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Στήριξη βιώσιμης 

επιχειρηματικότητας 

από την HDB



Κριτήρια ESG – SDGs - Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Social

Governance

Delivering 

Value

Μετρήσιμοι παράγοντες που προσδιορίζουν 

μη-χρηματοοικονομικές παραμέτρους των 

επιχειρήσεων που έχουν άμεσο ή έμμεσο 

αντίκτυπο στην επιχείρηση ή στις 

δραστηριότητές της επιχείρησης.

Μέσω δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε 

θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής 

διακυβέρνησης (ESG Criteria) αποτυπώνεται η 

ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και 

να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές.

Με τη θέσπιση των 17

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ - SDGs) 

των Ηνωμένων Εθνών έχει διαμορφωθεί μια 

νέα αντίληψη σχετικά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει σε 

μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου για την Ευρώπη έως το 2050

(Δημοσιεύσεις NFRD, SFDR & EU Taxonomy).

Environmental

Sources: Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG ATHEX (2021) & European Commission (2022)



ESG Timeline
Ίδρυση του United 

National Global 

Compact (UNGC)

2000 2011

Ίδρυση του Sustainability 

Accounting Standards 

Board (SASB)

2014

Υπογράφεται η Συμφωνία των 

Παρισίων και παρουσιάζονται 

τα Sustainable Development 

Goals (SDG)

2015 2019

Δημοσίευση του 

NFRD (Non-financial 

Reportive Directive)

Δημοσίευση του SFDR

(Sustainable Finance 

Disclosure 

Regulation)

Δημοσίευση του 

EU Taxonomy

2020 20502021

Επίτευξη στην 

Ευρώπη 

ουδέτερου 

ισοζυγίου 

άνθρακα

ESAs (European 

Supervisory Authorities) 

draft RTS (regulatory 

technical standards) 

regarding SFDR

Εφαρμογή

EU Taxonomy

2022

Sources: Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG ATHEX (2021) & European Commission (2022)



Ο ΣΒΑ 11 αφορά το Sustainable Cities and 

Communities – στήριξη της ανάπτυξης 

βιώσιμων λύσεων για τις πόλεις κ τις 

κοινότητες. Η ΕΕ και η Επιτροπή παρέχουν 

στήριξη μέσα από ένα ευρύ φάσμα 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία 

καλύπτουν τόσο τη χορήγηση 

χρηματοδότησης όσο και την παροχή 

συμβουλών για τη στήριξη έξυπνων πόλεων.

Βιωσιμότητα & Smart Cities

Μια πόλη χαρακτηρίζεται ως “smart 

city” (έξυπνη πόλη) όταν τα 

παραδοσιακά δίκτυα και οι υπηρεσίες 

γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη 

χρήση ψηφιακών λύσεων προς 

όφελος των κατοίκων και των 

επιχειρήσεων.

Sources: Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG ATHEX (2021) & European Commission (2022)

Οι επενδύσεις βάσει ESG κριτηρίων 

αυξάνονται χάριν στα πολλαπλά τους οφέλη

• Προετοιμασία για τα προσεχή EU disclosure 

regulations

• Δημιουργία μακροχρόνιας ανάπτυξης

• Αποφυγή ρίσκων που ενέχονται όταν δεν 

πληρούνται τα ESG κριτήρια



HDB σύντομη 
περιγραφή



Όραμα & Αποστολή

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αποτελέσουμε ΤΟΝ θεσμό αναφοράς για τη χρηματοδότηση της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα που καλύπτει τις 

ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στηρίζουμε όσους τολμούν, καινοτομούν και επιχειρούν!

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης 

με την κάλυψη των κενών της αγοράς, τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και 

την συμβολή στην ανάπτυξη με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη



Καλύπτουμε το χρηματοδοτικό κενό της αγοράς

• Εκτίμηση Χρηματοδοτικού κενού των 

ΜμΕ ≈€17-21 δις

• από τα οποία ≈€3.5-5 δις, μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από HDB

Source: Oliver Wyman study - June 2020

Αποτύπωμα στην αγορά:

Η συμβολή της HDB ήταν μεγαλύτερη 

από την αναμενόμενη:

• Χρηματοδότησε > από €8 δις. 

• Βοήθησε στη δημιουργία 15.600 

νέων θέσεων εργασίας.

