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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 
Α. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες όσες ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις πληρούν οποιοδήποτε από τα κάτωθι κριτήρια: 
1.  H ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο απόφασης αποκλεισμού της 

ΕΤΕπ, σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ, όπως έχει δημοσιευτεί  στον 

ιστότοπο της ΕΤΕπ (https://www.eib.org/en/publications/exclusion-policy.htm). 

2. H ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν ασκεί κατά την υπογραφή και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρούσας χρηματοδότησης σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι «Αποκλειόμενες 

Δραστηριότητες»: 
1. Παραγωγή ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επιβλαβείς ή εκμεταλλευτικές μορφές 
καταναγκαστικής εργασίας / επιβλαβούς παιδικής εργασίας, 
2. Παραγωγή ή εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος ή δραστηριότητας που θεωρείται 
παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς του κράτους-μέλους εγκατάστασης 
του Δανειζόμενου ή διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, 
3. Κάθε επιχείρηση που σχετίζεται με πορνογραφία ή πορνεία, 
4. Παραγωγή ή εμπόριο άγριων ζώων ή προϊόντων άγριας ζωής που ρυθμίζονται βάσει της 
Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών ή Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας 
(CITES), 
5. Παραγωγή ή χρήση ή εμπορία επικίνδυνων υλικών όπως ραδιενεργών υλικών (εκτός από 
ιατρικά ισότοπα και υλικά για διάγνωση και θεραπεία στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης), ακανόνιστες  ίνες αμιάντου και προϊόντα που περιέχουν PCB, 
6. Διασυνοριακό εμπόριο αποβλήτων και προϊόντων αποβλήτων, εκτός εάν συμμορφώνεται 
με τη Σύμβαση της Βασιλείας και τους βασικούς εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, χωρίς 
να αποκλείεται η χρήση αποβλήτων ως καυσίμου για σκοπούς τηλεθέρμανσης, 
7. Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας (δηλαδή αλιεία παρασυρόμενων διχτυών στο θαλάσσιο 
περιβάλλον με τη χρήση διχτυών μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων και αλιεία με εκρήξεις), 
8. Παραγωγή ή εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων/ζιζανιοκτόνων, 
χημικών ουσιών, ουσιών που καταστρέφουν το όζον και άλλων επικίνδυνων ουσιών που 
υπόκεινται σε διεθνή σταδιακή κατάργηση ή απαγόρευση, 
9. Καταστροφή κρίσιμων οικοτόπων, 
10. Παραγωγή και διανομή ρατσιστικών, αντιδημοκρατικών ή/και νεοναζιστικών μέσων 
ενημέρωσης. 
11. Ο καπνός, εάν αποτελεί ουσιαστικό μέρος των πρωτογενών χρηματοδοτούμενων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός επενδυτικού σχεδίου, 
12. Ζωντανά ζώα για επιστημονικούς και πειραματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτροφής αυτών, εκτός εάν η εν λόγω δραστηριότητα συμμορφώνεται με την Οδηγία 
2010/63/ΕΕ της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, 
13.  Πυρομαχικά και όπλα, στρατιωτικός/αστυνομικός εξοπλισμός, υποδομές ή 
σωφρονιστικές εγκαταστάσεις, φυλακές, 
14. Τυχερά παιχνίδια, καζίνο και ισοδύναμες επιχειρήσεις ή ξενοδοχεία που φιλοξενούν 
τέτοιες εγκαταστάσεις, 
15. Εμπορικές παραχωρήσεις και υλοτομία σε τροπικά φυσικά δάση. Μετατροπή του φυσικού 
δάσους σε φυτεία, 
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 16. Αγορά εξοπλισμού υλοτομίας για χρήση σε τροπικά φυσικά δάση ή δάση υψηλής 
περιβαλλοντικής αξίας σε όλες τις περιοχές και δραστηριότητες που οδηγούν σε σαφή κοπή 
ή/και υποβάθμιση τροπικών φυσικών δασών ή δασών υψηλής αξίας φύσης, 
17. Νέες φυτείες φοινικέλαιου, 
18. Κάθε επιχείρηση με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο. 

3.  H ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν αποτελεί  εταιρεία συμμετοχών (financial holding 
company), της οποίας η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχει και να 
διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες. 

