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Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 

(ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ) ESIF ERDF Greece 

Guarantee Fund “EEGGF”   

 

Αναφορικά με την αίτηση χρηματοδότησής σας στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ), παραθέτουμε στο παρόν ορισμένες 

χρήσιμες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. 

 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1904/1.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β’ 1197/7-04-2020), 

συστάθηκε το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΤΕ)» (εφεξής το «Ταμείο») ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (εφεξής «ΕΤαΕ»). Στόχος του Ταμείου, σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ, είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, συνήφθη μεταξύ της Τράπεζας και του ΕΤαΕ η από 28.12.2020 σύμβαση, όπως αυτή ισχύει σήμερα 

και όπως αυτή ήθελε τροποποιηθεί μελλοντικά (εφεξής «Σύμβαση Εγγύησης»), δυνάμει της οποίας η Τράπεζα ενεργεί ως 

Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή σε επιλέξιμες επιχειρήσεις νέων δανείων στο πλαίσιο του 

Ταμείου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτής.  

Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου χορηγούνται με εγγύηση προς την Τράπεζα του ΕΤαΕ για λογαριασμό του Ταμείου, 

κατά το ποσοστό που ορίζεται στη Σύμβαση Εγγύησης και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στη Σύμβαση Εγγύησης.  

 
Για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησής σας, εκτός από τα πιστωτικά και λοιπά κριτήρια που εφαρμόζει η Τράπεζα, 

απαραίτητη –μεταξύ άλλων- προϋπόθεση είναι η επιχείρησή σας και η χρηματοδότηση να πληρούν τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί από το ΕΤαΕ στο πλαίσιο του  Ταμείου.  

 
Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

που η χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που καλύπτονται με την εγγύηση 

του ΕΤαΕ, εκτός αυτών που σημειώνονται με (*), τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υπογραφή της 

σύμβασης χρηματοδότησης όσο και κατά την πρώτη εκταμίευση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α. Επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου είναι οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που: 

 

1. (*) Αποτελούν μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), ήτοι επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2003 (σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων), όπως εκάστοτε 
ισχύει.   

2. (*) Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή σε οποιαδήποτε διαδικασία αντίστοιχης έννοιας), ούτε 

πληρούν τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τις διέπουν όσον αφορά στην υπαγωγή τους σε συλλογική διαδικασία 
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αφερεγγυότητας μετά από αίτημά των πιστωτών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ. 4.3 (α) του Κανονισμού (ΕE) 
αριθ. 1407/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

3. (*) Αξιολογούνται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, ως οικονομικά βιώσιμες. 
4. (*) Είναι εγκατεστημένες και/ή λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. 
5. (*) Δεν δραστηριοποιούνται αμιγώς ή δεν έχουν ουσιαστική επικέντρωση σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 

«Απαγορευμένους Τομείς»: 

i.  Στην παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της 
χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα.  Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς 
σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα. 
ii.   Στην παραγωγή και το εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων. 
iii. Στην παραγωγή και την εμπορία όπλων & πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει στο 
βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενες σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
iv.  Σε καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις. 
v.  Στην έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που συνδέονται με ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι 
οποίες: 
(A) στοχεύουν ειδικά: (a) στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i έως iv), (b) 
σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε διαδικτυακά καζίνο , ή (c) στην πορνογραφία,  ή  που: 
(B) προορίζονται να επιτρέψουν παράνομα: (a) την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων, ή (b) τη λήψη 
ηλεκτρονικών δεδομένων. 
vi.  Σε τομείς/δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν: a. την ανθρώπινη 
κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή b. γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). 

6. (*)  Δεν είναι σε κατάσταση αποκλεισμού (Exclusion Situation) και ειδικότερα η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση πρέπει 

σωρευτικά: 
 i) να μην είναι σε κατάσταση πτώχευσης, να μην υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης ή ειδικής ή 

αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή υπ’ αυτή την έννοια, να μην βρίσκεται σε συμβιβασμό με 
τους πιστωτές της, να μην έχει ανασταλεί η επιχειρηματική της δραστηριότητα, να μην έχει υπογραφεί με τους πιστωτές 
της και επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο – εφόσον αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο – συμφωνία 
αναστολής πληρωμών ή ανάλογη συμφωνία, ούτε να βρίσκεται σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει 
από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς  

 ii) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών να μην έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεών της που σχετίζονται με την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και οι εν λόγω υποχρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες, εκτός αν έγινε κάποια 
δεσμευτική ρύθμιση για την πληρωμή αυτών, 

 iii) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη η ίδια ή οιοδήποτε από τα πρόσωπα με εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων 
ή άσκησης ελέγχου σε αυτή, να μην έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης για σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική πρόθεσης διαπράξεως παραπτώματος ή βαριάς 
αμέλειας, το οποίο (γεγονός) θα επηρέαζε τη δυνατότητα της Επιχείρησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από την Εγγύηση και αφορά σε έναν από τους παρακάτω λόγους:  

