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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει: 
 

• Να εδρεύουν και να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας. 

• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα. 

• Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με 
τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).  

• Να μην θεωρούνται ως προβληματικές επιχειρήσεις κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης προς την Τράπεζα. 

• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις 
εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας. 

• Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος 
χρηματοδότησης προς την Τράπεζα. 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως 
ισχύει. 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ. 

• Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις 
με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία 
αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους. 

• Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγούμενα ή τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, για 
τα οποία έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών 
τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 90 ημέρες) 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 οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ 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. 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισμένη χρήση, ώστε 
να καταστεί εμφανές από ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα 
του αποδέκτη θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων όπως έχουν προκύψει μέχρι τη στιγμή της 
αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., 
τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων-εξόδων κ.α.). 
  



 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι τομείς δραστηριότητας που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΑΤ, είναι:   

• Παράνομες Οικονομικές Δραστηριότητες  

• Παραγωγή και Εμπορία Όπλων και πυρομαχικών  

• Καζίνο και τυχερά παιχνίδια/στοιχηματισμός.  

• Δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με, διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά 
παιχνίδια, καζίνο, πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη 
υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων  

• Δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για 
ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς. 


