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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ. 

 
Αγαπητέ πελάτη, 

 
Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες παρακαλούμε να μελετήσετε: 

1. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16054/15.02.2022 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 

772/21.02.2022), ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» 
(εφεξής, η «ΕΑΤ»). 

Σκοπός της σύστασης του ως άνω Ταμείου είναι η στήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την 

έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος 

(αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου σε 
επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας. 

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΑΤ (με κωδικό πρόσκλησης 
245132/14.03.2022/ΑΔΑ: Ψ0Τ346ΨΧΨΖ-7ΤΡ) προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την προσχώρηση σε συνεργασία, (εφεξής, η «Πρόσκληση»), συνήφθη η 
από 24.05.2022 επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ της ΕΑΤ και της Τράπεζας, όπως αυτή ισχύει σήμερα και όπως 

αυτή ήθελε τροποποιηθεί μελλοντικά, (εφεξής, η «Επιχειρησιακή Συμφωνία»), δυνάμει της οποίας η Τράπεζα 

ενεργεί ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή σε ελληνικές καινοτόμες 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους, εγγυημένων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας 

Καινοτομίας της ΕΑΤ και με δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε περίπτωση επίτευξης ορισμένων κριτηρίων 
(εφεξής το «Πρόγραμμα»).  

2. Το Δάνειο 

Το δάνειο θα χορηγηθεί από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας και υποστηρίζεται από χρηματοοικονομικό εργαλείο με 
τη μορφή μηχανισμού εγγυήσεων, και συγκεκριμένα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, και χορηγείται με 

εγγύηση προς την Τράπεζα της ΕΑΤ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, κατά το ποσοστό που ορίζεται 
στην Επιχειρησιακή Συμφωνία και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτή 

(εφεξής η «Εγγύηση της ΕΑΤ»). H εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ, που 

χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.  
Η ΕΑΤ διατηρεί το αναγωγικό δικαίωμά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα. 

Κατά τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, η ΕΑΤ έχει εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα να ασκεί κάθε 
δικαίωμα της ΕΑΤ σε σχέση με τα δάνεια που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος και πληρώνονται στην 

ή/και ανακτώνται από την Τράπεζα (π.χ. κατά την δικαστική είσπραξη των απαιτήσεων από το δάνειο, κατά την 
διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λπ.). 

 

3. Σκοπός Δανείου 
 

Το δάνειο δύναται να παρέχεται για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που περιλαμβάνει είτε 
επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της είτε επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία είτε 

κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη δαπανών οι οποίες πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας. 
Το δάνειο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση για: (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 

δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) την χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς 
μετοχών ή (γ) την χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. 
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4. Μετακύλιση Οφέλους Εγγύησης 

 
Επί όσο χρονικό διάστημα πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου 

Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση και την Επιχειρησιακή Συμφωνία, αναφορά των οποίων 
γίνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας («Κριτήρια Επιλεξιμότητας»), η Τράπεζα μετακυλίει στην 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση  το όφελος από την Εγγύηση της ΕΑΤ, μέσω του μειωμένου κόστους 

χρηματοδότησης και της μειωμένης απαίτησης εξασφαλίσεων. Ειδικότερα, το ανωτέρω όφελος μέσω του 
μειωμένου κόστους χρηματοδότησης («οικονομικό πλεονέκτημα») συνίσταται εν προκειμένω στην εφαρμογή 

μειωμένου περιθωρίου επιτοκίου ετησίως, με μέση μείωση της τάξεως των εκατό (100) μονάδων βάσης (1,00%), 
σε σχέση με το περιθώριο επιτοκίου με το οποίο θα χρέωνε η Τράπεζα για το δάνειο αν δεν είχε παρασχεθεί η 

Εγγύηση της ΕΑΤ. Επίσης, οι εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν λαμβάνονται από την Τράπεζα είναι μειωμένες σε 
σχέση με αυτές που η ίδια θα λάμβανε για τη χορήγηση ανάλογων χρηματοδοτήσεων, χωρίς την Εγγύηση της 

ΕΑΤ, σε επιχειρήσεις με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά.  

 
5. Ύψος & Διάρκεια δανείου 
 

5.1 Το ποσό του δανείου δε δύναται να υπερβαίνει τις 400.000€ και να είναι μικρότερο από τις 25.000€. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ή έχει αιτηθεί να λάβει δάνειο από την Τράπεζα ή/και οιοδήποτε άλλο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ, το ποσό του/των 

δανείου/ων που έχει λάβει ή έχει αιτηθεί να λάβει από την Τράπεζα ή/και οιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό από κοινού με το ποσό του αιτούμενου εν προκειμένω δανείου που τυχόν λάβει από την Τράπεζα, δεν 

δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 400.000,00€. 

