
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΗ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας –  

Δράση «Εξωστρέφεια» 

 

    • Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος  

Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε 

Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», 

ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΕΤΕΑΝ ΑΕ), για την υλοποίηση των στόχων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» συστήθηκε το Ταμείο Δανειοδοτήσεων, 

που χρηματοδοτεί τη Δράση «Εξωστρέφεια», η οποία αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια που 

στόχο έχουν την βελτίωση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προωθείται με επενδυτικά σχέδια δημιουργίας 

ανταγωνιστικών προϊόντων και αύξησης των παραγωγικών δυνατοτήτων  που συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς 

αγορές. 

 

 Είδος χρηματοδότησης 

Πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια που δίνονται με ευνοϊκούς όρους. 

 

   • Συνολικός προϋπολογισμός δράσης  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό που αποτελεί 

το κεφάλαιο του Ταμείου Δανειοδοτήσεων, το οποίο χρηματοδοτεί τη Δράση 

«Εξωστρέφεια», ανέρχεται σε 210.000.000 ευρώ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα καταβάλλει συνολικά ποσό 70.000.000 ευρώ  και  η 

Τράπεζα θα καταβάλει συνολικά ποσό 140.000.000 ευρώ.   

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται, η κατανομή του προϋπολογισμού των 70 εκ. 

ευρώ της Δράσης «Εξωστρέφεια» που θα διατεθούν για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς 

όρους, ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας. Για την 

περιφερειακή κατανομή έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των περιφερειών βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης του 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας.  

 

κωδ. 

Ε.Π. 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Άξονας 

κωδ. 

άξονα 

Ενισχυόμενη 

Περιφέρεια 
Ποσό (€), % 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

11.698.645,53   

16,7124% 

 

 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Δυτικής Μακεδονίας" 

5 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

1.774.332,18   

2,5348% 

 

13 ΠΕΠ Αττικής  

"Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 

της Καινοτομίας και 

της Ψηφιακής 

Σύγκλισης" 

3 ΑΤΤΙΚΗ 
29.207.299,45   

41,7247% 

12 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Στερεάς Ελλάδας " 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
2.740.872,75   

3,9155% 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

   

 Επιλέξιμες περιοχές  

Όλη η Ελλάδα  

 

 Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, ή το Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 (L214/3/09.08.2008), 

που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται 

στην ενότητα «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις» 

 Οι επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ , όπως 

περιγράφεται σε σχετική ενότητα παρακάτω «Επιλέξιμοι ΚΑΔ». 

 Οι  επιχειρήσεις  που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά 

την εκταμίευση του δανείου). 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε 

εγγυημένο δάνειο. 

11 
ΠΕΠ Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Νοτίου Αιγαίου" 

6 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
1.728.625,33   

2,4695% 

3 

ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα 

και 

Επιχειρηματικότητα 

"Βελτίωση 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος" 

3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, 

ΙΟΝΙΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

22.850.224,78   

32,6432% 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 Οι  επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια 

εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από  αυτή (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του 

δανείου). 

 

 Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις  που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 

επόμενες του Ν. 3908/25.01.2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011 

 

Προβληματικές επιχειρήσεις 

Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 

2004, σ. 2) και από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 

της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και 

Μεσαίες επιχειρήσεις 

 

Παράνομες Ενισχύσεις   

Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και 

ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά. 

 

Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο 

δάνειο. 

http://www.etean.com.gr/pdf/N3908.pdf
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 

1998/2006  συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας οι πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

i. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου 

ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα 

του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 

iii. στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα 

του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά 

από τις οικείες επιχειρήσεις 

ii. β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 

iv. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση 

συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία 

δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική 

δραστηριότητα.   

v. στον τομέα του άνθρακα  

vi. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον 

η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών  

vii. οι προβληματικές επιχειρήσεις 

 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-2006.pdf
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Επίσης, αποκλείονται:  

 

 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου 

και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

 Οι Επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα 

(Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, 

Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

 Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)  

 

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

δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 

τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).  

 

 Μη επιλέξιμες δραστηριότητες 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής των ενισχύσεων όπως 

ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισμού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο παρόν κανονισμός 

εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς εκτός: 

α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

Συμβουλίου (1)· 

β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης· 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-2006.pdf
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  
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γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

i)  όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 

τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται 

στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· 

ii)  όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ)  ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς 

κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, 

με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που 

σχετίζονται με εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε)  ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 

εισαγόμενων· 

στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα 

κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 

ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες 

χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για 

λογαριασμό τρίτων· 

η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα I της συνθήκης 

ΕΚ, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας· 

β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την 

οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της 

γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος 

ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ)   «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 

αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία 

προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους 

πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν 

πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 

 

Επίσης από τον κλάδο της μεταποίησης εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν 

αίτηση:  

i) οι δραστηριότητες του τομέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές 

Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο 

για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06), και,  

iii) οι δραστηριότητες του τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται  στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται 

- Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν 

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες 

αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας. 

- Συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού, 

ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρμογή CRM, εφαρμογές 

ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών, 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDA’s, κλπ. 

- Δαπάνες διασφάλισης ποιότητας,  πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Δαπάνες προβολής σε αγορές – στόχους.  

- Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες μείωσης 

της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

- Προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων. 

- Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 

20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

- Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που 

σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες αγορές 

και αποτελούν συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της 

λειτουργίας της επιχείρησης  μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

- Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς γηπέδων ή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Εξαιρείται η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

βρίσκονται σε οργανωμένους  υποδοχείς  μεταποιητικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) μέχρι  20% του ύψους του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου.   

- Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με 

εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη 

δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που 

σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και άλλες 

δαπάνες που αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω των δανείων οι δαπάνες για την 

απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε 

επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων 

και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- Δεν είναι επιλέξιμος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να 

ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-2006.pdf
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

    •Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ.   

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10,11         

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Μόνο οι 

δραστηριότητες του πίνακα που 

ακολουθεί**.  

12         Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13         Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών. 

14         Κατασκευή ειδών ένδυσης. 

15         

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή 

ειδών ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , 

ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και 

υποδημάτων και υποδημάτων. 

16         

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων 

από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, 

κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής. 

17         
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και 

προϊόντων από χαρτί. 

18         

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή 

προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου 

και εικόνας ή μέσων πληροφορικής. 

19         

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 

διύλισης πετρελαίου 

20         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 

21         

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών 

σκευασμάτων 

22         

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό 

(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες. 

23         Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

μεταλλικά ορυκτά. 

24         Παραγωγή βασικών μετάλλων.  

25         

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού. 

26         
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27         Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28         
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. 

29         

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων 

30         Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31         Κατασκευή επίπλων 

32         Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

33         

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων 

εξοπλισμού. 

  

35,30,
21   

Υπηρεσίες παροχής πάγου, 

συμπεριλαμβανομένου του πάγου για 

ψυκτικούς (δηλαδή για μη διατροφικούς) 

σκοπούς 

41     Κατασκευές Κτιρίων  

42     Έργα Πολιτικού μηχανικού  

43      

Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές 

Δραστηριότητες  

46     

Χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο 

μηχανοκινήτων οχημάτων / μοτοσικλετών)  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

58     Εκδοτικές Δραστηριότητες  

59     

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, 

βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

61     Τηλεπικοινωνίες 

62.0     

Δραστηριότητες Προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 

συμβούλων και συναφείς δραστηριότητες  

 62.01    

Δραστηριότητες Προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών συστημάτων.  

      62.02.20   

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 

συστημάτων και λογισμικού 

    62.02.3     

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 

τεχνολογίες της πληροφορίας 

      62.02.30   

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για 

τεχνολογίες της πληροφορίας 

        62.02.30.02 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου 

λογισμικού εφαρμογών 

        62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 

  62.03       

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

    62.03.1     

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

      62.03.12   

Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 

  62.09       

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και δραστηριότητες 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    62.09.2     Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των ηλεκτρονικών 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

υπολογιστών π.δ.κ.α. 

      62.09.20   

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών π.δ.κ.α. 

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1         
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 

συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες 

  63.11       

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 

συναφείς δραστηριότητες 

    63.11.1     

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, 

παροχής κεντρικού υπολογιστή, 

λειτουργίας εφαρμογών και παροχής 

λοιπής υποδομής τεχνολογιών της 

πληροφορίας 

      63.11.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 

        63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 

Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας 

δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος 

κλπ) 

        63.11.11.04 

Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής 

δεδομένων 

      63.11.13   

Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών 

πληροφορικής 

  63.12       Δικτυακές πύλες (web portals) 

    63.12.1     

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών 

(web portals) 

      63.12.10   

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών 

(web portals) 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  70.22       

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών και άλλων συμβουλών 

διαχείρισης 

    70.22.1     

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών διαχείρισης 

        70.22.12.10 

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και 

επιχειρησιακής έρευνας 

      70.22.11   

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

στρατηγικής διαχείρισης 

        70.22.12.02 

Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από 

συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 

      70.22.13   

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

μάρκετινγκ 

      70.22.15   

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

οργάνωσης παραγωγής 

      70.22.16   

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα 

εφοδιασμού και άλλων συμβουλών 

διαχείρισης 

        70.22.16.01 

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας 

(logistic) 