4. Στην επιχείρηση ή στα πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
και ελέγχου δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις (sanctions) δυνάμει του άρθρου 215 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
«Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα (προς αποφυγήν αμφιβολίας, ο όρος «οντότητα»  περιλαμβάνει και οποιαδήποτε 
κυβέρνηση, ομάδα ή τρομοκρατική οργάνωση) το οποίο αποτελεί στόχο Κυρώσεων ή κατά 
του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν 
κυρώσεων που τους επιβλήθηκαν επειδή ανήκουν ή ελέγχονται κατά οποιονδήποτε τρόπο, 
άμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή οντότητα το οποίο αποτελεί στόχο Κυρώσεων ή κατά του 
οποίου επιβλήθηκαν Κυρώσεις). 
Ως «Κυρώσεις» νοούνται οι χρηματοοικονομικού περιεχομένου νόμοι,  κανονισμοί, οι 
εμπορικοί αποκλεισμοί ή άλλα περιοριστικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά 
όχι περιοριστικά, των μέτρων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας), που 
θεσπίζονται, διαχειρίζονται, και/ή εφαρμόζονται κατά καιρούς από οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 
(α) τα Ηνωμένα Έθνη και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί 
νομίμως από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίζει, να διαχειρίζεται, να εφαρμόζει και/ή να 
επιβάλλει τέτοια μέτρα · 
(β) την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέσπιση, διαχείριση, εφαρμογή και/ή επιβολή τέτοιων 
μέτρων · και 
(γ) την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιοδήποτε τμήμα, υπηρεσία ή γραφείο 
αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Office of Foreign Asset Control (OFAC) του Υπουργείου 
Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων 
Πολιτειών ή/και του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. 

5. H ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν είναι εγκατεστημένη σε «Μη Συμμορφούμενη 
Δικαιοδοσία», εκτός εάν το σχετικό χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί ως 
φυσικό αντικείμενο στη σχετική Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία, και δεν παρουσιάζει 
κίνδυνο κατάχρησης  για «Στοχευμένες  Δραστηριότητες»  που δεν μπορεί  να μετριαστεί.  
«Στοχευμένες Δραστηριότητες» αποτελούν : (i) οι παράνομες δραστηριότητες όπως 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται στις Οδηγίες για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και (ii) φοροαποφυγή, δηλαδή 
πλήρως  τεχνητά καθεστώτα που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή. 
«Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία» σημαίνει δικαιοδοσία η οποία :  
α) παρατίθεται στο Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά 
με τον αναθεωρημένο κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών της ΕΕ για 
φορολογικούς σκοπούς · 
(β) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών δικαιοδοσίας του ΟΟΣΑ/G20 που δεν έχουν 
εφαρμόσει ικανοποιητικά τα πρότυπα φορολογικής διαφάνειας · 
(γ) παρατίθεται στο Παράρτημα 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, στο οποίο προσδιορίζονται τρίτες χώρες 
υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ελλείψεις · 
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 (δ) βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενη» ή «μη συμμορφούμενη», 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών αξιολογήσεων, από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και 
την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αίτησης · 
(ε) περιλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης «Δικαιοδοσίες υψηλού 
κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση» · ή 
(στ) περιλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης «Δικαιοδοσίες υπό 
αυξημένη παρακολούθηση» · 
όπως τα ανωτέρω παραρτήματα, κατάλογοι, δηλώσεις, οδηγίες κλπ. που προσδιορίζουν τα 
κριτήρια χαρακτηρισμού αυτών, μπορεί να τροποποιούνται και/ή να συμπληρώνονται 
κατά καιρούς. 

6. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019  δεν ήταν «Προβληματική 
Επιχείρηση», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του 651/2014 Γενικού Κανονισμού 
Απαλλαγής κατά Κατηγορίες, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό ΕΕ 972/2020 
και εκάστοτε ισχύει, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 του 702/2014 Κανονισμού 
Απαλλαγής κατά Κατηγορίες Γεωργικών Προϊόντων ή ως  ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5 του 1388/2014 Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία Αλιείας, η έννοια 
της «Προβληματικής Επιχείρησης». 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, «Προβληματική επιχείρηση» είναι  η επιχείρηση για την οποία 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 
εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 
εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την 
αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που 
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό 
σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή 
της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα 
στα είδη εταιρειών της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ή 
ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρεία που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» 
περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο· 
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη 
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη 
σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 
εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον 
ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα 
στα είδη εταιρειών της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας, όπως  αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 
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 γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί 
τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε 
συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη 
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

 ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest 
coverage ratio) είναι κάτω του 1,0». 

7. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν ασκεί «Παράνομη Δραστηριότητα».  
«Παράνομη Δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από όπως ακόλουθες παράνομες 
δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιονδήποτε από όπως ακόλουθους τομείς: (i) 
απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) ξέπλυμα χρήματος, 
χρηματοδότηση όπως τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται όπως 
οδηγίες για την καταπολέμηση όπως νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, και (iii) απάτη και όπως παράνομες δραστηριότητες κατά των οικονομικών 
συμφερόντων όπως ΕΕ, όπως ορίζονται στην Οδηγία PIF (Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την 
καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, όπως απάτης σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων όπως Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

8. 
 

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν έχει επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση που έχει κηρυχθεί 
παράνομη ή ασυμβίβαστη με απόφαση της Επιτροπής και η οποία δεν έχει ακόμη 
επιστραφεί. 

9. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα σύμφωνα 
με τους κωδικούς οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), του 
Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 
 

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
 
 Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να πληροί 

τα ακόλουθα αναφορικά με το χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο :   
1.  Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή. 

Οι προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνουν περιοχές Natura 2000 όπως ορίζονται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της ΕΕ, βιότοπους που αναγνωρίζονται βάσει των συμβάσεων Ramsar, Bern 
(δίκτυο Emerald) και της Βόννης καθώς και περιοχές που έχουν οριστεί ή προσδιοριστεί για 
χαρακτηρισμό ως προστατευόμενες περιοχές από τις εθνικές κυβερνήσεις. 

2. Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης δεν θα πρέπει να σχετίζεται με: 

(a) την αγορά (ή κατασκευή ή ανακαίνιση) ακινήτων (real estate) με σκοπό τη 

μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. 

(b) την παροχή καταναλωτικής πίστης, 

(c) αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που  σχετίζονται με οποιαδήποτε δαπάνη 

που δεν οδηγεί σε πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες 

της επιχείρησης (όπως η διαπραγμάτευση μετοχών, άλλων αξιογράφων ή οποιουδήποτε άλλου 

χρηματοοικονομικού προϊόντος, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού της επιχείρησης) 

συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (λ.χ. συγχωνεύσεις και 

εξαγορές), 
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(d) οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν σχέδια εταιρειών μεγάλης ή μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης το συνολικό τους κόστος να μην ξεπερνούν τα 50 εκατ. Ευρώ, με εξαίρεση 

για σκοπούς αλλαγής γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή 

επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εφόσον αυτή:  

(i) επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της αντίστοιχης 

επιχείρησης, 

(ii) ο αγοραστής και η πωλούμενη οντότητα πληρούν εξίσου τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας του προγράμματος, και  

(iii) η συνολική χρηματοδότηση που χρειάζεται η επιχείρηση δεν ξεπερνά τα 5 εκατ. 

Ευρώ (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων), 

(e) επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υγείας με μονάδες ασφαλείας, κλειστά ψυχιατρικά 

ή/και σωφρονιστικά κέντρα,  

(f) επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υγείας που δεν σέβονται τις κοινές αξίες και τις 

θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας (αειφόρες λύσεις για την 

κοινωνία βάσει επιστημονικών στοιχείων και της ισότητας στην  πρόσβαση), 

(g) η εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα, 

(h) η έρευνα και παραγωγή πετρελαίου, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση, 

(i) η έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, 

διανομή και αποθήκευση 

(j) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το Πρότυπο Απόδοσης Εκπομπών 

(δηλ. 250 γραμ. CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις με μεγάλες δεξαμενές· 

(k) η παραγωγή θερμότητας και ψύξης των κτιρίων1 (και συνδυασμένη παραγωγή ψύξης 

/θερμότητας και ισχύος (CCHP, CHP), με εξαίρεση: 

(i) την παραγωγή θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή επιλέξιμης 