(α) εκ δόλου ή εξ’ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, ή στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας σύμβασης ή μιας συμφωνίας, 
 (β) σύναψη συμφωνιών με άλλα πρόσωπα που στοχεύουν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού   
 (γ) απόπειρα επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης απόφασης της συμβαλλόμενης αρχής 
κατά τη διάρκεια της σχετικής «διαδικασίας ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του 
Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΚ 2018/1046), 
 (δ) απόπειρα κτήσης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά 
τη σχετική «διαδικασία ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Δημοσιονομικού 
Κανονισμού (ΕΚ 2018/1046), 
iv) κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη να μην έχει εκδοθεί κατά της ιδίας  ή κατά οιουδήποτε από τα πρόσωπα με εξουσία 
εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτή, οριστική δικαστική απόφαση για:  
 (α) απάτη,  
 (β) διαφθορά,  
 (γ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
 (δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας, 
 (ε) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή ηθική 
αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων 
 (στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  
v) να μην είναι καταχωρημένη στους δημοσιευμένους καταλόγους οικονομικών φορέων που έχουν αποκλειστεί ή 
υπόκεινται σε χρηματική ποινή, και σε κάθε περίπτωση να μην περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων για το σύστημα 
έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (βάση δεδομένων EDES διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) που έχει συσταθεί και λειτουργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 
7. (*) Είναι επιλέξιμες στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής 
«Κανονισμός De Minimis»). Σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis, ισχύουν μεταξύ άλλων τα εξής  
α.  Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.  
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που 
εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ 
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.  
β. Εξαιρούνται από τον Κανονισμό de minimis επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32013R1407
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(α) στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,  
(β) στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 
(γ) στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) όπου 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) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς 
παραγωγούς. 

Σημειώνεται ότι για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα θα λαμβάνεται υπόψη η επιχειρηματική 
δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης). Όταν μια 
επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται όσο και στους τομείς που είναι επιλέξιμοι, η ενίσχυση 
χορηγείται στις επιλέξιμες δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον 
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες δεν ενισχύονται από 
τις χορηγούμενες ενισχύσεις 

8. (*) Δεν θεωρούνται προβληματικές, κατά την έννοια που τους αποδίδεται στην Ανακοίνωση 2014/C 249/01 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων», όπως ισχύει, ούτε αποτελούν αντικείμενο ενίσχυσης διάσωσης 
ή αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση, 

9. (*) Δεν είναι εγκατεστημένες σε «Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία» (Non-Compliant Jurisdiction), δηλαδή σε 

δικαιοδοσία: 
(i) που αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον 
αναθεωρημένο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μη Συνεργάσιμων Δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς, , 
(ii) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ/G20 που δεν έχουν εφαρμόσει τα πρότυπα 
φορολογικής διαφάνειας σε ικανοποιητικό βαθμό, 
(iii) που αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της 
Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές 
ανεπάρκειες,  
(iv) που χαρακτηρίζεται ως «μερικώς συμμορφούμενη» «ή «μη συμμορφούμενη», περιλαμβανομένων των αντίστοιχων 
προσωρινών δεικτών, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] και το Διεθνές Φόρουμ 
αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα 
περί ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος,  
(v) που συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) 
«Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση» , 
(vi) που συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) 
«Δικαιοδοσίες Αυξημένης Παρακολούθησης», 
όπως ενίοτε τέτοια δήλωση, κατάλογος, Οδηγία ή παράρτημα τροποποιείται ή συμπληρώνεται, εκτός αν η επιχείρηση 
είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας και με την χρηματοδότηση δεν υποστηρίζονται 
ενέργειες που συντελούν στη διάπραξη (i) εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
η τρομοκρατίας, φορολογικά εγκλήματα (δηλαδή φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή) και (ii) τεχνητών  μεθοδεύσεων 
που στοχεύουν στην φοροαποφυγή. 

10. Δεν είναι επιλεγμένος στόχος κυρώσεων (περιοριστικών μέτρων) σύμφωνα με το άρθρο 215 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, άλλως, δεν υπόκεινται σε τέτοιες 
κυρώσεις, ήτοι ενδεικτικώς (i) δεν ανήκουν εξ’ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία, ούτε ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από 
πρόσωπο ή οντότητα που έχει γίνει επιλεγμένος στόχος ή αντικείμενο τέτοιων κυρώσεων (ii) δεν υπόκεινται σε νομοθεσία 
ούτε κατοικούν/εδρεύουν σε χώρα που της έχουν επιβληθεί σε γενικό ή εθνικό επίπεδο οι ως άνω κυρώσεις.  