 

5.2 Το δάνειο δύναται να έχει διάρκεια από ένα (1) έως (10) έτη. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης 

δανείου άρχεται από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου (μερικής ή ολικής) και σε κάθε 

περίπτωση δεν δύναται να λήγει μετά την 28η.09.2035. Υφίσταται δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος 

πληρωμής κεφαλαίου (α) δώδεκα (12) μηνών, εφόσον πρόκειται για δάνειο που παρέχεται για την υλοποίηση 

επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που περιλαμβάνει κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη δαπανών οι οποίες 

πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας ή (β) από δώδεκα (12) έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες, εφόσον 

πρόκειται για δάνειο που παρέχεται για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που περιλαμβάνει 

είτε επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για 

την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της είτε επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

6. Επιτόκιο 

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο, συντίθεται από το Euribor τριμηνιαίας διάρκειας, πλέον περιθωρίου 

και επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 ή οιαδήποτε άλλη εισφορά ή επιβάρυνση επιβληθεί στο μέλλον 
από τις αρμόδιες αρχές σε αντικατάσταση της εισφοράς του Ν. 128/75. Η Τράπεζα εφαρμόζει αρχικά, από την 

εκταμίευση μέχρι το τέλος του μήνα εκταμίευσης του δανείου και για την επόμενη Περίοδο Εκτοκισμού, το 
EURIBOR της τελευταίας Εργάσιμης Ημέρας [«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει την οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία 

οι τράπεζες λειτουργούν στην Αθήνα και διενεργούνται συναλλαγές στο σύστημα Trans-European Automated 
Real-Time Gross Settlement Express Transfer (“TARGET”)] πριν από την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου και 

εν συνεχεία σε κάθε επόμενη Περίοδο Εκτοκισμού αυτό της τελευταίας Εργάσιμης Ημέρας της προηγούμενης 

Περιόδου Εκτοκισμού (εφεξής «Ημέρα Καθορισμού Επιτοκίου»). Ως EURIBOR τρίμηνης διάρκειας νοείται ο 
αριθμητικός μέσος όρος (στρογγυλοποιούμενος προς τα πάνω μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία) των επιτοκίων που 

προσφέρονται στη διατραπεζική αγορά των Βρυξελλών στις 11 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) για καταθέσεις σε EURO 
τρίμηνης διάρκειας. Η Τράπεζα εφαρμόζει το εκάστοτε ισχύον EURIBOR κατά τα ανωτέρω βασιζόμενη στη 

σχετική ανακοίνωση του πρακτορείου Reuters (ή άλλου έγκυρου πρακτορείου) μέσω των διεθνούς αποδοχής 

ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός EURIBOR 
κατά την ημερομηνία αυτή, θα λαμβάνεται υπόψη το EURIBOR κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την 

οποία είναι εφικτός ο προσδιορισμός αυτός. 

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω τιμή του EURIBOR είναι αρνητική, αντ’ αυτής θα 

εφαρμόζεται μηδενική τιμή. 
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 Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης οποιασδήποτε οφειλής από τη σύμβαση χρηματοδότησης που ήθελε 

συναφθεί, θα έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε στην Τράπεζα, από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και 

μέχρι την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, τόκο υπερημερίας. Ως επιτόκιο υπερημερίας θα εφαρμόζεται το 
εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο προσαυξανόμενο κατά τον ανώτατο επιτρεπόμενο εκάστοτε επί οφειλών από 

τραπεζικές χορηγήσεις αριθμό εκατοστιαίων μονάδων (σήμερα 2,5%). Οι οφειλόμενοι τόκοι υπερημερίας θα 
ανατοκίζονται με το κατά τα ως άνω διαμορφούμενο επιτόκιο υπερημερίας από την πρώτη μέρα καθυστέρησης 

και θα προστίθενται στο οφειλόμενο κεφάλαιο ανά εξάμηνο. 

 Σε περίπτωση καταγγελίας της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης, η οφειλή σας θα επιβαρύνεται με το 

επιτόκιο υπερημερίας που αναλύεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. 

 7. Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης 

7.1 Η λήψη της Εγγύησης της ΕΑΤ συνεπάγεται την παροχή ενίσχυσης προς τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση  

υπό τη μορφή Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης (ΑΙΕ), το οποίο συνίσταται εν προκειμένω στο όφελος της 

επιχείρησης από (i) τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με μηδενική προμήθεια 

εγγυοδοσίας και (ii) την Επιχορήγηση που η επιχείρηση δύναται να λάβει, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 

ενότητα 13 της παρούσας. Ειδικότερα, η Εγγύηση της ΕΑΤ παρέχεται με μηδενική προμήθεια, ενώ στο ΑΙΕ της 

σύμβασης δανείου που τυχόν συναφθεί θα υπολογιστεί επιπλέον και το ποσό της Επιχορήγησης.  

7.2 Η μεθοδολογία υπολογισμού του ΑΙΕ της σχετικής σύμβασης δανείου (που τυχόν συναφθεί) βασίζεται στους 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδιαίτερα στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Καινοτομίας που είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας. Συναφώς, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρησή σας στο πλαίσιο 

του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η 

επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη 

και το τρέχον έτος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. (Ως ημερομηνία λήψης της 

ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης ή σύμβασης κατά περίπτωση.) 

Η επιχείρησή σας θα παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση προς την Τράπεζα σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας (De minimis). 

8. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων  

Η υποβολή της αίτησης για τη λήψη χρηματοδότησης με την Εγγύηση της ΕΑΤ γίνεται ηλεκτρονικά, από το 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), μέσα από το σύνδεσμο: https//www.ependyseis.gr/mis 

και ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης προσκομίζεται στην Τράπεζα για το αίτημα δανειοδότησης. 
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται κανονικά μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας. 