> 8δις
(≈40%)

8-10 δις
Ιδιωτικός 

Τομέας€17-21 δις

Συνολική 

Χρηματοοικονομική 

Ζήτηση

3,5-5 δις

λειτουργώντας ως «πυλώνας εμπιστοσύνης» προσφέροντας

σιγουριά - ασφάλεια - διαφάνεια



Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουμε 

Συγχρηματοδοτήσεις Εγγυήσεις Επιχορηγήσεις 

• Senior Loans

• Mezzanine Loans

• Capped Portfolio 

Guarantees

• Uncapped 

Guarantees

• Interest Rate 

• Capital 

• Grants

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με διαφάνεια και

ταχύτητα χρηματοδοτικά εργαλεία με διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως το

ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, περιφερειακά κονδύλια, ή ακόμα και σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια.



Η τράπεζα σε αριθμούς (Απρίλιος 2022)

# 39.250 K

εγκεκριμένα δάνεια

Αριθμός 

θέσεων 

εργασίας

Αριθμός 

εγκεκριμένων 

δανείων

€ 8,4 Δις

εγκεκριμένα δάνεια

€ 8,3 Δις

εκταμιευμένα δάνεια

# 18.600 

νέες θέσεις εργασίας

Αξία 

εκταμιευμένων 

δανείων

Αξία 

εγκεκριμένων 

δανείων



Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

• ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ < 3 μήνες

• 37.520 ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ κατά τη 

διάρκεια του COVID-19 ποσού 

ύψους €8,3 δις

• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 

συνεισφέρουν στο παραγωγικό 

μοντέλο της Οικονομίας

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ νέων θέσεων εργασίας

• ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ του αξιόχρεου των 

επιχειρήσεων

• 93% δανείων σε ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις

• ΑΜΕΣΗ & ΕΜΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

237.000 θέσεων εργασίας

• ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ με έναν 

πολλαπλασιαστή 2

• Πιστωτική επέκταση έπειτα από 11 

χρόνια

• ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ κατά 

τη διάρκεια κρίσεων για ΜμΕ

• ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ για μελλοντικές 

ανάγκες χρηματοδότησης



Η HDB έχει υιοθετήσει τις 10 αρχές του 

Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών , πάνω στις οποίες βασίζονται 

τα SDGs . Εφαρμογή αυτής της υιοθέτησης της 

HDB, είναι η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στα 

νέα μας χρηματοδοτικά προϊόντα , αλλά και 

στην εσωτερική μας λειτουργία .



Χρηματοδοτικά Εργαλεία 2021 - 2022

3. Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας

Δάνεια: €18 εκ.

2. ΤΕΠΙΧ ΙΙ Επενδυτικά Δάνεια

Δάνεια: €380 εκ.

5. Ταμείο Εγγύησης Οπτικοακουστικών Μέσων

Δάνεια: €62,5 εκ.

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

COVID-19 Γ’ Κύκλος

Δάνεια: €414 εκ.

Δάνεια: 1,288 εκ. ευρώ

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Δάνεια: €67,5 εκ.

6. Top-Up Equifund

Δάνεια: €50 εκ.

7. Ταμείο Εγγυοδοσίας και Καινοτομίας

Δάνεια: €140 εκ.

(αναμένεται στην αγορά)

Digitalization Portfolio Guarantee Fund for

Sustainable Development

Δάνεια: €156 εκ.



Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας 

ΙΙ



Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Σκοπός Δανείου

Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων

Επιλέξιμες εταιρείες

ΜμΕ (υφιστάμενες και νεοσύστατες)

Ποσό δανεισμού: max €1,5 εκ. - min € 25χιλ

Εξασφαλίσεις: Εμπράγματες έως 120% του δανείου



Ποσοστό 

Συγχρηματοδότησης: 

40% - 60%

Κρατικές Ενισχύσεις: 

De minimis

Διάρκεια: 

5 – 10 έτη, περίοδος 

χάριτος έως 36 μήνες

Χαρακτηριστικά Δανείου

Όφελος: μείωση τελικού 

επιτοκίου δανείου κατά 

40% λόγω άτοκης 

συμμετοχής του Ταμείου



Ταμείο 
Εγγυοδοσίας και 

Καινοτομίας



Εγγυημένο Δάνειο με επιχορήγηση κεφαλαίου

Σκοπός Δανείου

Καλύπτει επενδυτικό πλάνο & Κεφάλαιο Κίνησης

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας καινοτόμων

επιχειρήσεων με στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης

καινοτόμων προτάσεων προϊόντων ή διαδικασιών και

υπηρεσιών

Επιλέξιμες εταιρείες

• Start–ups/Small- Medium-sized Enterprises

(SMEs)

• Καινοτόμες επιχειρήσεις

Ύψος χαρτοφυλακίου: €140 εκ. 