      70.22.17   

Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών 

διαδικασιών 

    70.22.2     

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των 

κατασκευαστικών 

 71.20    Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις 

   73.11.11  Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 

    73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 

    73.11.11.02 

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων 

γενικά (πανό) και επιγραφών 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ 

CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

    73.11.11.03 

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και 

διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 

    73.11.11.04 

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) 

διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών 

    73.11.11.05 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 

    74.10.1     

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες 

υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού 

      74.10.11   Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων 

      74.10.12  Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 

      
74.10.19  

Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου 

σχεδιασμού 

    74.10.2   Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

     74.10.20  Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

  82.92       

Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο 

προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιμες 

δρασ.). 

 86.1    Νοσοκομειακές Δραστηριότητες   

  96.01       

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 

προϊόντων. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

** εκ των οποίων:  

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10     Βιομηχανία τροφίμων 

 10.52       Παραγωγή παγωτών 

 10.71       
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

 10.72       

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· 

παραγωγή διατηρούμενων ειδών 

ζαχαροπλαστικής 

 10.73    

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, 

κουσκούς και παρόμοιων 

αλευρωδών προϊόντων 

 10.82       

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και 

ζαχαρωτών 

 10.83    Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

   

10.83.12 

    

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· 

εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και 

συμπυκνωμάτων του καφέ ή των 

υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοι- 

ού καφέ 

  

10.83.13 

  

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν 

έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου 

τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και 

τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει 

ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες 

συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg 

  10.83.14     Επεξεργασία εκχυλισμάτων, 

αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE 

ΤΑΞΕΙΣ 

NACE 

ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ CPA 

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ 

CPA 

ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

παρα- 

σκευασμάτων τσαγιού ή μάτε 

   10.83.15    Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 

 

10.84 
Εκτός 
10.84.11    

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

(Εκτός παραγωγής ξιδιού και υποκαταστάτωτων 
του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ) 

 10.85      Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

 10.86       

Παραγωγή ομογενοποιημένων 

παρασκευασμάτων διατροφής 

και διαιτητικών τροφών 

  10.89.11     
Παραγωγή σουπών και ζωμών και 

παρασκευασμάτων τους 

  10.89.13.01   Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρομοίων ειδών 

  10.89.13.02   Παραγωγή μπέκινγκ πάουντερ 

11     Ποτοποιία  

 11.01.1    Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

 11.05    Ζυθοποιία 

 11.07    

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή 

μεταλλικού νερού και 

άλλων εμφιαλωμένων νερών 

 

.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Επισημαίνεται ότι από τις παραπάνω μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν 

δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης 

οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας, όπως 

αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτημα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β). Ο πίνακας των δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται σε 

προηγούμενη ενότητα που ακολουθεί «Μη επιλέξιμες δραστηριότητες». 

  

 Επιτόκια δανεισμού και σχετικές πληροφορίες  

 

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής 

σύμβασης είναι σταθερό για όλη της διάρκειά της. Το ετήσιο επιτόκιο των δανειακών 

κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 4,23%, το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, 

σήμερα 0,60% , στο μέρος του κεφαλαίου που προέρχεται από την Τράπεζα. 

Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο 

δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η Τράπεζα, το οποίο 

ανέρχεται σε 6,35 % και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό (0%). 

Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και 

συνιστά κρατική ενίσχυση de minimis (ήσσονος σημασίας), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 

1998/2006 (L379 της 28/12/2006, σελ.5) για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος του 

δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 

(ΤΕΠΙΧ).  

 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-2006.pdf
http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-2006.pdf
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 Διάρκεια – Αποπληρωμή Δανειακής Σύμβασης  

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια 

δέκα (10) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.  

Το δάνειο αποπληρώνεται με τριμηνιαίες δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου 

χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην διάρκεια του δανείου. Κατά την  

διάρκεια της περιόδου χάριτος , καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.   

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία 

επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης) 

 

 Διαχειριστικό Κόστος 

Κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, η επιχείρηση καταβάλλει διαχειριστικό 

κόστος  ποσού 800 €.  

 

 Στοιχεία επικοινωνίας  

Το δίκτυο καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS AE καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας www.eurobank.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) www.etean.com.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurobank.gr/
http://www.etean.com.gr/


ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΗ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