9. Αξιολόγηση Αιτήματος Χρηματοδότησης 

9.1 Για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης, εκτός των πιστωτικών και λοιπών κριτηρίων που 
εφαρμόζει η Τράπεζα, λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη: 

 
Α. Η πλήρωση εκ μέρους της επιχείρησής σας των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας, σύμφωνα και με το Παράρτημα 

Ι της παρούσας. 

Β. Οι δηλώσεις σας αναφορικά με την επιχείρησή σας εν γένει και την ιδιότητα αυτής ως ΜΜΕ, τη σώρευση των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, τη χρήση του 

αιτούμενου δανείου και την πλήρωση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας και των λοιπών υποχρεώσεων στο πλαίσιο 
του Ταμείου. 

Γ. To επενδυτικό/επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησής σας. 

 9.2 Ενόψει της αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης, απαιτούνται, περαιτέρω, και τα εξής:   

1. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας 

(ΚΑΔ) και τυχόν μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.  

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(xtwqulu2hrj0cjy45lpcgtap))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(xtwqulu2hrj0cjy45lpcgtap))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
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2. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησής σας για κάθε νόμιμη χρήση (δεν θα πρέπει να υφίστανται 

βεβαιωμένες οφειλές χωρίς ρύθμιση). 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησής σας από τον ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση 

ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση). 

4. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης-απόδειξης του καινοτόμου χαρακτήρα της επιχείρησης, ενδεικτική παράθεση των 

οποίων γίνεται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, σήμερα: www.eurobank.gr. 

5.  Γενική Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την επιχείρησή σας και τις δεσμεύσεις της εν γένει σύμφωνα με τους 

όρους της Πρόσκλησης και της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

6. Πρόσφατο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.  

7.  Λοιπά δικαιολογητικά, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής σας (αναλυτική κατάσταση των οποίων παρέχεται 

από το Κατάστημα εξυπηρέτησης της επιλογής σας). 

Σημειώνεται ότι, έλεγχος των στοιχείων της επιχείρησής σας γίνεται και από την ΕΑΤ, μετά από σχετική εκ μέρους 

της Τράπεζας προέγκριση.  

 

10. Επιλεξιμότητα Δαπανών 

 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 

επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης και είναι είτε αμιγώς επενδυτικές είτε συνδυασμός επενδυτικών δαπανών με 

κεφάλαια κίνησης ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, είτε αμιγώς κεφάλαια κίνησης εφόσον πιστοποιούνται ως 

δαπάνες καινοτομίας. Επιπρόσθετα: 

(i) η χρηματοδότηση των δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην 
Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία αίτησης 

χρηματοδότησης στην Τράπεζα και συνακόλουθα να μην έχουν εξοφληθεί τα αντίστοιχα παραστατικά, 

(ii) αποδεκτά είναι παραστατικά επί πιστώσει που έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και έξι (6) μήνες πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, για τα επί 

πιστώσει παραστατικά το εκταμιευόμενο ποσό του δανείου πιστώνεται στον εκδότη του 

χρηματοδοτούμενου παραστατικού, 

(iii) παραστατικά τα οποία έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην 
Τράπεζα, δεν είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση. Παραστατικά μερικώς εξοφλημένα δεν είναι αποδεκτά 

μόνο ως προς το εξοφλημένο μέρος, ενώ το ανεξόφλητο μέρος χρηματοδοτείται. 

(iv) παραστατικά που εξοφλούνται εξ ιδίων διαθεσίμων μετά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στην 
Τράπεζα και πριν την εκταμίευση, χρηματοδοτούνται και το εκταμιευόμενο ποσό του δανείου πιστώνεται 

στον τηρούμενο στην Τράπεζα λογαριασμό όψεως της επιχείρησης. 

(v) όσον αφορά στα κεφάλαια κίνησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και 

συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας 

και  αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλει η επιχείρηση. Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται 
δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, αναλώσιμα, 

κλπ. Οι δαπάνες αυτές, δύναται να αφορούν: 

1) ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια, 

2) κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης, 

3) κεφάλαιο για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης που σχετίζονται με το 

επενδυτικό της σχέδιο για δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία της επιχείρησης, 

4) υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας), 

5) διείσδυση σε νέες αγορές, 

6) εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

(iv) ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, ανεξαρτήτως καθεστώτος της επιχείρησης (ανακτήσιμος ή μη). 

http://www.eurobank.gr/
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(v) Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου, σχετίζεται με την εξυπηρέτηση του 

λειτουργικού κυκλώματος της επιχείρησης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη 

λήψη της Επιχορήγησης, σύμφωνα με την κατωτέρω υπό στοιχ. 13 ενότητα της παρούσας, και τη 

διατήρηση κριτηρίων καινοτομίας. 

 
 

11. Προϋποθέσεις Εκταμίευσης Δανείου  

Για την εκταμίευση του δανείου απαιτείται: 

 Να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παροχής εξασφαλίσεων προς την Τράπεζα. 

 Να έχει προσκομισθεί Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα της επιχείρησης σε ισχύ.  

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα πρέπει να εκπληρωθούν έγκαιρα, ώστε η εκταμίευση του συνολικού ποσού του 

δανείου να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κατωτέρω υπό στοιχ. 14 ενότητα της 

παρούσας.  

