ΠΕΡΙΛΗΨΗ "ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του προγράµµατος εστιάζεται στην αύξηση του βαθµού πρόσβασης των µικρών
και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης, στη µείωση του κόστους
δανεισµού τους, καθώς και στην παροχή εγγύησης από το Ταµείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΕ).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις (υφιστάµενες, υπό σύσταση,
νεοϊδρυόµενες), οιασδήποτε µορφής (ατοµικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που δεν είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις :
-Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
- Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν από τη σύναψη δανειακής
σύµβασης (ή σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης) από 0 µέχρι και 20 εργαζόµενους ,
υπολογιζόµενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας- Ε.Μ.Ε..
- Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισµός δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ
- Συνάπτουν δανειακή σύµβαση (ή σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης), η οποία
καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό
παροχής εγγυήσεων αυτής.
- ∆εν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους
κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας.
- Να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δραστηριότητας όπως παρουσιάζονται στο
παράρτηµα Ι.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Το πρόγραµµα αφορά την επιδότηση του κόστους δανεισµού τραπεζικών δανείων
επενδυτικού χαρακτήρα που είναι εγγυηµένα σε κάποιο ποσοστό τους από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
Για τον σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις µπορούν ταυτόχρονα µε την αίτηση επιδότησης, να
αιτούνται την εγγυοδοσία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Συγκεκριµένα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συµβάσεων τραπεζικών
δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που :
- έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος,
- είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,
- έχουν συγκεκριµένη διάρκεια και λήξη και
- αφορούν συγκεκριµένο, προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου .
Κάθε επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός εγγυηµένα δάνεια ή
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν διαφορετικό φυσικό
αντικείµενο επένδυσης. Εξαιρούνται, δηλαδή δεν είναι επιλέξιµα:
- δάνεια που συνδέονται µε ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου κίνησης,
- δάνεια που αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανοµής ή άλλες
τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε εξαγωγική δραστηριότητα,
Επισηµαίνεται ότι µε την Κ.Υ.Α, µέρος της οποίας αποτελεί ο παρών Οδηγός,
τροποποιούνται οι ισχύοντες Οδηγοί Εφαρµογής του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) που
έχουν εκδοθεί από το ΥΠ.ΑΝ. και, εφ’ εξής, επιτρέπεται η επιδότηση επιτοκίου των δανείων
που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση 2.10.2 και που συνάπτονται για την κάλυψη
αναγκών επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε άλλες δράσεις του ΕΠΑΝ, εφ’ όσον
τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις
που αφορούν στις σχετικές δράσεις.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Επιλέξιµες για το πρόγραµµα είναι οι δανειακές συµβάσεις που έχουν συναφθεί (υπογραφεί)
µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης του Προγράµµατος.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ
Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιµο είναι 10.000 €.
Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς επιδότηση είναι 400.000 €
Τα ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος µε απόφαση του
3.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί στην ονοµαστική επιβάρυνση που
επιφέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, τέσσερις (4) µονάδες επιτοκίου.
Το ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται, µε βάση τους όρους και το χρονοδιάγραµµα
αποπληρωµής της δανειακής σύµβασης, κατά τη στιγµή ενεργοποίησης της δανειακής
σύµβασης, (δηλαδή µε την πρώτη εκταµίευση δανειακού κεφαλαίου). Σηµειώνεται ότι η
επιδότηση δεν επιδέχεται τιµαριθµικής αναπροσαρµογής ή άλλης προσαρµογής λόγω
µεταβολών στους όρους δανεισµού. Κάθε αύξηση του κόστους δανεισµού κατά την
διάρκειαεξυπηρέτησης του δανείου επιβαρύνει αποκλειστικά τον Τελικό Αποδέκτη. ∆εν
επιτρέπεται η µείωση, κράτηση ούτε µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που να επιφέρει
µείωση του ποσού της επιδότησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκχώρηση της επιδότησης
στην τράπεζα, αποκλειστικά και µόνον για την εξυπηρέτηση της σχετικής δανειακής
σύµβασης.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ
Το συνολικό ποσό της επιδότησης ανά δάνειο θα καταβάλλεται από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, εφ’
άπαξ µετά την ενεργοποίηση της δανειακής σύµβασης, σε δεσµευµένο ειδικό λογαριασµό.
Από αυτόν τον λογαριασµό θα αντλείται µέρος της επιδότησης προς εξυπηρέτηση της
δανειακής σύµβασης στην εκάστοτε τοκοφόρα περίοδο, µέχρι την λήξη του δανείου, µε
βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στην σύµβαση συνεργασίας ΤΕΜΠΜΕ – Τραπεζικού
Ιδρύµατος.