συμπαραγωγής2, 

(ii) την αντικατάσταση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων λεβήτων φυσικού αερίου με 

χωρητικότητα έως και 20 MWth εκτός εάν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής 

απόδοσης, που ορίζονται ως λέβητες ενεργειακής κλάσης Α από την ΕΕ (ισχύει για 

<400kWth) ή λέβητες με απόδοση > 90%, 

(iii) την αποκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης, η οποία 

είναι επιλέξιμη εάν δεν υπάρχει αύξηση των εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της 

καύσης άνθρακα, τύρφης, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε 

ετήσια βάση, 

  

  

 
1 Ως κτίρια ορίζονται οι στεγασμένες κατασκευές που έχουν τοίχους, για τους οποίους η ενέργεια χρησιμοποιείται 

προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών  εσωτερικού χώρου. Ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει θερμοκήπια και 

βιομηχανικά κτίρια. 
2 «Επιλέξιμη συμπαραγωγή» ορίζεται ως: 

(1) βασιζόμενη 100% σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ή σε απόβλητη θερμότητα ή  

(2) εάν βασίζεται <100% σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η υπολειπόμενη ενέργεια βασίζεται στο  φυσικό αέριο 

(δεν είναι επιλέξιμα άλλα ορυκτά καύσιμα): συνολική αποτελεσματικότητα >85% όπου αποτελεσματικότητα ορίζεται 

η κατανάλωση (παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας)/ Κατανάλωση φυσικού αερίου >85%. 
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(iv) νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης ή σημαντικές επεκτάσεις υπαρχόντων δικτύων 

τηλεθέρμανσης, τα οποία είναι επιλέξιμα εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50% 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 50% θερμότητα από απόβλητα ή 75% συμπαραγωγή 

θερμότητας, ή 50% συνδυασμό ενέργειας και θερμότητας. 

 
 
 

(l) η κατασκευή νέων κτιρίων και σημαντική αποκατάσταση υπαρχόντων κτιρίων (άνω 

του 25% της επιφάνειας ή 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένης της γης), τα οποία δεν 

συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ, 2018/844 / ΕΕ). 

 Προς αποφυγή αμφιβολιών,  οι παραπάνω προϋποθέσεις για παραγωγή θερμότητας/ ψύξης 

των κτιρίων ισχύουν επίσης για αγροτικά και βιομηχανικά κτίρια π.χ. μια εγκατάσταση 

παραγωγής λουλουδιών. Ειδικότερα, οι νέες εγκαταστάσεις είναι επιλέξιμες για 

χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ μόνο εάν το σχετικό σύστημα παραγωγής ενέργειας/ 

θερμότητας/ ψύξης πληροί τα παραπάνω κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Αντίθετα, οι 

χρηματοδοτήσεις για κεφάλαια κίνησης, Ε&Α και εξοπλισμό διαφορετικό από το σύστημα 

παραγωγής ενέργειας/ θέρμανσης/ ψύξης που χρησιμοποιείται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

είναι επιλέξιμες ανεξάρτητα από την ενεργειακή απόδοση του υπάρχοντος συστήματος 

παραγωγής ενέργειας/ θερμότητας/ ψύξης, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο 

επενδυτικό σχέδιο πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό το 

Παράρτημα. Τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύουν για τη θέρμανση βιομηχανικών 

διεργασιών. 

3. Ως προς τις χρηματοδοτήσεις που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την 

παραγωγή ενέργειας /θερμότητας και χρησιμοποιούν βιομάζα, πρέπει να πληρούνται όλοι οι 

ακόλουθοι όροι βιωσιμότητας: 

(a) η πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένη βιομάζα ή βιογενή απόβλητα 

εντός της ΕΕ ή να πιστοποιείται για βιωσιμότητα όταν προέρχεται από χώρο εκτός της ΕΕ, και 

να μην αποτελείται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών,  

(b) η δασική πρώτη ύλη πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

αειφόρου δασικής πιστοποίησης, 

(c) αποκλείεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση/ 

προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενοι βιότοποι περιλαμβάνουν περιοχές Natura 

2000 που ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, βιότοπους που αναγνωρίζονται βάσει 

των συμβάσεων Ramsar, Bern (δίκτυο Emerald) και της Βόννης καθώς και περιοχές που έχουν 

οριστεί ή προσδιοριστεί για χαρακτηρισμό ως προστατευόμενες περιοχές από τις εθνικές 

κυβερνήσεις. 