12. Χρήση Δανείου  

Το δάνειο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, σύμφωνα και 

με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχ. 3 ενότητα της παρούσας.  

13. Επιχορήγηση-Κριτήρια Καινοτομίας και ESG  

13.1 Με την πλήρωση των παρακάτω κριτηρίων λήψης Επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 13.3.1 και 

13.3.2 της παρούσας, η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δύναται να αιτηθεί στην Τράπεζα και να λάβει ως 
επιχορήγηση από την ΕΑΤ, για λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, ποσό που αναλογεί στο 15% 

ή/και στο 20% (15% και 5%) του συνολικά εκταμιευμένου ποσού του δανείου και το οποίο (ποσό) απομειώνει το 

ανεξόφλητο δανειακό κεφάλαιο εκ του Δανείου (εφεξής «Επιχορήγηση»). Ειδικότερα, με την καταβολή της 
Επιχορήγησης μειώνεται η υποχρέωση της επιχείρησης και το κόστος εξυπηρέτησης του υπολειπόμενου 

δανεισμού, ενώ η Εγγύηση της ΕΑΤ θα καλύπτει το υπόλοιπο δανειακό κεφάλαιο κατά το ποσοστό που ορίζεται 
στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Η λήψη της Επιχορήγησης δεν είναι δεδομένη και πραγματοποιείται μόνο με την 

επίτευξη των κριτηρίων λήψης Επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 13.3.1 και 13.3.2 της παρούσας, και 

τηρουμένων των κατωτέρω υπό 13.2 όρων και προϋποθέσεων. Αν δεν επιτευχθούν τα κριτήρια λήψης 
Επιχορήγησης, η Εγγύηση της EAT θα καλύπτει ολόκληρο το ποσό του εκταμιευμένου δανείου, κατά τους όρους 

της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και κατά το ποσοστό που ορίζεται σε αυτή. 

13.2 Για τη λήψη της Επιχορήγησης, η επίτευξη των κάτωθι κριτηρίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός 

τριάντα έξι (36) μηνών από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική), ενώ η επιχείρηση θα δύναται να 

αιτηθεί στην Τράπεζα τον έλεγχο για την πιστοποίηση της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων, σε χρονικό 
διάστημα μεταξύ δώδεκα (12) έως σαράντα δύο (42) μηνών από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή 

ολική) και μόνο εφόσον το ποσό του δανείου που αναγράφεται στη δανειακή σύμβαση έχει εκταμιευθεί πλήρως. 
Για την αξιολόγηση του σχετικού αιτήματος ελέγχου της επιχείρησης απαιτούνται, ιδίως, τα 

δικαιολογητικά/έγγραφα που παρατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, σήμερα: www.eurobank.gr. 

13.3.1 Για τη λήψη του 15% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου ως Επιχορήγηση θα πρέπει να έχει επιτευχθεί 

τουλάχιστον ένα εκ των δυο παρακάτω κριτηρίων καινοτομίας: 

 α) Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία να αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών λειτουργικών 

δαπανών, έως και τριάντα έξι (36) μήνες  από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική). 

β) Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και τρία (3) έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της 
σχετικής σύμβασης δανείου με την Τράπεζα, οι συνολικές δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που θα 

πραγματοποιηθούν έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική) να 

είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 20% του ποσού του δανείου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πιστοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Η εκπλήρωση θα αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης 

(συνδυαστικά, τιμολόγια, Ε3, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και βεβαίωση του λογιστή της επιχείρησης ή 

του ορκωτού ελεγκτή). 
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13.3.2 Εφόσον πληρούται ο όρος 13.3.1 που οδηγεί στην επιχορήγηση ποσοστού 15% ως άνω, η επιχείρηση 

δύναται να λάβει επιπλέον 5% του συνολικά εκταμιευμένου δανείου ως Επιχορήγηση με την ταυτόχρονη τήρηση 

τριών τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο από τις τρείς κατηγορίες εφαρμογής ESG (Environmental 

/Social /Governance) πρακτικών:  

A. Κατηγορία Environmental (Περιβαλλοντολογικών) Κριτηρίων  

1) Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος 

EXANTE - EXPOST) 

2) Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε 

σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE - EXPOST)  

B. Κατηγορία Social (Κοινωνικών) Κριτηρίων 

1) Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν  σε θέσεις ευθύνης (έλεγχος EXANTE -

EXPOST στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης) 

2) Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE - EXPOST) 

3) Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE - EXPOST) 

4) Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης Πελατών  

C. Κατηγορία Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση) Κριτηρίων 

1) Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης  

2) Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων. 

13.4 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κριτήρια εκπληρωθεί εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά το τέλος 
των τριάντα έξι (36) μηνών από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική) ή/και σε περίπτωση που δεν 

δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, 

κατά μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική), καθώς και σε 
περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλει σχετικό αίτημα ελέγχου εντός της προβλεπόμενης ανωτέρω υπό 13.2 

προθεσμίας, δεν καταβάλλεται το ποσό της Επιχορήγησης και το σύνολο της οφειλής εξακολουθεί να 
αποπληρώνεται από την επιχείρηση, διατηρούμενης της ωφέλειας της Εγγύησης της ΕΑΤ επί του δανείου μέχρι τη 

λήξη του. 