2. ΕΠΙ_ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (LEASING)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Το Πρόγραµµα αφορά την επιδότηση χρηµατοδοτικών µισθώσεων που είναι εγγυηµένες σε
κάποιο ποσοστό τους, από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ). Για τον σκοπό αυτό οι επιχειρήσεις µπορούν ταυτόχρονα µε την αίτηση
επιδότησης, να αιτούνται την εγγυοδοσία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Επιλέξιµες προς επιχορήγηση
είναι όλες οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα
εξαγοράς και αφορούν :
- εξοπλισµό και µηχανήµατα
- επαγγελµατικά ακίνητα (πλην οικοπέδων)
- επαγγελµατικά αυτοκίνητα.
Κάθε επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός εγγυηµένα δάνεια ή
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν διαφορετικό φυσικό
αντικείµενο επένδυσης.
∆εν είναι επιλέξιµες:
- οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις µε τη µορφή πώλησης / επανεκµίσθωσης (Sale and Lease
Back).
χρηµατοδοτικές µισθώσεις που αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου
διανοµής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε εξαγωγική δραστηριότητα.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Επιλέξιµες για το πρόγραµµα είναι οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που έχουν
συναφθεί (υπογραφεί) µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης του
Προγράµµατος.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Επιλέξιµο για επιδότηση είναι το µέρος της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορά
την αξία των παγίων στοιχείων που αυτή περιλαµβάνει. Ο ΦΠΑ και οι άλλες δαπάνες που
σχετίζονται µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (φόροι,
περιθώριο κέρδους του εκµισθωτή, κόστος αναχρηµατοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα
ασφαλίσεων κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµος. Η αξία των παγίων στοιχείων που περιλαµβάνονται
στην σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία
αξία τους. Επιλέξιµες είναι χρηµατοδοτικές µισθώσεις µε κατώτατο όριο (αξίας παγίων
στοιχείων ως ανωτέρω) 10.000 € και ανώτατο 400.000 € Τα ανώτατο όριο δύναται να
αυξηθεί κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος µε απόφαση του ∆.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
ΜΟΡΦΗ, ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί σε δέκα εκατοστιαίες µονάδες (10%) της
αξίας των παγίων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στην σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. Η επιδότηση επιµερίζεται σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσες είναι οι καταβολές των
µισθωµάτων που προβλέπεται να καταβληθούν έως 30/11/2008, σύµφωνα µε τη

σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σε κάθε περίοδο, το µέρος της επιδότησης που
αναλογεί, θα καταβάλλεται, εφ’ όσον ο Τ.Α. έχει
πραγµατικά πληρώσει το σύνολο του µισθώµατος της περιόδου. (∆ηλαδή, η επιχείρηση
πληρώνει κανονικά στην εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης το
συµφωνηµένο µίσθωµα και κατόπιν, καταβάλλεται η δόση της επιδότησης).
Ο Τελικός Αποδέκτης (Τ.Α.) θα ενηµερώνεται, κατά την ένταξή του στο πρόγραµµα, από
την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για το συνολικό ποσό της επιδότησης που προβλέπεται να λάβει και τον
τρόπο επιµερισµού του σε ισόποσες δόσεις. Η κάθε δόση της επιδότησης θα καταβάλλεται
από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε σε δεσµευµένο ειδικό
λογαριασµό. Από αυτόν τον λογαριασµό θα αντλείται µέρος της επιδότησης προς
εξυπηρέτηση της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µε βάση τη διαδικασία που
καθορίζεται στην σύµβαση συνεργασίας ΤΕΜΠΜΕ – Εταιρείας Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης.
Σηµειώνεται ότι το ποσό της επιδότησης δεν επιδέχεται τιµαριθµικής αναπροσαρµογής ή
άλλης προσαρµογής λόγω µεταβολών στους όρους χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Κάθε
µεταγενέστερη µεταβολή, που προβλέπεται στην αρχική σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και έχει ως αποτέλεσµα αύξηση του κόστους εξυπηρέτησής της, βαρύνει αποκλειστικά τον
Τ.Α. 3εν επιτρέπεται η µείωση, κράτηση ούτε µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που να
επιφέρει µείωση του ποσού της επιδότησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκχώρηση της
επιδότησης στην εταιρεία παροχής χρηµατοδοτικών µισθώσεων, αποκλειστικά και µόνον για
την εξυπηρέτηση της σχετικής σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
Η υποβολή των Αιτήσεων για την Επιδότηση του κόστους δανεισµού ή του κόστους
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, γίνεται στην τράπεζα ή την εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(ΕΧΜ) της επιλογής της επιχείρησης. Η Αίτηση Επιδότησης πρέπει να συνοδεύεται από
Αίτηµα παροχής Εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., υπέρ της επιχείρησης, για το συγκεκριµένο
δάνειο ή σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στις τράπεζες και τις εταιρείες
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, από 1 Σεπτεµβρίου 2006 έως 1 Σεπτεµβρίου 2008.
