
 

 

 

 

 
 Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου InvestEU  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤαΕ) ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤAMEIOY InvestEU 

Αναφορικά με το  αίτημα χρηματοδότησης της επιχείρησής σας με την εγγύηση του ΕΤαΕ στο πλαίσιο 

του εγγυοδοτικού μέσου του Ταμείου InvestEU παραθέτουμε στο παρόν ορισμένες χρήσιμες 

πληροφορίες για τo συγκεκριμένο πρόγραμμα  χρηματοδότησης. 

Το Ταμείο InvestEU συστάθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/523, προκειμένου να παρέχει  

στήριξη στους στόχους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω πράξεων που συμβάλλουν -μεταξύ 

άλλων- στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, συνήφθη μεταξύ της «Τράπεζα(ς) Eurobank Ανώνυμη(ς) Εταιρεία(ς)» (Τράπεζα) 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) -εταίρο υλοποίησης του εγγυοδοτικού μέσου 

InvestEU- η από 23.12.2022 σύμβαση παροχής εγγύησης (εφεξής «Σύμβαση Εγγύησης»), δυνάμει της 

οποίας η Τράπεζα ενεργεί ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή, σε 

επιλέξιμες επιχειρήσεις, χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, υπό το θεματικό προϊόν 

«Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (SME Competitiveness), σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους αυτής.  

Οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU χορηγούνται με εγγύηση του ΕΤαΕ προς την 

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

και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτή. 

Για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης της επιχείρησής σας, εκτός από τα πιστωτικά και 

λοιπά κριτήρια που εφαρμόζει η Τράπεζα, απαραίτητη –μεταξύ άλλων- προϋπόθεση είναι η 

επιχείρησή σας και η χρηματοδότηση αυτής να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί 

από το ΕΤαΕ στο πλαίσιο του εγγυοδοτικού μέσου του Ταμείου InvestEU, υπό το θεματικό προϊόν 

«Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (SME Competitiveness).  

 

Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να πληρούνται καθ’ 

όλη τη διάρκεια που η χρηματοδότηση της επιχείρησής σας συμπεριλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο 
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χρηματοδοτήσεων που καλύπτονται με την εγγύηση του ΕΤαΕ, εκτός αυτών που σημειώνονται με 

(*), τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν κατά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης. 

Α. Επιλέξιμες 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 Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων), όπως εκάστοτε ισχύει.   

2. (*)  έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε τουλάχιστον μία από τις Επιλέξιμες Χώρες ή, στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι κάτοικοι τουλάχιστον μίας από τις Επιλέξιμες Χώρες. 
Ως Επιλέξιμες Χώρες νοούνται τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι υπερπόντιες 
χώρες και εδάφη που συνδέονται με Κράτη Μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της 
Συνθήκης για την ΕΕ και της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.  

3. (*) δεν εστιάζουν ουσιωδώς τη δραστηριότητά τους σε έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους «Τομείς Αποκλεισμού»: 

(i) Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ήτοι σε οποιαδήποτε παραγωγή, εμπορία ή 
άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη βάσει της νομοθεσίας ή των κανονισμών της 
οικείας δικαιοδοσίας που αφορούν σε αυτή την παραγωγή, εμπορία ή δραστηριότητα 
(«Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα»). 
Η κλωνοποίηση ανθρώπου για τους σκοπούς της αναπαραγωγής θεωρείται πως είναι μια 
Παράνομη Οικονομική Δραστηριότητα. 

(ii) Καπνός και απεσταγμένα αλκοολούχα ποτά και σχετικά προϊόντα. 
(iii) Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών οποιασδήποτε μορφής.  

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στο βαθμό που αυτές οι δραστηριότητες είναι τμήμα ή 
προσάρτημα σε ρητές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(iv) Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις. 
(v) Η αναζήτηση, ανάπτυξη ή οι τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με τα προγράμματα ή 

τις λύσεις για ηλεκτρονικά δεδομένα, που: 
- Στοχεύουν συγκεκριμένα: 

a. Στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιλαμβάνονται 
στους τομείς που επιβάλλονται περιορισμοί, στα σημεία (i) έως (iv) 
(περιλαμβανομένου αυτού) ανωτέρω.  

b. Στον διαδικτυακό τζόγο και τα διαδικτυακά καζίνο, ή  
c. Στην πορνογραφία,  

ή τα οποία: 
- Στοχεύουν να επιτρέψουν την παράνομη: 

a. Είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων, ή 
b. Μεταφόρτωση (download) ηλεκτρονικών δεδομένων. 