13.5 Εφόσον εγκριθεί από την ΕΑΤ τυχόν αίτημα Επιχορήγησης που ήθελε υποβληθεί από την Τράπεζα κατόπιν 
αιτήματος ελέγχου της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 13.2, το ποσό της Επιχορήγησης καταβάλλεται 

από την ΕΑΤ, για λογαριασμό του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, σε εξόφληση μέρους του κεφαλαίου εκ του 
δανείου, κατά τους όρους της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 13.6 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Τράπεζα ή 

την ΕΑΤ, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι για οποιονδήποτε λόγο δεν πληρούται οιοδήποτε εκ των Κριτηρίων 

Επιλεξιμότητας ή/και οιαδήποτε εκ των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα για την 
καταβολή της Επιχορήγησης, μετά την καταβολή αυτής, η επιχείρηση θα οφείλει να επιστρέψει στην ΕΑΤ το ποσό 

της Επιχορήγησης εντόκως από την ημερομηνία καταβολής αυτής. Για τον υπολογισμό του επιστρεφόμενου 
ποσού θα χρησιμοποιηθεί το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συν 100 μονάδες βάσης, 

όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, ή μηδέν αν το αποτέλεσμα είναι 

αρνητικό.  

14. Λειτουργία & Εξυπηρέτηση Δανείου  

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος, θεωρούμε χρήσιμο να σας επισημάνουμε τα εξής: 
 

 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου σας (τοκοχρεολυτικό ή χρεολυτικό δάνειο). 

 Η εκταμίευση του δανείου γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά, σε καταθετικό λογαριασμό που θα πρέπει να τηρείται 

στην Τράπεζα (λογαριασμός εξυπηρέτησης).  
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Χρονικά Περιθώρια Εκταμίευσης Δανείου 

Η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 31.12.2025. 
Με την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας, το δάνειο κατά περίπτωση δεν θα χορηγείται ή θα 

περιορίζεται στο ποσό που πράγματι έχει εκταμιευθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

Αποπληρωμή Δανείου  

 Στην περίπτωση τοκοχρεωλυτικού δανείου, οι δόσεις του δανείου συντίθενται από το τοκοχρεολύσιο και 

τους αναλογούντες φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, είναι δε απαιτητές την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε 

μήνα/τριμήνου (ανάλογα με την περιοδικότητα καταβολής των δόσεων), αρχής γενομένης από τον/το 

αμέσως επόμενο μήνα/τρίμηνο από την πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική), εφόσον η 

ημερομηνία της εκταμίευσης συμπίπτει με την πρώτη (1η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα, άλλως και σε 

περίπτωση που η πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική) πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη 

ημερολογιακή ημέρα, η πρώτη (1η) δόση θα είναι καταβλητέα την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα του αμέσως 

επόμενου μήνα/τριμήνου μετά την παρέλευση ενός πλήρους μήνα από την ημερομηνία της εκταμίευσης. Σε 

περίπτωση παροχής περιόδου χάριτος πληρωμής κεφαλαίου, οι δόσεις του δανείου που αφορούν στην εν 

λόγω περίοδο θα περιλαμβάνουν μόνο δεδουλευμένους τόκους που έχουν υπολογισθεί επί του 

εκταμιευθέντος κεφαλαίου του δανείου πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων (δόσεις τοκοπληρωμής). 

Στην περίπτωση χρεολυτικού δανείου, καταβάλλονται χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου (δόσεις κεφαλαίου), οι 

οποίες είναι απαιτητές, ομοίως, την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα/τριμήνου (ανάλογα με την περιοδικότητα 

καταβολής των δόσεων), αρχής γενομένης από τον/το αμέσως επόμενο μήνα/τρίμηνο από την πρώτη 

εκταμίευση του δανείου (μερική ή ολική), εφόσον η ημερομηνία της εκταμίευσης συμπίπτει με την πρώτη 

(1η) ημερολογιακή ημέρα του μήνα, άλλως και σε περίπτωση που η πρώτη εκταμίευση του δανείου (μερική 

ή ολική) πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη ημερολογιακή ημέρα, η πρώτη (1η) δόση θα είναι καταβλητέα 

την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα/τριμήνου μετά την παρέλευση ενός πλήρους 

μήνα από την ημερομηνία της εκταμίευσης. Ταυτόχρονα είναι απαιτητοί και οι τόκοι, οι οποίοι υπολογίζονται 

και καταβάλλονται δεδουλευμένοι σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παρούσα ενότητα. Σε 

περίπτωση παροχής περιόδου χάριτος πληρωμής κεφαλαίου, η πρώτη δόση κεφαλαίου είναι καταβλητέα την 

πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα/τριμήνου μετά την παρέλευση του συνολικού 

αριθμού των υπέρ ων η περίοδος χάριτος μηνών από την ημερομηνία της πρώτης (1ης) εκταμίευσης 

(μερικής ή ολικής). 

 Τα ανωτέρω οφειλόμενα από το δάνειο ποσά θα πρέπει να καταβάλλονται στο συνδεδεμένο με το δάνειο 

καταθετικό λογαριασμό, ο οποίος θα πρέπει να έχει διαθέσιμα τα αναγκαία κεφάλαια τουλάχιστον 1 εργάσιμη 

ημέρα πριν την εκάστοτε ημερομηνία καταβολής. 

