομική μορφή της επιχείρησης:
Α.Φ.Μ. :
Κατηγορία τηρούμενων βιβλίων:
Διεύθυνση έδρας:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο :

Τηλέφωνο:

Fax:

Αιτούμενη χρηματοδότηση μέσω
ΤΑΜΥΠΟΔ:

€

Email:

Αιτούμενη χρηματοδότηση Δανείου
€
συγχρηματοδότησης ΕΤΕ:
Προτεινόμενες Εξασφαλίσεις :
Είδος επιχείρησης :

 Μικρομεσαία Επιχείρηση
 Επιχείρηση Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
…………….., …………………………………
(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Για την επιχείρηση

Επισυνάπτονται


Επιχειρηματικό Σχέδιο



Δικαιολογητικά
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Υπόδειγμα 2: Επιχειρηματικό Σχέδιο

Προς την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Κατάστημα

(

)

Κύριοι,
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση με την επωνυμία
και ΑΦΜ:
της οποίας είμαι Νόμιμος Εκπρόσωπος, ιδρύθηκε στις
με κύριο αντικείμενο
δραστηριότητας
και αιτείται χρηματοδότησης στο πλαίσιο του
Ταμείου Υποδομών, ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητά της στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
των συνεπειών που υπέστη η επιχείρηση λόγω της πανδημίας COVID-19.
Η αιτούμενη χρηματοδότηση συνίσταται από Δάνειο ΤΑΜΥΠΟΔ COVID-19 ποσού (€ ) και
Δανείου Συγχρηματοδότησης ΕΤΕ COVID-19 ποσού (€ ) και πρόκειται να διατεθεί για την
κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ποσού
(€
).

Το αιτούμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για
……………………..……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(αναφέρονται οι προτεινόμενες δαπάνες, αναλυτική καταγραφή).

Με την ως άνω χρηματοδότηση η επιχείρησή μας
προσδοκά……………………..……………...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(αναφέρεται ο γενικός στόχος των δαπανών, εξήγηση της αναγκαιότητάς τους, αναμενόμενα
αποτελέσματα, π.χ. βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, της ανταγωνιστικότητάς της,
αύξηση πωλήσεων, μεριδίου αγοράς, αύξηση περιθωρίων κέρδους, αύξηση θέσεων εργασίας κλπ.).

(τόπος, ημερομηνία)
Για την επιχείρηση
Ο/Η Δηλών/ούσα
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Υπόδειγμα 3: Υπ. Δήλωση

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):

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Η Υ.Δ θα πρέπει να συμπληρωθεί ανάλογα με τα στοιχεία της επιχείρησης, να υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγιστεί
με τη σφραγίδα της επιχείρησης
1.

Όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, είναι ακριβή και
αληθή.

2.

Ο λήπτης της χρηματοδότησης έχει λάβει σαφή γνώση των όρων λειτουργίας του Ταμείου Υποδομών καθώς και των όρων της
σχετικής Πρόσκλησης.

3.

Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος του φορέα της επένδυσης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).

4.

Ο λήπτης της χρηματοδότησης είναι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους
περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το
Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19

5.

Ο λήπτης της χρηματοδότησης δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε έχει υπαχθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής/ αναδιοργάνωσης
ή εξυγίανσης ή άλλη ισοδύναμης διαδικασίας, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, ως εκάστοτε ισχύει, και ούτε έχει υποβληθεί
αίτηση για υπαγωγή του σε διαδικασία πτώχευσης, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή του σε καθεστώς αναδιοργάνωσης
/προπτωχευτικής εξυγίανσης ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα ως εκάστοτε ισχύει, ούτε έχει
τεθεί, ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για θέση του υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή για θέση του σε αναγκαστική διαχείριση του ν.
4307/2014 ούτε έχει υποβληθεί δήλωση του ότι αναστείλει τις πληρωμές τους, ούτε έχουν αναστείλει τις πληρωμές του, ούτε
έχει διακόψει ή απειλήσει την διακοπή των εργασιών του..

6.

Ο λήπτης της χρηματοδότησης δεν είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, σημείο 18 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και ότι κατά την 31.12.2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν
πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των
πιστωτών της. Ειδικά και μόνον εάν η επιχείρησή του είναι μία πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση κατά την έννοια του
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό ΕΕ 972/2020 και ισχύει, μπορεί κατά την
31.12.2019 να ενέπιπτε στον ορισμό της "προβληματικής επιχείρησης" υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική
διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του ελληνικού δικαίου ή δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή
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εναλλακτικά εάν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα ή εναλλακτικά εάν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν συνεχίζει να
υπόκειται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την Τράπεζα.
7.

Δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αρ. 1
παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

8.