(vi) Περιορισμοί στο Τομέα των Βιοεπιστημών 
Στην περίπτωση που παρέχεται στήριξη στην χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών 
εφαρμογών που σχετίζεται με: 
a. Την ανθρώπινη κλωνοποίηση για λόγους έρευνας ή θεραπευτικούς σκοπούς, και  
b. Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς («ΓΜΟ»),  
(vii) Παραγωγή ενέργειας με βάση ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες 

 
a) Εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα. 
b) Εξερεύνηση και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου. 
c) Εξερεύνηση, παραγωγή, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και 
αποθήκευση φυσικού αερίου. 

d) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει τα Πρότυπα Απόδοσης Εκπομπών (δηλαδή 
250 γραμμάρια CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις με μεγάλες δεξαμενές. 
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(viii) Βιομηχανίες και τομείς ενεργειακής έντασης ή/και υψηλών εκπομπών CO2 
(Ονοματολογία NACE, 4 ψηφία) 

a. Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.14). 
b. Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών (NACE 20.13). 
c. Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων (NACE 20.15). 
d. Κατασκευή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές (NACE 20.16). 
e. Παραγωγή τσιμέντου (NACE 23.51). 
f. Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων (NACE 24.10). 
g. Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων και συναφών 

εξαρτημάτων από χάλυβα (NACE 24.20). 
h. Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων (NACE 24.31). 
i. Ψυχρή έλαση στενών φύλλων (NACE 24.32). 
j. Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων (NACE 24.33). 
k. Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων (NACE 24.34). 
l. Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου) (NACE 24.42). 
m. Κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων με συμβατικά καύσιμα (υπο-

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητα NACE 30.30 «Κατασκευή 
αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων»). 

n. Αεροπορικές μεταφορές επιβατών με συμβατικά καύσιμα (υπο-δραστηριότητες της NACE 
51.10). 

o. Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων με συμβατικά καύσιμα (υπο-δραστηριότητες της NACE 
51.21). 

p. Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές με συμβατικά καύσιμα. (υπο-
δραστηριότητες της NACE 52.23). 

 
4. (*) δεν έχουν συσταθεί ούτε είναι εγκατεστημένες σε κάποια «Μη-Συμμορφούμενη 

Δικαιοδοσία» (Non-Compliant Jurisdiction).  
«Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία» σημαίνει δικαιοδοσία η οποία:  

a) αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αναθεωρημένο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μη 
Συνεργάσιμων Δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. 

b) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των δικαιοδοσιών του ΟΟΣΑ/G20 που δεν έχουν εφαρμόσει τα 
πρότυπα φορολογικής διαφάνειας σε ικανοποιητικό βαθμό. 

c) 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. 

d) 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. 

e) συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial 
Action Task Force) με τίτλο, «High Risk Jurisdictions subject to a Call for Action» («περί των 
Δικαιοδοσιών Υψηλού Κινδύνου που Απαιτούν την Ανάληψη Δράσης»). 

f) συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial 
Action Task Force) με τίτλο, «Jurisdictions under Increased Monitoring » («Δικαιοδοσίες 
Αυξημένης Παρακολούθησης»), 
όπως εκάστοτε τέτοια κατάσταση, κατάλογος, οδηγία ή παράρτημα τροποποιείται ή 
συμπληρώνεται, εκτός αν η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην Ελλάδα και με 
την χρηματοδότηση δεν υποστηρίζονται ενέργειες που συντελούν στη διάπραξη (i) 
εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, φορολογικά εγκλήματα (δηλαδή φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή) 
και/ή (ii) τεχνητών  μεθοδεύσεων που στοχεύουν στην φοροαποφυγή. 