 Τόκοι υπολογίζονται επί του εκταμιευθέντος και εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου του ποσού του δανείου με 

το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και με βάση έτος 360 ημερών από ημέρα σε ημέρα, γεγονός που επιβαρύνει τον 
δανειολήπτη κατά 1,39% (365/360=0,0139) επί του ποσού των πληρωτέων τόκων, σε σχέση με τον 

υπολογισμό με βάση έτος 365 ημερών.  

 Για τις εκάστοτε ημερομηνίες καταβολής, θα ενημερώνεστε μέσω της περιοδικής ενημέρωσης που θα 

λαμβάνετε (statement), στην οποία θα εμφανίζονται τόσο οι προηγούμενες καταβολές σας, όσο και τα ποσά 

και οι ημερομηνίες των επόμενων καταβολών. 

 Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης (μερικής ή ολικής) οποτεδήποτε θελήσετε, χωρίς καμία 

επιβάρυνση. Ειδικότερα, είναι δυνατή πρόωρη μερική εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου, τέτοια ώστε το 
υπόλοιπο του προς εξυπηρέτηση κεφαλαίου να είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο του ποσού της προσδοκώμενης 

Επιχορήγησης (Ανεξόφλητο Υπόλοιπο Δανειακού Κεφαλαίου ≥ Ποσό Προσδοκώμενης Επιχορήγησης). Επίσης, 
είναι δυνατή ολική αποπληρωμή του δανείου σε κάθε χρονική στιγμή χωρίς τη λήψη Επιχορήγησης, με την 

προϋπόθεση υποβολής αιτήματος Επιχορήγησης (μηδενικό), προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό 
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δανείου προς ολική αποπληρωμή και να απομειωθεί αντίστοιχα το ποσό της ενίσχυσης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013. 

15. Έξοδα  

Για κάθε ειδική υπηρεσία που παρέχεται προς τον πελάτη ή ενέργεια στην οποία προβαίνει η Τράπεζα και 

σχετίζεται με τη σύμβαση εισπράττονται τα έξοδα της Τράπεζας με χρέωση του πελάτη.  

Αναλυτικός πίνακας των υπηρεσιών και των αντιστοίχων εξόδων, σας παραδίδεται ταυτόχρονα με την παρούσα, 

είναι δε αναρτημένος στα Καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας για χρήση των πελατών της.  

Όσον αφορά στα προαναφερόμενα έξοδα, γίνεται ειδική αναφορά στα έξοδα επανεκτίμησης ακινήτων, τα οποία 

έχουν δοθεί ως εξασφάλιση. Η επανεκτίμηση της αξίας των ακινήτων αυτών είναι εργασία επιβεβλημένη από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και διενεργείται σε τακτικά ανά περίπτωση χρονικά διαστήματα. 

Ειδικά για τη λήψη χρηματοδότησης με την Εγγύηση της ΕΑΤ εισπράττεται μειωμένη δαπάνη αξιολόγησης της 

αίτησης, ήτοι εφάπαξ ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του δανείου και με ανώτατο 

όριο ποσό € 1.200.  

16. Εξασφαλίσεις  

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από το δάνειο είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, και πρόσθετες ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Η Τράπεζα θα λαμβάνει μειωμένες 
εμπράγματες εξασφαλίσεις σε σχέση με αυτές που θα λάμβανε για συγκρίσιμες χρηματοδοτήσεις, χωρίς την 

Εγγύηση της ΕΑΤ.  

17. Παρακολούθηση και έλεγχος 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου θα πρέπει, εφόσον σας ζητηθεί, να παρέχετε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησής σας και να επιτρέπετε επισκέψεις παρακολούθησης και επιθεώρησης των επιχειρηματικών σας 

δραστηριοτήτων, βιβλίων και αρχείων στην ΕΑΤ, σε εκπροσώπους της ΕΑΤ και των Υπουργείων, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους εκπροσώπους ή συμβαλλόμενους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(συμπεριλαμβανομένης της OLAF), και / ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τη χρήση του στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας. Επίσης, 
θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει στους παραπάνω φορείς, έγγραφα δικαιολογητικά 

και λοιπά στοιχεία, οικονομικά και μη, που τυχόν θα της ζητηθούν, στο πλαίσιο ελέγχου. 

18. Προϋποθέσεις Διατήρησης Δανειακού Προγράμματος 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας θα πρέπει να πληρούνται, τόσο κατά την υπογραφή της 

σύμβασης δανείου, όσο και κατά την εκταμίευση του δανείου, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, όπου 
απαιτείται, και ότι θα πρέπει να τηρείτε τις υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει, στα πλαίσια των διατάξεων του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των όρων που τίθενται από την ΕΑΤ. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί είτε από την Τράπεζα είτε από την ΕΑΤ, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι δεν 

πληρούται είτε ως προς την επιχείρηση είτε ως προς το δάνειο (και ιδίως σε σχέση με τον σκοπό του ή τη χρήση 
του) οιοδήποτε εκ των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας,  η επιχείρηση θα εξαιρείται από το χαρτοφυλάκιο 

