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Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιχειρήσεων 

1. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με έδρα και τόπο επένδυσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

2. Δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα 

 Παραγωγή και εμπορία όπλων. 

 Παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού. 

 Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα. 

 Παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο. 

 Παροπλισμό ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. 

  

3. Παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση τουλάχιστον ενός από τα δώδεκα 

κριτήρια καινοτομίας.  

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.  

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 και σύμφωνα με την πολιτική της.  

9. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.  

10. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει 

απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

11. Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που 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. 
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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 στη συγκεκριμένη 

Χρηματοδότηση. 

 

 

 

 