5. δεν εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε Παράνομες Δραστηριότητες. 
«Παράνομη Δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες 
δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς 



 

4 
 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: (i) 
απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα 
(συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής) το καθένα όπως ορίζεται 
στις Οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (AML Directives), και (iii) απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες εις 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του ΕΤαΕ 
και της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Οδηγία PIF (Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω 
του ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

6. δεν είναι ένα πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις (Sanctioned Person). 
«Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις»  (Sanctioned Person) νοείται οποιοδήποτε 
πρόσωπο, οντότητα, φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων, το οποίο αποτελεί στόχο 
Περιοριστικών Μέτρων ή κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Περιοριστικά Μέτρα.  
Ως «Περιοριστικά Μέτρα» νοούνται: 
a) Περιοριστικά Μέτρα της ΕΕ, που λαμβάνονται σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ΕΕ και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, και/ή 
b) οποιεσδήποτε οικονομικές ή χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά καιρούς από τα 
Ηνωμένα Έθνη και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που νόμιμα διορίζεται, εξουσιοδοτείται ή εντέλλεται 
από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίζει, να διαχειρίζεται, να εφαρμόζει ή/και να επιβάλλει τα εν λόγω 
μέτρα ή/και 
c) οποιεσδήποτε οικονομικές ή χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά καιρούς από την 
Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από οποιοδήποτε υπουργείο, τμήμα, υπηρεσία 
ή γραφείο αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών 
Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (Department of the Treasury Office of Foreign Asset Control 
– OFAC) των ΗΠΑ, του Υπουργείου Εξωτερικών (Department of State) των ΗΠΑ ή/και του Υπουργείου 
Εμπορίου (Department of Commerce) των ΗΠΑ, και/ή 
d) οποιεσδήποτε οικονομικές ή χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά καιρούς από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Γραφείου Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων του 
Βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών (The Office of Financial Sanctions Implementation of His 
Majesty’s Treasury), και του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου (the Department for International Trade). 
7. Δεν έχουν παραβιάσει Περιοριστικά Μέτρα, όπως αυτά ορίζονται αμέσως ανωτέρω, 
8. (*) Δεν τελούν σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation), ήτοι  η επιχείρηση δεν πρέπει 

να βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις: 

 τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης, ή 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή υπ’ αυτή την έννοια, βρίσκεται σε 
συμβιβασμό με τους πιστωτές της, έχει ανασταλεί η επιχειρηματική της δραστηριότητα, 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, 
βρίσκεται σε οιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που απορρέει από παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς. 

 κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, έχει κριθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής ή 
διοικητικής απόφασης ότι έχει αθετήσει υποχρεώσεις 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. 

 κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, η ίδια ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα με εξουσία 
εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτή, έχει καταδικαστεί δυνάμει 
οριστικής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, όταν η 
συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική δόλου ή βαριάς αμέλειας, το οποίο (γεγονός) θα επηρέαζε 
τη δυνατότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της εγγύησης του Ταμείου 
InvestEU ή της χρηματοδότησης από την Τράπεζα, αφορά δε, σε έναν από τους παρακάτω 
λόγους:  

i. εξ αμελείας παροχή παραπλανητικών πληροφοριών που δύνανται να έχουν ουσιώδεις 
επιπτώσεις, ή δόλια παραποίηση πληροφοριών που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της 
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απουσίας λόγων αποκλεισμού ή για την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή στην εκτέλεση 
μιας σύμβασης ή συμφωνίας.  

ii. σύναψη συμφωνιών με άλλα πρόσωπα που στοχεύουν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού  
iii. απόπειρα επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 

συμβαλλόμενης αρχής κατά τη διάρκεια της σχετικής «διαδικασίας 
ανάθεσης/επιχορήγησης/απονομής» [award procedure], όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
του Δημοσιονομικού Κανονισμού [Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046]. 

iv. 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 [Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/1046]. 

 κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, έχει εκδοθεί κατά της ιδίας ή κατά οποιουδήποτε από τα 
πρόσωπα με εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή άσκησης ελέγχου σε αυτή, οριστική 
δικαστική απόφαση για:  

i. Απάτη 
ii. Διαφθορά. 

iii. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 
iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας. 
v. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή 

ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων. 
vi. Παιδική εργασία και άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων.  