Ο λήπτης της χρηματοδότησης αντλεί τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του εν μέρει ή πλήρως από οικονομική
δραστηριότητα στους Επιλέξιμους Κλάδους, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών
δραστηριοτήτων (NACE) και ΚΑΔ σύμφωνα με την ελληνική στατιστική ταξινόμηση.

9.

Κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική συναλλαγή φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της
υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης στην ΕΤΕ έχει ενημερωθεί πως τα προσωπικά στοιχεία του (ήτοι ονοματεπώνυμο,
στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.) θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα συμπεριληφθούν στο αρχείο που τηρεί η ΕΤΕ για τους
σκοπούς αξιολόγησης, χορήγησης και εν γένει διαχείρισης και παρακολούθησης της αιτούμενης χρηματοδότησης. Για την πλήρη
δε ενημέρωσή του σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, κάθε εμπλεκόμενο φυσικό πρόσωπο μπορεί να
ανατρέξει στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο
δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

10. Ο λήπτης της χρηματοδότησης συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού
της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το
άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 και το σημείο 34 της 19.3.2020/C(2020) 1863
/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.
11. Δεν συντρέχουν, για τον φορέα της επένδυσης ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, οι λόγοι αποκλεισμού οι οποίοι
αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του νόμου 4412/2016, περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
12. Ο λήπτης της χρηματοδότησης αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες
εθνικές ή κοινοτικές αρχές και 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.
13. Οι ενισχυόμενες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί / ενισχυθεί από άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους υπό την επιφύλαξη των ισχυόντων στην με αρ.
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά.

Ημερομηνία:

………./2021

Για την επιχείρηση/
-Ο-

Νόμιμος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή 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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Υπόδειγμα 4 : Δήλωση Σώρευσης Δανείων Προσωρινού Πλαισίου

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:

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

ΤΚ
:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας, ότι:
Το ύψος των δανείων που η αιτούσα:
A. Έχει λάβει στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά
B. Έχει κάνει αίτημα λήψης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020
και μετά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα Δανείων και είναι απολύτως ορθά.
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Πίνακας Δανείων Προσωρινού Πλαισίου (αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε.)
ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ Η ΕΧΕΙ ΑΙΤΗΘΕΙ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα)
Μέτρο με το οποίο αποκτήθηκε το
δικαίωμα λήψης του δανείου ή
έχει γίνει αίτηση για λήψη δανείου

Φορέας
χορήγησης
δανείου

Ποσό δανείου
(€)

Κριτήριο βάσει του οποίου
προσδιορίζεται το ύψος του
δανείου (κύκλος εργασιών,
μισθολογικό κόστος, ανάγκες
ρευστότητας)

Ύψος σε € του κριτηρίου αναφοράς
βάσει του οποίου προσδιορίζεται το
ύψος του δανείου

Ελέγχεται το σύνολο των δανείων βάσει της Ανακοίνωσης προκειμένου να εξακριβωθεί αν το νέο δάνειο δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει.
Ημερομηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
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Υπόδειγμα 5: Τεκμηρίωση Αναγκών Ρευστότητας
ΤΑΜΥΠΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ COVID-19
Υπόδειγμα καθορισμού αναγκών ρευστότητας σύμφωνα με την παράγραφο 25 (d)(iii) και 27 (d)(iii) Προσωρινού
Πλαισίου COVID-19
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΑΦΜ:

(Καθαρή Ταμειακή Ροή ανά τρίμηνο)
Περίοδος

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

6ο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Διαφορά Εισροών
- Εκροών

0

0

0

0

0

0

Καθαρή Ταμειακή
ροή στο τέλος της
περιόδου (Net
cash position at
the end of the
period)

0

0

0

0

0

0

Καθαρή ρευστότητα στην αρχή της περιόδου.(Net
cash position at the beginning of the period)
Εισροές

Πελάτες
Άλλα Λειτουργικά έσοδα
Μη λειτουργικά έσοδα
Άλλα (άλλες εισροές)
Εκροές

Προμηθευτές
Διοικητικά Έξοδα (μισθοί,
κλπ.)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
(δόσεις δανείων, τόκοι,
κλπ.)
Άλλα (ενοίκια,κλπ.)

Άλλα (παρακαλώ προσθέστε
άλλες εκροές)

Ημερομηνία:

/ /2021

Υπογραφή : __________________ (νόμιμος εκπρόσωπος)
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Υπόδειγμα 6: Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης

Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα 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 (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω
Ανεξάρτητη επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Να
συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα.
Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα (και τα τυχόν
Συνεργαζόμενη
συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το
επιχείρηση
αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που
παρατίθεται παρακάτω.
Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που
Συνδεδεμένη επιχείρηση
παρατίθεται παρακάτω

Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των ΜμΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθμός απασχολουμένων (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.
(**) 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)]
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) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
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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 απασχολουμένων
(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 (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
(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 (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.
(4) Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα «Στοιχεία για τον
προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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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
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(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).

