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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Pan-European Guarantee Fund)
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ)

Δικαιούχοι Προγράμματος


Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Midcaps), που απασχολούν από 250 έως 3.000
εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ή που απασχολούν λιγότερες από 250
ΕΜΕ αλλά ο τζίρος και το σύνολο ενεργητικού τους ξεπερνούν τα €50εκατ. και €43εκατ.
αντίστοιχα.



Μεγάλες Επιχειρήσεις, που απασχολούν τουλάχιστον 3.000 εργαζομένους, σε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Σημειώνεται ότι δεν χρηματοδοτούνται για δάνεια επενδυτικού
σκοπού.



Επιχειρήσεις που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής
επικράτειας.



Δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία Παράνομη ή/και Εξαιρούμενη Δραστηριότητα, όπως
περιγράφονται παρακάτω.



Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση οποιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης.



Δεν ήταν προβληματικές την 31/12/2019 ή κατά την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής
σύμβασης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 249/01 –
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση
μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.



Διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (NACE CODE)

Μη επιλέξιμες Δραστηριότητες


Δραστηριότητες ή παραγωγή που περιλαμβάνουν μορφές καταναγκαστικής εργασίας.



Παραγωγή ή εμπόριο οποιουδήποτε προϊόντος ή δραστηριότητας που θεωρείται παράνομη
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες.



Κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία.



Παραγωγή ή εμπόριο άγριας ζωής ή προϊόντων άγριας ζωής.

« Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που
υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.»



Παραγωγή ή εμπόριο ή χρήση επικίνδυνων υλικών (πχ ραδιενεργά υλικά, ίνες αμίαντου)



Διασυνοριακό εμπόριο αποβλήτων και απορριμμάτων



Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας



Παραγωγή ή εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, χημικών
ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που υπόκεινται
σε διεθνείς σταδιακές καταργήσεις ή απαγορεύσεις.



Παραγωγή και διανομή ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και νεοναζιστικών ΜΜΕ



Καπνός, εάν αποτελεί ουσιαστικό μέρος των πρωτογενών χρηματοδοτούμενων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός Έργου



Ζώντα ζώα για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της
εκτροφής αυτών των ζώων



Πυρομαχικά και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός, υποδομές ή σωφρονιστικές
εγκαταστάσεις, φυλακές



Τυχερά παιχνίδια, καζίνο και αντίστοιχες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία που φιλοξενούν τέτοιες
εγκαταστάσεις



Νέες φυτείες φοινικέλαιου



Κάθε επιχείρηση με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο

Περιορισμοί χρηματοδοτούμενης επένδυσης


Η χρηματοδοτούμενη επένδυση δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη τοποθεσία. Οι
προστατευόμενες τοποθεσίες περιλαμβάνουν τοποθεσίες Natura 2000 που έχουν χαρακτηρισθεί
βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τοποθεσίες αναγνωρισμένες βάσει των Συμβάσεων Ραμσάρ,
Βέρνης και Βόννης και περιοχές χαρακτηρισμένες ή που πρόκειται να χαρακτηριστούν ως
προστατευόμενες τοποθεσίες από τις εθνικές κυβερνήσεις.
 Η χρηματοδοτούμενη επένδυση δεν σχετίζεται με:
α) την αγορά (ή κατασκευή ή ανακαίνιση) ακίνητης περιουσίας με σκοπό την πώληση ή εκμίσθωση του
κτιρίου σε τρίτο μέρος,
β) την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης,
γ) αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με οποιαδήποτε δαπάνη που δεν οδηγεί
σε πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως
διαπραγμάτευση δημοσίων μετοχών, άλλες κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα,
αναχρηματοδότηση δανείων της επιχείρησης), περιλαμβανομένης της αλλαγής ιδιοκτησιακού
καθεστώτος (π.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορές),

« Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (“EGF”), που
υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Mελών που συνεισφέρουν στο EGF.»