 είναι καταχωρημένη στους δημοσιευμένους καταλόγους αποκλεισμένων οικονομικών φορέων 
ή υποκείμενων σε οικονομική ποινή, και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται στη βάση 
δεδομένων έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (βάση δεδομένων EDES διαθέσιμη στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που έχει συσταθεί και λειτουργεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

9. (*) εφόσον έχει συσταθεί ή ιδρυθεί σε χώρα που συμπεριλαμβάνεται λόγω επιζήμιου 

προτιμησιακού φορολογικού καθεστώτος (HPTR) στο Παράρτημα Ι ή/και στο Παράρτημα ΙΙ 

των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο κατάλογο της ΕΕ 

περί των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, η επιχείρηση δεν 

επωφελείται από οποιοδήποτε τέτοιο καθεστώς (HPTR), 

Β. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU (εφεξής «Χρηματοδότηση») τελεί υπό τους 
κάτωθι περιορισμούς: 

1. δεν θα πρέπει να αναχρηματοδοτείται/αντικαθίσταται με αυτή  υφιστάμενο χρέος. Ο σκοπός 

της Χρηματοδότησης δύναται να αφορά σε: α) επενδύσεις σε ενσώματα ή/και άυλα πάγια, β) 

κεφάλαιο κίνησης,  

2. δεν θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί σε άλλο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που 

υποστηρίζεται από το ΕΤαΕ ή από οποιαδήποτε άλλη οντότητα στο πλαίσιο του Ταμείου 

InvestEU, 

3. δεν θα πρέπει να ξεπερνά συνολικά (ήτοι, τόσο στο πλαίσιο μιας ενιαίας 

συναλλαγής/χρηματοδότησης, όσο και στο πλαίσιο διαφορετικών 

συναλλαγών/χρηματοδοτήσεων, που παρέχονται από την Τράπεζα και καλύπτονται από την 

εγγύηση του ΕΤαΕ, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Εγγύησης) το ποσό των 7.500.000€ 

4. η Χρηματοδότηση δεν δύναται να έχει διάρκεια μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών. Επίσης, 

υφίστανται περιορισμοί ως προς τη μέγιστη διάρκεια της Χρηματοδότησης, με βάση τους όρους 

της Σύμβασης Εγγύησης.  

5. η Χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για Παράνομες Δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται ανωτέρω υπό Α.5, ή για τεχνητές μεθοδεύσεις με σκοπό την φοροαποφυγή, 

6. η Χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές με Πρόσωπο κατά του 

οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω υπό Α.6. ή για συναλλαγές 

που παραβιάζουν Περιοριστικά Μέτρα, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω υπό Α.6. 
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7. με τη Χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να υποστηρίζονται Αποκλειόμενες Δραστηριότητες από 

το Ταμείο InvestEU, ήτοι: 

i.δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή 

παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

ii.στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, τη χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και 

τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο, 

iii.προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση 

και εμπόριο) 

iv.δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 

κανονισμού Ορίζων Ευρώπη: έρευνα πάνω στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για 

αναπαραγωγικούς σκοπούς· δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση της γενετικής 

κληρονομιάς των ανθρώπινων όντων, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές τις εν 

λόγω τροποποιήσεις· και δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων 

εμβρύων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς ή για τον σκοπό της εξασφάλισης 

βλαστοκυττάρων, μεταξύ άλλων, μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων, 

v.τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου 

ή λογισμικού), 

vi.εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα, 

vii.δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, 

εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους 

επιστημονικούς σκοπούς, 

viii.δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, όπως δραστηριότητα με αποκλειστικό σκοπό την 

ανακαίνιση και επανεκμίσθωση ή επαναπώληση υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και την 

κατασκευή νέων· ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους 

ειδικούς στόχους του προγράμματος InvestEU όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 και στα επιλέξιμα πεδία για χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις 

σύμφωνα με το παράρτημα II του άνω Κανονισμού, όπως οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής 

απόδοσης ή κοινωνικής στέγασης, είναι επιλέξιμες, 

ix.χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες όπως η αγορά ή η διαπραγμάτευση χρηματοδοτικών 

μέσων. Ειδικότερα, αποκλείονται οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε εξαγορά που αποσκοπεί 

στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή σε κεφάλαια αντικατάστασης που προορίζονται για 

εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, 

x.δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, 

xi.παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 

xii.επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση 

ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται 

με την άντληση φυσικού αερίου. Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν ισχύει για: α) έργα για τα οποία 

δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική τεχνολογία· β) έργα που συνδέονται με την πρόληψη και τον 

έλεγχο της ρύπανσης· γ) έργα που διαθέτουν εγκαταστάσεις δέσμευσης και αποθήκευσης ή 

δέσμευσης και χρήσης διοξειδίου του άνθρακα· βιομηχανικά ή ερευνητικά έργα που οδηγούν 

σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τους ισχύοντες 

δείκτες αναφοράς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, 

xiii.επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Ο εν λόγω αποκλεισμός 

δεν ισχύει για επενδύσεις σε: 

(α) επιτόπιες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής που αποτελούν επικουρικό στοιχείο ενός 

βιομηχανικού ή εξορυκτικού επενδυτικού έργου και όπου έχει αποδειχθεί ότι η υγειονομική 

ταφή είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων ή των 

αποβλήτων εξόρυξης που παράγει η ίδια η δραστηριότητα· 

(β) υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής ταφής για τη διασφάλιση της χρήσης αερίων 

υγειονομικής ταφής και την προώθηση της ανασκαφής χωματερών και της επανεπεξεργασίας 

εξορυκτικών αποβλήτων, 
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xiv.επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ). Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν 

ισχύει για επενδύσεις για τη μετασκευή υφιστάμενων μονάδων ΜΒΕ για σκοπούς παραγωγής 

ενέργειας από απόβλητα ή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων, όπως είναι 

η λιπασματοποίηση και η αναερόβια χώνευση, 

xv.επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων. Ο εν λόγω αποκλεισμός δεν 

ισχύει για επενδύσεις σε: 

α) μονάδες που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων 

επικίνδυνων αποβλήτων· 

β) υφιστάμενες μονάδες, όταν οι επενδύσεις αποσκοπούν σε αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης, δέσμευση καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή ανάκτηση υλικών από την τέφρα 

αποτέφρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της 

ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων. 

8. Με τη Χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να προχρηματοδοτούνται επιχορηγήσεις που παρέχονται 

από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

9. Αν η Χρηματοδότηση παρέχεται με συγκεκριμένο σκοπό  την απόκτηση ενός μεταφορικού 

οχήματος1, δεν θα πρέπει χρηματοδοτείται κανένα Απαγορευμένο Περιουσιακό Στοιχείο 

(Restricted Asset). 

Απαγορευμένο Περιουσιακό Στοιχείο (Restricted Asset) σημαίνει οποιοδήποτε από τα 

παρακάτω αναφερόμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε οχήματα μεταφοράς: 

Επιβατηγά 
αυτοκίνητα 
που πρωτίστως 
χρησιμοποιούν
ται για 
εμπορικούς 
σκοπούς 

για τα οποία τα αντίστοιχα κατώτατα όρια εκπομπών CO2 υπερβαίνουν τα 115 g 
CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής 
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) ανά όχημα.  

Φορτηγά / 
Ελαφριά 
Εμπορικά 
Οχήματα 
 

Για τα οποία τα αντίστοιχα κατώτατα όρια εκπομπών CO2 υπερβαίνουν τα 182 g 
CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής 
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) ανά όχημα. 

                                                           
1 Προς αποφυγή αμφιβολίας, τα κινητά στοιχεία που δεν έχουν αποκτηθεί για μεταφορικούς σκοπούς δεν 
καλύπτονται από αυτές τις απαγορεύσεις. Αυτά είναι, για παράδειγμα, μηχανήματα για κατασκευαστικά έργα, 
κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμεύουν στη γεωργία/δασοκομία. 
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Φορτηγά / 
Βαρέα 
Οχήματα 
(HDVs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάταξη αξόνων και πλαισίου2 
Υποκατηγορία 
οχήματος3 