 

7 
 

4. Η χρηματοδότηση για την απόκτηση κινητών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται 

για υπηρεσίες μεταφοράς3 υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: 

 

Οχήματα Ι.Χ.  

- Άμεσες εκπομπές <= 95g CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη 

Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonized Light-Duty Vehicles 

Test Procedure, WLTP) ανά όχημα Μέρος 8 (Πίνακες μετατροπής από NEDC σε 

WLTP)  του παρόντος Παραρτήματος 2 καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής που 

πρέπει να εφαρμοστούν στις τιμές εκπομπών CO2 που μετρώνται με την διαδικασία 

New European Driving Cycle (NEDC).   

- Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για 

προσωπική χρήση. 

 Φορτηγά/ Ελαφρά Επαγγελματικά Οχήματα   

- Άμεσες εκπομπές <= 147g CO2/km σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη 

Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (World Harmonized Light-Duty Vehicles 

Test Procedure, WLTP) ανά όχημα Μέρος 8 (Πίνακες μετατροπής από NEDC σε 

WLTP)  του παρόντος Παραρτήματος 2 καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής που 

πρέπει να εφαρμοστούν στις τιμές εκπομπών CO2 που μετρώνται με την διαδικασία 

New European Driving Cycle (NEDC).   

- Το όχημα θα χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι για 

προσωπική χρήση. 

 Οχήματα κατηγορίας L (δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα και τετράκυκλα) 

- Οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. 

 Φορτηγά/ Βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HDV) 

- Τα φορτηγά HDV θα θεωρούνται επιλέξιμα εφόσον πληρούν το πρότυπο ρύπων Euro 

64, με εξαίρεση τα απορριμματοφόρα οχήματα HDV που πληρούν τουλάχιστον το 

πρότυπο ρύπων Euro 5.   

- Οχήματα που προορίζονται για τις υπηρεσίες μεταφοράς ορυκτών καυσίμων ή 

ορυκτών καυσίμων που αναμειγνύονται με εναλλακτικά καύσιμα δεν είναι επιλέξιμα. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες: Τραμ, μετρό, και λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά) 

- Μηδενικές άμεσες εκπομπές ρύπων κινητών περιουσιακών στοιχείων (τραμ, μετρό και 

λεωφορεία). 

- Άλλα  κινητά περιουσιακά στοιχεία που είναι επιλέξιμα θεωρούνται αυτά που οι 

άμεσες εκπομπές ρύπων είναι ίσες ή λιγότερες από 50 gCO2 ίσες ανά άτομο – χλμ 

(gCO2e/pkm). 

  

 
3 Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα κινητά στοιχεία που δεν προορίζονται για μεταφορά δεν καλύπτονται από αυτούς 

τους περιορισμούς. Αυτά είναι, για παράδειγμα, μηχανήματα για οικοδομικές εργασίες, κινητά περιουσιακά στοιχεία 

γεωργίας/δασοκομίας κ.λπ. 
4 Βλ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 582/2011 της 25ης Μαΐου 2011 για την εφαρμογή και τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 

υπ’ αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί εκπομπών βαρέων οχημάτων (Euro 6) και 

την τροποποίηση των Παραρτημάτων  Ι και ΙΙΙ της οδηγίας υπ’ αριθ. 2007/46/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου. 
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 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 ίσες ανά άτομο – χλμ 

(gCO2e/pkm). 

- Άλλες εμπορικές αμαξοστοιχίες που είναι επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που οι άμεσες 

εκπομπές ρύπων είναι ίσες ή λιγότερες από 25 gCO2 ίσες 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 25 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 

 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. 

5. Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της άμυνας, 

οι δραστηριότητες που θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας Νέας 

Συναλλαγής περιορίζονται στην αγορά, κατασκευή ή/και ανάπτυξη ειδών «διπλής χρήσης». 