δ) σε περίπτωση επιχείρησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης και το κόστος της χρηματοδοτούμενης
επένδυσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατ. Ευρώ, εισάγεται εξαίρεση ως προς τις περιπτώσεις
αλλαγής γενιάς (δηλ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή σχετιζόμενες με το προσωπικό της
επιχείρησης μεταβολές, υπό την προϋπόθεση ότι i) επιτρέπουν την συνέχιση της οικονομικής
δραστηριότητας της επιχείρησης, ii) τόσο ο αγοραστής όσο και η επιχείρηση προς πώληση είναι
επιλέξιμες επιχειρήσεις, και iii) το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για την εξαγορά της επιχείρησης
δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ (εξαιρουμένων ιδίων κεφαλαίων).
ε) επενδύσεις στον τομέα υγείας σε ¨κλειστές δομές¨, κλειστές ψυχιατρικές μονάδες και/ή
σωφρονιστικά ιδρύματα,
στ) επενδύσεις στον τομέα υγείας που δεν σέβονται τις κοινές αξίες και θεμελιώδεις αρχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγειονομική περίθαλψη.
ζ) εξόρυξη άνθρακα, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση,
η) εξερεύνηση πετρελαίου και παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση,
θ) εξερεύνηση φυσικού αερίου και παραγωγή, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και
αποθήκευση,
ι) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει τα όρια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (π.χ.
250 γραμμ. CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), από μονάδες ορυκτών καυσίμων, μονάδες
συμπαραγωγής ενέργειας ή μεγάλες γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες,
ια) θέρμανση/ψύξη κτιρίων (περιλαμβανομένης συνδυασμένης ψύξης/θέρμανσης και παραγωγής
ενέργειας (CCHP, CHP), με εξαίρεση των: i) παραγωγής θέρμανσης με χρήση ανανεώσιμων καυσίμων
ή επιλέξιμης συμπαραγωγής, ii) μικρών και μεσαίων λεβήτων φυσικού αερίου χωρητικότητας μέχρι 20
MWth, εφόσον πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, οριζόμενοι ως λέβητες Α
κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφαρμόζεται σε μικρότερα των 400KWth) ή λεβήτων
αποτελεσματικότητας άνω του 90%, iii) η αναμόρφωση ή επέκταση των υφιστάμενων δικτύων
τηλεθέρμανσης είναι επιλέξιμη εφόσον δεν αυξάνονται οι εκπομπές CO2 ως αποτέλεσμα της καύσης
κάρβουνου, τύρφης, αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε ετήσια βάση, iv) νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης
ή ουσιώδεις επεκτάσεις υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης είναι επιλέξιμα εφόσον το δίκτυο
χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50% ανανεώσιμη ενέργεια ή 50% αποβαλλόμενη θερμότητα ή 75%
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας ή 50% συνδυασμού τέτοιας ενέργειας και θερμότητας.
ιβ) κατασκευή νέων κτιρίων και μεγάλη αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων (που υπερβαίνει το 25%
της επιφάνειας ή το 25% της οικοδομικής αξίας εξαιρουμένης της γης), που δεν συμμορφώνεται με τα
εθνικά πρότυπα ενέργειας, όπως αυτά καθορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.
 Σε περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη επένδυση σχετίζεται με παραγωγή ενέργειας/θερμότητας
με χρήση βιομάζας, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
i)
η πρώτη ύλη είναι από μη μολυσμένη βιομάζα ή βιογενή απόβλητα εντός της Ε.Ε., ή
πιστοποιημένο για βιωσιμότητα εάν προέρχεται εκτός της Ε.Ε., και δεν απαρτίζεται από τροφή
ή ζωοτροφές και
ii)
η δασική πρώτη ύλη είναι πιστοποιημένη με βάση τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης βιώσιμων
δασών,
iii)
η χρήση προϊόντων φοινικελαίου ή πρώτης ύλης από τροπικά δάση/προστατευόμενες
τοποθεσίες εξαιρείται. Οι προστατευόμενες τοποθεσίες περιλαμβάνουν τοποθεσίες Natura
2000 που έχουν χαρακτηρισθεί βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τοποθεσίες αναγνωρισμένες
βάσει των Συμβάσεων Ραμσάρ, Βέρνης και Βόννης και περιοχές χαρακτηρισμένες ή που
πρόκειται να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενες τοποθεσίες από τις εθνικές κυβερνήσεις.
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Σε περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη επένδυση αφορά την απόκτηση κινητών περιουσιακών
στοιχείων που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μεταφοράς, η χρηματοδοτούμενη επένδυση
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Αν αφορά οχήματα Ι.Χ.
- Άμεσες εκπομπές <= 115g CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής
Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP) ανά όχημα. Σε
περίπτωση που το όχημα έχει παραχθεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2019 τότε ο συντελεστής μετατροπής
του 1.21. από το NEDC (New European Driving Cycle) στο WLTP εφαρμόζεται προκειμένου να
καθορίσει τις εκπομπές του οχήματος.
- Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για προσωπική χρήση.
Αν αφορά φορτηγά/ Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα
- Άμεσες εκπομπές <= 182g CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής
Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP) ανά όχημα. Σε
περίπτωση που το όχημα έχει παραχθεί πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2019 τότε ο συντελεστής μετατροπής
του 1.24. από το NEDC (New European Driving Cycle) στο WLTP εφαρμόζεται προκειμένου να
καθορίσει τις εκπομπές του οχήματος.
- Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για προσωπική χρήση.
Αν αφορά οχήματα κατηγορίας L (δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα)
- Οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.
Αν αφορά φορτηγά/ Βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HDV)
- Τα φορτηγά HDV 4, HDV 5, HDV 9 και HDV 10, θα θεωρούνται επιλέξιμα εφόσον οι άμεσες εκπομπές
ρύπων είναι κάτω από την αντίστοιχη τιμή αναφοράς (βασισμένη στο Vehicle Energy Consumption
calculation Tool – VECTO, σύμφωνα με τα έγγραφα κυκλοφορίας του οχήματος). Άλλα HDV φορτηγά
θεωρούνται επιλέξιμα. Όλα τα HDV φορτηγά θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο ρύπων Euro VI, με
εξαίρεση τα απορριμματοφόρα οχήματα HDV που πρέπει να πληρούν τουλάχιστον το πρότυπο ρύπων
Euro V.
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Διαμόρφωση άξονα και
πλαισίου