Τιμή αναφοράς gCO2 / t-
km  

Μη αρθρωτό, 4x2, Μικτό Βάρος 
Οχήματος > 16t 

4-UD 307,23 

4-RD 197,16 

4-LH 105,96 

Ελκυστήρας με άξονα 4x2, Μικτό 
Βάρος Οχήματος > 16t 

5-RD 84 

5-LH 56,6 

Μη αρθρωτό, 6x2 
9-RD 110,98 

9-LH 65,16 

Ελκυστήρας με άξονα, 6x2 
10-RD 83,26 

10-LH 58,26 

Φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων όσων φορτηγών είναι μέρος υποκατηγορίας 
βαρέων επαγγελματικών οχημάτων) εκτός αυτών που πληρούν (i) τουλάχιστον 
το πρότυπο ρύπων Euro VI και δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε από τις 
κατηγορίες  του ανωτέρω πίνακα για τις 4 διατάξεις αξόνων και πλαισίου και (ii) 
στην περίπτωση των απορριμματοφόρων τουλάχιστον το πρότυπο ρύπων Euro 
V. 
Στην περίπτωση που ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης βρίσκεται εκτός ΕΕ: όλα 
τα φορτηγά/HDV που πληρούν το πρότυπο ρύπων EURO VI δεν θεωρούνται 
Απαγορευμένα Περιουσιακά Στοιχεία. Τα απορριμματοφόρα που πληρούν 
τουλάχιστον το πρότυπο ρύπων EURO V δεν θεωρούνται Απαγορευμένα 
Περιουσιακά Στοιχεία. 
Οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή 
ορυκτών καυσίμων που αναμειγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα. 

Οχήματα 
κατηγορίας L 
(2- και 3-τροχα 
οχήματα και 
τετράτροχα) 

Οποιοδήποτε τέτοιο όχημα εκτός από οχήματα μηδενικών άμεσων εκπομπών. 

Δημόσια Μέσα 
μαζικής 
μεταφοράς: 
τραμ, 
μετρό & 
λεωφορεία 
(αστικά 
και 
υπεραστικά) 

Για τα οποία οι άμεσες εκπομπές ρύπων > 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο – χλμ. 
(gCO2e/pkm). 

Τρένα Επιβατικές αμαξοστοιχίες που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες 
από 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο – χλμ (gCO2e/pkm).  

Εμπορικές αμαξοστοιχίες που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 
28,3 gCO2 ισοδύναμο ανά τόνο – χλμ (gCO2e/tkm).  
 

Οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών 
καυσίμων αναμεμειγμένων με εναλλακτικά καύσιμα. 
 

Σκάφη 
Εσωτερικής 
Ναυσιπλοΐας 

Επιβατικά πλοία που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 50 gCO2 
ισοδύναμο ανά άτομο– χλμ (gCO2e/pkm).  
 

                                                           
2 GVW = Μικτό Βάρος Οχήματος 
3 UD = Παράδοση σε αστικές περιοχές, RD = Παράδοση στην περιφέρεια και LH = Μεγάλες αποστάσεις 
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Φορτηγά πλοία που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι μεγαλύτερες από 28,3 
gCO2 ισοδύναμο ανά τόνο – χλμ (gCO2e/tkm). 
 

Πλοία που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών 
καυσίμων αναμεμειγμένων με εναλλακτικά καύσιμα. 
 

Θαλάσσια 
σκάφη 

Θαλάσσια πλοία που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων ή 
ορυκτών καυσίμων αναμεμειγμένων με εναλλακτικά καύσιμα. 

 
10. Αν η Χρηματοδότηση παρέχεται με συγκεκριμένο σκοπό την  κατασκευή νέων κτιρίων και τη 

μείζονα αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων (ήτοι, αποκατάσταση κατά ποσοστό μεγαλύτερο 
του 25% της επιφάνειας ή του 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένου του οικοπέδου), η εν 
λόγω κατασκευή νέων κτιρίων και η μείζονα αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται 
από την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD, 2018/844/ΕΕ). 

11. Αν η Χρηματοδότηση παρέχεται με συγκεκριμένο σκοπό τη χρηματοδότηση της θέρμανσης 
ή/και ψύξης (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού, 
Θερμότητας και Ψύξης (CCHP, CHP)) κτιρίων4 θα πρέπει να χρηματοδοτείται οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα: 
i) επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή θερμότητας με τη χρήση ανανεώσιμων 