χρηματοδοτήσεων που καλύπτονται με την Εγγύηση της ΕΑΤ και, υπό την επιφύλαξη της τυχόν καταγγελίας από 

την Τράπεζα της σχετικής σύμβασης:  
α) η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον επιχείρηση και αυτή την υποχρέωση να παράσχει 

επιπρόσθετες ασφάλειες, β) το περιθώριο από το οποίο συντίθεται το επιτόκιο του δανείου θα προσαυξηθεί 
αυτομάτως κατά τον αριθμό εκατοστιαίων μονάδων, που θα χρέωνε εξ αρχής η Τράπεζα για το δάνειο της 

επιχείρησης, δίχως την Εγγύηση της ΕΑΤ, με βάση τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τη συνολική σχέση της 

με την Τράπεζα, σύμφωνα και με το ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας κατά την κατάρτιση της σύμβασης δανείου,γ) 
η επιχείρηση θα οφείλει να επιστρέψει και κάθε άλλο πλεονέκτημα που επωφελήθηκε λόγω της χορήγησης του 

δανείου με την Εγγύηση της ΕΑΤ (ΑΙΕ επιχορήγησης προμήθειας εγγυοδοσίας), εντόκως από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  
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Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Τράπεζα ή την ΕΑΤ, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι για 

οποιονδήποτε λόγο δεν πληρούται οιοδήποτε εκ των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας ή/και οιαδήποτε εκ των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχ. 13. της παρούσας για την καταβολή της Επιχορήγησης, 
μετά την καταβολή αυτής, η επιχείρηση θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της Επιχορήγησης εντόκως από την 

ημερομηνία καταβολής αυτής.  

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω επιστρεφόμενων ποσών θα χρησιμοποιηθεί το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συν 100 μονάδες βάσης, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της 

Επιτροπής, ή μηδέν αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.  

Επίσης, έχετε την υποχρέωση για 10 έτη από τη λήξη του δανείου να διατηρήσετε διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα 

προκειμένου να δύναται να επαληθευτεί η ορθή εφαρμογή των όρων του Προγράμματος στη σύμβαση δανείου 

και ενδεικτικά τις δανειακές συμβάσεις και τα παραστατικά της Τράπεζας, τις λογιστικές εγγραφές στα φορολογικά 

σας βιβλία, ακόμη και αν δεν έχετε την υποχρέωση αυτή από τον ΚΒΣ. 

19. Λόγοι Καταγγελίας Σύμβασης  

Οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης θα αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης που ήθελε 

συναφθεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί προκειμένου:  
o να μην αθετήσετε τις υποχρεώσεις που θα έχετε αναλάβει για την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας. 

o να μην παρουσιάσει η χρηματοδότηση που θα έχετε λάβει, ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών. 

o το δάνειο να μην χρησιμοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που χορηγήθηκε.  

 

20. Δημοσίευση πληροφοριών 

 
Εφόσον τελικά χορηγηθεί το αιτούμενο δάνειο στην επιχείρησή σας, σχετικές πληροφορίες για την ενίσχυση της 

επιχείρησής σας θα αποστέλλονται από την Τράπεζα στην ΕΑΤ, προκειμένου η τελευταία να τις προωθήσει στην 

Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για να δημοσιευθούν στον εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις 
κρατικές ενισχύσεις, εντός δώδεκα (12) μηνών από τη στιγμή της χορήγησης του δανείου. 

Η ΕΑΤ  δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που στηρίζονται 
βάσει της Εγγύησης της ΕΑΤ, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν την ονομασία, τη φύση και τον σκοπό της σχετικής 

σύμβασης δανείου που ήθελε συναφθεί, εκτός αν η ανωτέρω δημοσιοποίηση είναι παράνομη κατά την ισχύουσα 

νομοθεσία ή η επιχείρηση πριν τη λήψη της οικονομικής στήριξης δυνάμει του δανείου ενημερώσει εγγράφως την 
Τράπεζα ότι μία τέτοια δημοσιοποίηση στοιχείων κινδυνεύει να βλάψει το εμπορικό συμφέρον ή απειλεί να βλάψει 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων που θεωρούνται ως προστατευόμενα από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

21. e-banking και e-statement 

 Σας συστήνουμε ένθερμα να κάνετε αίτηση στο κατάστημά σας για πρόσβαση στους λογαριασμούς σας μέσω 

του e-banking, ώστε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις και υποχρεώσεις σας μέσω 

του e-statement. 
 

 

Με εκτίμηση, 

Eurobank A.E. - Κατάστημα: ____________________ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ____________________ 
 

 
Έλαβα γνώση 

 
…………………………… 

(τόπος, ημερομηνία) 

 
 

(σφραγίδα / υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Α. Επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι οι επιχειρήσεις που: 

1) είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ήτοι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) υπ’ αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 “για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης”, όπως εκάστοτε ισχύει, με έδρα και τόπο επένδυσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας, 

2) δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, 

3) παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα (ήτοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής – κριτήρια αξιολόγησης 

καινοτομίας) με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω: 

(i) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο μητρώο του Elevate Greece (Εθνικό Μητρώο νεοφυών καινοτόμων 

επιχειρήσεων), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου προς την Τράπεζα.  