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.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ..............................................................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: .............................................................................................................
Αριθμός 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 απασχολουμένων
(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:
Πίνακας εταιρικής σχέσης
Ποσοστό: ...

Αριθμός
απασχολουμένων
(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 απασχολουμένων
(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.
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.
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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.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθμός απασχολουμένων
(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
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

(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).

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.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ορισμός των ΜμΕ1 κάνει διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσεων που διατηρούν
με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματος άσκησης
κυριαρχικής επιρροής.
Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις θεωρούνται ανεξάρτητες, εάν:


μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, το 25 % ή λιγότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης (κατάντη
επιχείρηση) ή



μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης (κατάντη
επιχείρηση), αλλά συνολικά απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους αν είναι ΜμΕ ή λιγότερους από 3.000
αν είναι MidCap σε ενοποιημένη βάση ή



25% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου και μέχρι 50% ανήκει σε τοπική αρχή
με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και σε μια περιοχή της διοίκησης της αρχής, η οποία
έχει λιγότερους από 5000 κατοίκους ή



μέχρι 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ανήκουν σε εταιρείες ή ιδρύματα, σύμφωνα
με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της
6ης Μαΐου 2003, του άρθρο 3, παράγραφος 2 (δηλαδή ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή "business angels",
υπό την προϋπόθεση ότι επενδύουν λιγότερο από €1,25 εκατ. στην ίδια επιχείρηση, πανεπιστήμια, μη
κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα, θεσμικούς επενδυτές (π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφάλειες),
περιλαμβανομένων και περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης.

Μια επιχείρηση μπορεί να απωλέσει την ιδιότητα της ΜμΕ εάν ένας ή περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί κατέχουν το
25% ή περισσότερο των δικαιωμάτων του κεφαλαίου/ψήφου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στον παραπάνω ορισμό
της «Ανεξάρτητης επιχείρησης» εφόσον κατέχουν το 25% αλλά όχι περισσότερο από το 50%.
Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις θεωρούνται συνεργαζόμενες, εάν:


μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει τουλάχιστον το 25% αλλά όχι περισσότερο από το 50% του
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).



ο αριθμός των εργαζομένων είναι το άθροισμα των εργαζομένων της ίδιας της επιχείρησης συν ένα ποσοστό
του αριθμού των εργαζομένων κάθε μιας από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που αντανακλά το ποσοστό των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται. Μόνο τα δεδομένα της άμεσα ανάντη ή κατάντη της υπό
εξέτασης συνεργαζόμενης επιχείρησης ή επιχειρήσεων, θα πρέπει να προστίθενται (παράδειγμα 2, σελ. 26 του
Οδηγού χρήσης του Ορισμού των ΜμΕ).

Τύπος 2: συνδεδεμένη επιχείρηση
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες, εάν:

1



δύο (ή περισσότερες) επιχειρήσεις θεωρούνται συνδεδεμένες εάν η μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση)
κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων του κεφαλαίου / ψήφου της άλλης επιχείρησης
(κατάντη επιχείρησης) ή διαθέτει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή μέσω σύμβασης ή άλλης
συμφωνίας. Στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις απαιτείται να καταρτίζουν
ενοποιημένους λογαριασμούς.



ο αριθμός των εργαζομένων είναι το άθροισμα του αριθμού των εργαζομένων της ίδιας της επιχείρησης καθώς
και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων κάθε μιας από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Για συνδεδεμένες

Ο όρος «ορισμός» αναφέρεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού 651/2014 που αφορά τον ορισμό των ΜμΕ.
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επιχειρήσεις, ο αριθμός των εργαζομένων πρέπει να προστεθεί για όλες τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα της
αλυσίδας μεταξύ των ανάντη και κατάντη επιχειρήσεων.
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.
ΙΙ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).
Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων;


Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης,



τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση εξάρτησης με αυτή και εξομοιούνται προς
μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,



οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,



οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην επιχείρηση και έχουν οικονομικά οφέλη από αυτή.

Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης άσκησης ή
επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθμό των εργαζομένων.
Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων;
Μία ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης με πλήρη
απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους. Ο αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ.
Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ή που έχουν εργαστεί με καθεστώς
μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή εργασία, υπολογίζονται σε κλάσματα ΕΜΕ.
Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.

__________________________
Ορισμοί και παραδείγματα παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας» ορισμό
των ΜμΕ – «Οδηγός χρήσης του Ορισμού ΜμΕ»
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