καυσίμων ή την «επιλέξιμη συμπαραγωγή», και ως «επιλέξιμη συμπαραγωγή» 
ορίζεται η παραγωγή που: 

a. βασίζεται κατά ποσοστό 100% σε ανανεώσιμη ενέργεια, υπολειπόμενη θερμότητα ή 
σε συνδυασμό αυτών ή  

b. εφόσον βασίζεται σε σε <100% ανανεώσιμη ενέργεια και το εναπομένον μέρος 
λειτουργεί με αέριο (κανένα άλλο ορυκτό καύσιμο δεν είναι επιλέξιμο): η συνολική 
απόδοση θα υπερβαίνει το 85% όπου η απόδοση υπολογίζεται ως: (Θερμότητα + 
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας) διαιρούμενη με την κατανάλωση καυσίμου Αερίου. 

ii) επενδύσεις που αφορούν σε μικρούς και μεσαίους λέβητες φυσικού αερίου με ισχύ 
έως 20 MWth που πληρούν τα κριτήρια ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, που 
ορίζονται ως λέβητες με βαθμολογία Α’ στην ΕΕ (ισχύει για <400 kWth) ή λέβητες με 
απόδοση >90% . 

iii) επενδύσεις που αφορούν την αποκατάσταση ή την επέκταση υφιστάμενων κεντρικών 
δικτύων τηλεθέρμανσης εφόσον δεν αυξάνονται οι εκπομπές CO2 ως αποτέλεσμα της 
καύσης κάρβουνου, τύρφης, πετρελαίου, αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε 
ετήσια βάση ή/και  

iv) επενδύσεις που αφορούν νέα κεντρικά δίκτυα τηλεθέρμανσης ή σημαντικές 

επεκτάσεις υφιστάμενων κεντρικών δικτύων τηλεθέρμανσης εφόσον για το δίκτυο 

χρησιμοποιείται τουλάχιστον 50% ανανεώσιμη ενέργεια ή 50% υπολειπόμενη 

θερμότητα ή 75% συμπαραγόμενη θερμότητα ή 50% της εν λόγω ενέργειας και 

θέρμανσης σε συνδυασμό. 
12. Αν η Χρηματοδότηση παρέχεται με συγκεκριμένο σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

παραγωγής ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας, με τη χρήση βιομάζας, θα πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις βιωσιμότητας όσον αφορά τη βιομάζα:  

i. η πρώτη ύλη θα πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένη βιομάζα ή βιογενή απόβλητα εντός 

της ΕΕ, ή θα πρέπει να πιστοποιείται όσον αφορά τη βιωσιμότητα σε περίπτωση που η 

προέλευσή της είναι εκτός της ΕΕ, και δεν θα πρέπει να αποτελείται από τρόφιμα και 

ζωοτροφές. 

ii. η δασική πρώτη ύλη θα πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

πιστοποίησης βιώσιμων δασών. 

                                                           
4 Τα κτίρια ορίζονται ως στεγασμένες κατασκευές με τοίχους, για τις οποίες χρησιμοποιείται ενέργεια για τη 
ρύθμιση του κλίματος των εσωτερικών χώρων. Αυτός ο ορισμός των κτιρίων περιλαμβάνει τα θερμοκήπια καθώς 
και βιομηχανικά κτίρια 
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iii. δεν επιτρέπεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση ή/και 

προστατευόμενες περιοχές5. 

13. Η Χρηματοδότηση δεν πρέπει να στοχεύει στην χρηματοδότηση έργων αφαλάτωσης. 
14. Η Χρηματοδότηση δεν δύναται να αφορά σε δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε Τομείς 

Αποκλεισμού που εκτίθενται ανωτέρω υπό τις παραγράφους Α.3.(vii) και Α.3.(viii). Εφόσον η 

Χρηματοδότηση αφορά σε κεφάλαιο κίνησης, η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δεν θα πρέπει 

να δραστηριοποιείται στους Τομείς Αποκλεισμού που εκτίθενται ανωτέρω υπό τις 

παραγράφους Α.3.(vii) και Α.3.(viii).  

 

Ημερομηνία: …………………………..… 

          Έλαβα 

γνώση 

 

               

……………………………………. 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
5 Στις προστατευόμενες περιοχές συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές «Natura 2000» που χαρακτηρίζονται σύμφωνα 

με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, οι περιοχές που αναγνωρίζονται βάσει των συμβάσεων Ραμσάρ, της Βέρνης 
(δίκτυο Emerald) και της Βόννης καθώς και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ή προσδιορίζονται προκειμένου να 
χαρακτηριστούν ως προστατευόμενες περιοχές από τις εθνικές κυβερνήσεις. 