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος ορίζεται µέχρι την 31/12/2008, καταληκτική
ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση της πράξης και της καταβολής της επιδότησης στους
τελικούς αποδέκτες. Καταληκτική ηµεροµηνία για την ενεργοποίηση των δανειακών
συµβάσεων των Τελικών Αποδεκτών είναι η 31/10/2008.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της
οικονοµίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001. Έτσι δεν είναι επιλέξιµες από την
επιδότηση του κόστους δανεισµού:
α) οι εταιρείες και οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, επεξεργασία ή την εµπορία των προϊόντων του τοµέα γεωργίας όπως αυτές
προσδιορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32
(πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.
Από τον τοµέα τροφίµων και ποτών, επιλέξιµες προς επιδότηση είναι µόνο οι
δραστηριότητες του πίνακα που ακολουθεί:
ΣΤΑΚΟ∆- 03 ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ
155.2 Παρασκευή παγωτών
158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
158.2 Παραγωγή φρυγανιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
158.4 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
158.5 Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών
προϊόντων
Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων του καφέ. Παραγωγή συµπυκνωµάτων και
εκχυλισµάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψηµάτων βοτάνων.
158.7 Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων
158.8 Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
Από την 158.9 Παραγωγή σουπών, ζωµών και σαλατών
Από την 159.1 Παραγωγή αλκοολούχων ποτών (των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων
οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων
συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών)

159.6 Ζυθοποιία
159.8 Παραγωγή µεταλλικών νερών και αναψυκτικών (Εξαιρείται η παραγωγή
χυµών φρούτων και λαχανικών)
β) δεν είναι επιλέξιµες οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές, δηλαδή ενισχύσεις
που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική
δραστηριότητα.
γ) δεν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των µεταφορών
Επίσης αποκλείονται από την επιδότηση του κόστους δανεισµού:
- Τα Νοµικά Πρόσωπα 3ηµοσίου 3ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου
βαθµού, οι 3ηµοτικές και 3ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι 3ηµόσιοι Οργανισµοί.
- Οι Επιχειρήσεις του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες,
Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές
Εταιρείες, ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ∆Ε κ.λπ.)
- Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κλπ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της συνθήκης
(1)
Κλάση της ονοµατολογίας των Βρυξελλών
(2)
Περιγραφή εµπορευµάτων
Κεφάλαιο 1 Ζώα ζώντα
Κεφάλαιο 2 Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων
Κεφάλαιο 3 Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια
Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. 9ά πτηνών. Μέλι φυσικόν
Κεφάλαιο 5 05.04 Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεµάχια, πλην των εξ
ιχθύων τοιούτων
05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα.
Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την ανθρώπινη κατανάλωση
Κεφάλαιο 6 Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας
Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα
Κεφάλαιο 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων
Κεφάλαιο 9 Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 0903)
Κεφάλαιο 10 3ηµητριακά
Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη
Κεφάλαιο 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς και διάφοροι
καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµαί
Κεφάλαιο 13 ex13.03 Πηκτίνη
Κεφάλαιο 15 15.01 Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν "saindoux" και λοιπά χοίρεια λίπη,
λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως
15.02 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα,
περιλαµβανοµένων και των λιπών των λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως
15.03 Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία "saindoux" χοιρείου λίπους και
ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή
παρασκευής τινός 15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξηυγενισµένα 15.07 Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρµένα
ή εξηυγενισµένα 15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και
εξηυγενισµένα, αλλ' ουχί περαιτέρω επεξειργασµένα
15.13 Μαργαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη
παρεσκευασµένα 15.17 Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών
ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κηρών
Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και µαλακίων
Κεφάλαιο 17 17.01 Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν κατάστασιν
17.02 Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, έστω και µεµειγµένα µετά
φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και µελάσσαι κεκαυµέναι 17.03 Μελάσσαι, έστω και
αποχρωµατισµέναι 17.05(1) Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή
τεχνικώς κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης

σακχάρεως), εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν
αναλογίαν
Κεφάλαιο 18 18.01 Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, ακατέργαστα ή
πεφρυγµένα 18.02 Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου Κεφάλαιο 20
Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή µερών φυτών
Κεφάλαιο 22 22.04 Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη
καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύµατος 22.05 Οίνοι εκ
νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη
οινοπνεύµατος (περιλαµβανοµένων και των µιστελίων) 22.07 Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και
έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως ex22.08(1) ex22.09(1)
Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολοµετρικού τίτλου,
λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων
οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων
(καλουµένων συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών
ex22.10(1) Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα
Κεφάλαιο 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί
παρεσκευασµέναι δια ζώα
Κεφάλαιο 24
24.01 Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού
Κεφάλαιο 45
45.01 Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός εις θραύσµατα,
κόκκους ή κόνιν
Κεφάλαιο 54
54.01 Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως
κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών
προερχοµένου λίνου)
Κεφάλαιο 57
57.01 Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, αποφλοιωµένη,
κτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και
απορρίµµατα καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της
ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών) (1) Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του
κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της 18ης
3εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7 της 30.1.1961, σ. 71/61).