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

Κατηγορία
Οχήματος

4

Ελκυστήρας 4x2 axle,
Μικτό Βάρος Οχήματος>16t

5

Μη αρθρωτό, 6x2 axle

9

Ελκυστήρας, 6x2 axle

Υποκατηγορία
Οχήματος

Τιμή Αναφοράς CO2 [g/tkm]

4-UD

307.23

4-RD

197.16

4-LH

105.96

5-RD

84.00

5-LH

56.60

9-RD

110.98

9-LH

65.16

10-RD

83.26

10-LH

58.26
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- Οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών καυσίμων
που αναμειγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα.

Αν αφορά δημόσιες συγκοινωνίες: Τραμ, μετρό, και λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά)
- Μηδενικές άμεσες εκπομπές ρύπων κινητών περιουσιακών στοιχείων (τραμ, μετρό και
λεωφορείων).
- Άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία που είναι επιλέξιμα θεωρούνται αυτά που οι άμεσες εκπομπές
ρύπων είναι ίσες ή λιγότερες από 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο – χλμ (gCO2e/pkm).

Τρένα
- Τρένα με μηδενικές άμεσες εκπομπές ρύπων.
- Άλλες επιβατικές αμαξοστοιχίες που είναι επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που οι άμεσες εκπομπές
ρύπων είναι ίσες ή λιγότερες από 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο – χλμ (gCO2e/pkm).
- Άλλες εμπορικές αμαξοστοιχίες που είναι επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που οι άμεσες εκπομπές
ρύπων είναι ίσες ή λιγότερες από 28,3 gCO2 ισοδύναμο ανά τόνο – χλμ (gCO2e/tkm).
- Οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών καυσίμων
που αναμειγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα.
Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας
- Σκάφη με μηδενικές άμεσες εκπομπές ρύπων.
- Άλλα επιβατικά πλοία που είναι επιλέξιμα θεωρούνται αυτά που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι
ίσες ή λιγότερες από 50 gCO2 ισοδύναμο ανά άτομο– χλμ (gCO2e/pkm).
- Άλλα φορτηγά πλοία που είναι επιλέξιμα θεωρούνται αυτά που οι άμεσες εκπομπές ρύπων είναι
ίσες ή λιγότερες από 28,3 gCO2 ισοδύναμο ανά τόνο – χλμ (gCO2e/tkm).
- Πλοία που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών καυσίμων
που αναμιγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα
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Άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία
- Κινητά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων σκαφών) που δεν
περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες θεωρούνται επιλέξιμα.
- Θαλάσσια σκάφη που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή ορυκτών
καυσίμων που αναμιγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα.
 Σε περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη επένδυση αφορά δραστηριότητες στον τομέα της
άμυνας, αυτές περιορίζονται στην αγορά, κατασκευή και/ή ανάπτυξη ειδών «διπλής χρήσης».
Ως είδη «διπλής χρήσης» θεωρούνται είδη, περιλαμβανομένου λογισμικού και τεχνολογίας,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς, και που
θα περιλαμβάνουν όλα τα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη εκρηκτικές χρήσεις.
Η ΕΤΕπ εφαρμόζει τη λίστα των ειδών διπλής χρήσης και τεχνολογίας του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΚ) 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαίου 2009 περί κοινοτικού συστήματος
ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής
χρήσης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και σε περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη
επένδυση αφορά την κατασκευή διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων και διαστημικής
μεταφοράς.


Σε περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη επένδυση αφορά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, η
επένδυση δεν συντελεί στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στον περιορισμό
της ελευθερίας των ιδιωτών. Αποκλείεται πλήρως η χρηματοδότηση φυλακών, κέντρων
κράτησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων ή αστυνομικών τμημάτων με εγκαταστάσεις κράτησης.
Οι δραστηριότητες αστυνομικής φύλαξης, φύλαξης συνόρων και ακτών μπορούν να
χρηματοδοτηθούν μόνον σε περίπτωση που η επένδυση αφορά υποδομές και εξοπλισμό που
δεν μπορεί να συντελέσει άμεσα στον φυσικό περιορισμό ή βλάβη της ελευθερίας των
ιδιωτών. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και σε περίπτωση που η χρηματοδοτούμενη
επένδυση αφορά την απόκτηση πολιτικών αεροσκαφών άμυνας.