(ii) Επιχείρηση που έχει ενισχυθεί στο παρελθόν από προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων 

(π.χ. το «ερευνώ – δημιουργώ-καινοτομώ» ή και το «Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας»). 

(iii) Επιχείρηση που επιβεβαιώνει μέσω της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), ότι στο 
προβλεπτό μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέα ή ουσιωδώς βελτιωμένα 

και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας (Καινοτόμο προϊόν/διαδικασία παραγωγής). 

(iv) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια (πριν την ημερομηνία 

αίτησης δανείου προς την Τράπεζα), μετά την πρώτη εμπορική πώλησή της και με μια μέση ετήσια 

ενδογενή ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ’ έτος, για μια περίοδο 

τριών ετών (Ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση). 

(v) Επιχείρηση, η οποία θα αποδείξει ότι οι δαπάνες της σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία 

προηγούμενα έτη (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα). 

(vi) Επιχείρηση, η οποία μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου που υποβάλλει, αναλαμβάνει να δαπανήσει ένα 
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας 

και καινοτομίας. 

(vii) Επιχείρηση, στην οποία έχουν επίσημα χορηγηθεί επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από παρεμφερή 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω των λοιπών οργάνων των Προγραμμάτων 

αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την 

Τράπεζα). 

(viii) Επιχείρηση, στην οποία έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τους τελευταίους 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα), από ένα θεσμικό 
όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ.  

(ix) Επιχείρηση, η οποία έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα σχεδιασμού, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού κ.α.) κατά τους τελευταίους 
είκοσι τέσσερις  (24) μήνες (πριν την ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα). 

(x) Επιχείρηση, η οποία έχει λάβει μια επένδυση κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες (πριν την 
ημερομηνία αίτησης δανείου προς την Τράπεζα) από έναν επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture 

Capital) ή από έναν επιχειρηματικό άγγελο (Business Αngel). 

(xi) Επιχείρηση, η οποία έχει πραγματοποιήσει εντός των τελευταίων 3 ετών (πριν την ημερομηνία αίτησης 
δανείου προς την Τράπεζα), δαπάνες έρευνας και καινοτομίας με πόρους από εθνικούς ή περιφερειακούς 

φορείς ή οργανισμούς, για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών να επενδύσουν σε έρευνα και 

καινοτομία με τις εξής προϋποθέσεις: 

i. Οι φορείς δεν συνδέονται με την Τράπεζα ή την επιχείρηση. 
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ii. Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου 

iii. Οι δαπάνες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς. 

(xii)  Επιχείρηση, η οποία έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους τριάντα έξι (36) μήνες «Καινοτόμος 
Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι: 

i. Ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια 

ii. Ο φορέας  δεν συνδέεται με την Τράπεζα ή την επιχείρηση 

iii. Η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες βάσει επιχειρηματικού σχεδίου, 

4) τηρούν διπλογραφικά βιβλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα, 

5) δεν βρίσκονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει 

ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή δεν έχουν κηρυχτεί σε αναγκαστική διαχείριση από τους 

πιστωτές,  

6) έχουν συσταθεί νόμιμα έως και τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 

7) κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές 

διαδικασίες της Τράπεζας, 

8) είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης 

προς την Τράπεζα, 

9) είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (ΦΕΚ 

Α’ 137/13.09.17), όπως ισχύει, 

10) είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ, 

11) για την περίπτωση που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), τα οποία έληξαν ή 
βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών 

τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει 
δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου), αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί 

το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον έχει βεβαιωθεί 
η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, 

12) δεν δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, 

13) δεν δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

14) δεν δραστηριοποιούνται 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, 

15) δεν έχουν 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 την εξαγωγική δραστηριότητα, 

16) δεν έχουν δραστηριότητες στις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, 

17) οφείλουν να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις συναλλαγές που αφορούν στην αιτούμενη 

χρηματοδότηση. 
 
Β. Επιπλέον, η σχετική σύμβαση χρηματοδότησης που ήθελε συναφθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας 

Καινοτομίας θα πρέπει:  
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1) να έχει συναφθεί και να έχει εκταμιευθεί εν όλω το αργότερο μέχρι την 31-12-2025 και 

2) να παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης που περιλαμβάνει επενδύσεις σε 

ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου της και σε καμία περίπτωση δεν δύναται αυτή να αφορά σε (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 

δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή σε (γ) 

χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.  

 

Με εκτίμηση, 
Eurobank A.E. - Κατάστημα: ____________________ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ____________________ 

 
 

Έλαβα γνώση 

 
…………………………… 

(τόπος, ημερομηνία) 
 

 

 
 

 (σφραγίδα / υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   

Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες  

1. Παραγωγή και εμπορία όπλων 

2. Παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού 

3. Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα 

4. Παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 

5. Παροπλισμός ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

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

Συμβουλίου 

7. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

8. Ο τομέας 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. 

9. 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· 

10. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με όρους δραστηριοτήτων τη χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 

εισαγόμενων 

 

Με εκτίμηση, 

Eurobank A.E. - Κατάστημα: ____________________ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ____________________ 
 

 
Έλαβα γνώση 

 

…………………………… 
(τόπος, ημερομηνία) 

 
 

 
 

 (σφραγίδα / υπογραφή) 

 

 