  

Β. Επιπλέον, με την χρηματοδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του Ταμείου: 

1. Θα πρέπει να χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν σε: (1) επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, και/ή (2) κεφάλαιο κίνησης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37.4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17/12/2013, σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), όπως αυτές ήθελε τροποποιηθούν, 
επαναδιατυπωθούν, συμπληρωθούν και/ή αντικατασταθούν στο μέλλον∙ (3) Μεταβίβαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 

σε επιχειρήσεις υπό τον όρο ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών∙ σε κάθε περίπτωση, 
ο ΦΠΑ που σχετίζεται με τη χρηματοδοτούμενη επένδυση/εξαγορά θεωρείται επίσης επιλέξιμη δαπάνη. 
Περαιτέρω: 
(α) εφόσον η χρηματοδότηση θα παρέχεται για επένδυση σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, αυτά θα αφορούν στην 
Περιφέρεια όπου εγκαθίσταται η επένδυση, και 
(β)  εφόσον η χρηματοδότηση θα παρέχεται για κεφάλαιο κίνησης ή για επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, αυτά 
θα αφορούν στην Περιφέρεια όπου η επιχείρηση έχει την καταστατική έδρα της, εκτός και αν αποδεικνύεται από τα 
στοιχεία που προσκομίζει η επιχείρηση και από σχετική δήλωσή της ότι αφορούν σε άλλη Περιφέρεια.   

2. Δεν θα πρέπει να αναδιαρθρώνεται ούτε να αναχρηματοδοτείται κάποιο υφιστάμενο χρέος. 
3. (*) Θα πρέπει να υποστηρίζονται επενδύσεις επιχειρήσεων που είναι οικονομικά βιώσιμες (όπως αυτές θα 

αξιολογούνται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες), οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί 
από απόψεως φυσικού αντικειμένου ούτε θα υλοποιούνται/εφαρμόζονται πλήρως κατά την ημερομηνία έγκρισης από 
την Τράπεζα των κατ’ ιδίαν χρηματοδοτήσεων. 

4. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται δαπάνες για αγορά γης που υπερβαίνουν το 10% του συνολικού ποσού της 
χρηματοδότησης . 

5. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που συνιστούν: 

- αμιγείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

- δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων (real estate) όταν αναλαμβάνονται ως χρηματοοικονομική επενδυτική 
δραστηριότητα και 

- παροχή καταναλωτικής πίστης 
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6. (*) η χρηματοδότηση θα πρέπει να ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ 1.875.000 (με την επιφύλαξη των 

περιορισμών που θέτει ο «Κανονισμός De Minimis» σε σχέση με το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (εφεξής 
«ΑΙΕ»). 

7. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που αποκλείονται από τον Κανονισμό De Minimis. Πέραν των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαιρούνται κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό Α7, εξαιρείται 
επιπλέον η ενίσχυση δαπανών: 
- 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 την εξαγωγική δραστηριότητα. 
- για τις οποίες τίθεται ως όρος η προτίμηση, ή υποχρέωση χρήσης εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. 

8. Επίσης, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών. Δεν θα πρέπει η χρηματοδότηση να υπόκειται σε κάποια παρατυπία -ήτοι σε οιαδήποτε 
παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης, η οποία 
προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης- ούτε θα έχει σχέση 
με απάτη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε τυχόν απάτης που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της 
απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. 

9. Είναι δυνατό η επιχείρηση να λάβει επίσης ενίσχυση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 
βάσει κάποιας άλλης προτεραιότητας ή από κάποιο άλλο πρόγραμμα ή εργαλείο που υποστηρίζεται από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι: 
i) αυτός ο συνδυασμός συμμορφώνεται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο 
Κανονισμό για το ΕΔΕΤ και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.  
ii) τηρούνται χωριστά στοιχεία για κάθε πηγή βοήθειας,  
iii) οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες είναι ξεχωριστές από τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές 
ενίσχυσης, και 
iv) αν οι άλλες πηγές ενίσχυσης καλύπτουν την ίδια επιλέξιμη δαπάνη, το άθροισμα όλων των μορφών στήριξης δεν 
υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σχετικής δαπάνης. 

10. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την προχρηματοδότηση επιχορήγησης.  
11. Δεν θα πρέπει η χρηματοδότηση να γίνεται για παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που διενεργούνται για  

παράνομους σκοπούς (ως τέτοιων νοούμενων: φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμό, 
συμπαιγνία, παρακώλυση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή 
άλλης παράνομης δραστηριότητας που μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) ή τεχνητές μεθοδεύσεις που στοχεύουν στην φοροαποφυγή 

 

 
  
. 

 
 
 
 