Ως είδη διπλής χρήσης θεωρούνται όλα τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και 

της τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική όσο και για 

στρατιωτική χρήση και περιλαμβάνουν όλα τα είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

για μη-εκρηκτικές χρήσεις. Η ΕΤΕπ εφαρμόζει τον Κατάλογο ειδών και τεχνολογίας διπλής 

χρήσης  του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 428/2009 (όπως 

τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 388/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012) για τη δημιουργία ενός  Κοινοτικού συστήματος για 

τον έλεγχο των εξαγωγών, της μεταφοράς, μεσιτείας και διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης. 

Οι προϋποθέσεις αυτές θα ισχύουν επίσης για επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την 

κατασκευή διαστημικών σκαφών και σχετικών μηχανημάτων και διαστημικών μεταφορών. 

6.  Επενδυτικά σχέδια για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια περιορίζονται σε επενδύσεις που δεν 

συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στον περιορισμό της 

ελευθερίας των ανθρώπων. Η χρηματοδότηση φυλακών, κέντρων κράτησης, σωφρονιστικών 

ιδρυμάτων ή αστυνομικών τμημάτων με χώρους κράτησης αποκλείεται πλήρως. Η 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της αστυνομίας, της συνοριοφυλακής και της 

ακτοφυλακής είναι επιλέξιμη μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν υποδομές και 

εξοπλισμό που δεν μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη σωματική βλάβη ή τον περιορισμό της 

ελευθερίας των ανθρώπων. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν και για επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν στην απόκτηση αεροσκαφών πολιτικής άμυνας 
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7. Οι επιλέξιμες δαπάνες του  επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες κατηγορίες εξόδων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στο 

πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται από τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις: 

 (a) Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων 

των εξόδων ανάπτυξης και σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αγορά 

περιουσιακών στοιχείων εκτός από ακίνητα (π.χ. εξοπλισμός κατασκευών), με σκοπό την 

ενοικίασή τους σε τρίτους. 

(b) επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, ήτοι: 

(i) Έξοδα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένων  ακαθάριστων 

αποδοχών έως και τριών ετών του προσωπικού που συνδέεται άμεσα με τα στοιχεία 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των δραστηριοτήτων της εταιρίας και εξόδων 

ανάπτυξης παραχωρήσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων 

και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων). 

(ii) αγορά  αδειών διαδικασιών, λογισμικού και άλλων δικαιωμάτων και περιουσιακών 

στοιχείων με εγγενή παραγωγική ικανότητα. 

(c) κεφάλαιο κίνησης (εκτός από τους Φορείς του Δημοσίου και τις οιονεί δημόσιες μη 

κερδοσκοπικές οντότητες).   

 Η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης περιλαμβάνει τα ποσά που απαιτούνται για τη 

λειτουργική δραστηριότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, π.χ. τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία όπως τα αποθέματα (εισροές, σε εξέλιξη εργασιών και τελικά προϊόντα) 

και τις απαιτήσεις. 

 Οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, 

αλλά ενδέχεται να αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους της επένδυσης, είναι : 

 

(a) η αγορά γης εφόσον είναι τεχνικά απαραίτητη για την επένδυση, 

(b) η αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως άδειες χρήσης μη δημόσιων πόρων5, 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, και παρόμοια δικαιώματα 

και περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και 

παραγωγής δικαιωμάτων ορυκτών πόρων στον αγροτικό τομέα,  

(c) δασμοί (ήτοι φόρος ή δασμός που πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με τις εισαγωγές ή τις 

εξαγωγές), 

(d) κόστος χρηματοδότησης  κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

(e) η αγορά μεταχειρισμένων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 Οι ακόλουθες κατηγορίες εξόδων δεν είναι επιλέξιμες για επενδυτική υποστήριξη από την 

ΕΤΕπ και πρέπει να εξαιρούνται από το χρηματοδοτούμενο κόστος : 

 

a) η αγορά οικοπέδου που δεν είναι τεχνικά ουσιώδης για τις επενδύσεις, 

b) η αγορά αγροτεμαχίων, 

c) η αγορά υπεραξίας, 

d) επιστρεπτέοι φόροι, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

  

 

 
5 Οι πόροι που δεν παρέχονται από το δημόσιο αφορούν σε "μονοπωλιακά δικαιώματα" που δεν απαιτούν επένδυση 

για τη δημιουργία τέτοιων δικαιωμάτων. 