Ποσό δανεισμού: max €400χιλ – min 

€25χιλ



Ύψος εγγύησης 

δανείου: 80%

Ύψος Καλυμμάτων 

από δανειολήπτες: 

έως 20% του δανείου 

Διάρκεια: 

10 έτη με περίοδο 

χάριτος (max 3 έτη) 

Χαρακτηριστικά Δανείου

Ποσοστό επιχορήγησης 

κεφαλαίου:

15%+5% =20% με 

συνθήκες επίτευξης 

Κριτήρια 

καινοτομίας & 

ESG



Οι δαπάνες σε έρευνα και 

καινοτομία αποτελούν: 

τουλάχιστον 20% των 

συνολικών λειτουργικών 

δαπανών

Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια 

λειτουργίας έως και 3 έτη, οι  συνολικές  

δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία είναι ίσες 

ή υπερβαίνουν το  20% του ποσού της 

χρηματοδότησης

15% Επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων Καινοτομίας

Μέσα σε 36 μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου, 

ανάλογα με την τήρηση των συνθηκών τουλάχιστον ενός 

των παρακάτω 2 βασικών κριτηρίων



5% επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων ESG

Μέσα σε 36 μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου, με την ταυτόχρονη επίτευξη 

τουλάχιστον 3 ESG κριτηρίων από τουλάχιστον 2 από τα 3 groups

Environmental Social Governance

Ελάχιστο 3 κριτήρια 

από τουλάχιστον

2 από τα 3 groups 

Α. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

Β. Αύξηση ποσοστού χρήσης

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε

σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής

κατανάλωσης ενέργειας

Α. Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού 

γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις 

ευθύνης

Β. Αύξηση αριθμού εργαζομένων

Γ. Αύξηση ποσού δαπανών για 

εκπαίδευση προσωπικού

Δ. Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας 

μέτρησης ικανοποίησης Πελατών

Α. Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής 

διακυβέρνησης 

Β. Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας 

δεδομένων ή/και προσωπικών 

δεδομένων



Digitalization 
Portfolio Guarantee 

Fund for Sustainable 
Development

*Αναμένεται η διάθεσή του στην αγορά σύντομα



Εγγυημένο Δάνειο - Digitalization Portfolio 
Guarantee Fund for Sustainable Development

Σκοπός Δανείου

Καλύπτει επενδυτικό πλάνο & Κεφάλαιο Κίνησης
Χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης των εργασιών/δραστηριοτήτων με 

στόχο της αύξηση της παραγωγικότητας τη μεγέθυνση και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Επιπλέον θα χρηματοδοτούνται δραστηριότητες όπως οι δαπάνες 

συμβούλων/ μελετητών και επενδύσεις σε εξοπλισμό.

Επιλέξιμες εταιρείες

• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

• Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης

χρηματοδότησης στην τράπεζα

Ύψος χαρτοφυλακίου: €156,25εκ. 

Ποσό δανεισμού: max €700χιλ – min €5χιλ

*θα διατίθεται στο άμεσο μέλλον

Είδη Χρηματοδότησης: 

• Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού, διάρκειας από 2 έως 10 έτη

• Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, διάρκειας από 2 έως 6 έτη

• Revolving Credit limits, διάρκειας από 2 έως 6 έτη, με δυνατότητα 

μετατροπής σε ΤΚΧ για ακόμη 4 έτη



Ποσοστό Εγγύησης 

(Guarantee Rate): 80%

Χαρακτηριστικά Δανείου

Ποσοστό επιχορήγησης 

κεφαλαίου:

10% με συνθήκες 

επίτευξης ESG κριτηρίων

Περίοδος Χάριτος 

• Έως 24 μήνες για Δάνεια 

Κεφαλαίου Κίνησης

• Έως 36 μήνες για Επενδυτικά 

Δάνεια 

Είδος χρηματοδότησης: 

De Minimis

Πηγή Χρηματοδότησης: 

HDB & EIB



10% επιχορήγηση κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων ESG

Environmental Social Governance

Ελάχιστο 2 κριτήρια 

από τουλάχιστον

2 από τα 3 groups 

Α. Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής 

Ευαισθησίας και Πρακτικών (λ.χ. ISO 

50001, ISO 5004 ή EMAS ή λοιπά 

πιστοποιητικά) 

Β. Οικολογική ετικέτα των προϊόντων ή 

υπηρεσιών του (αποδεικτικό από την 

επιχείρηση) 

Γ. «Πράσινο βραβείο» ή βραβείο 

«καθαρής τεχνολογίας» που έχει 

απονεμηθεί από αναγνωρισμένο εθνικό ή 

Ευρωπαϊκό Φορέα/Ίδρυμα

Α. Ποσοστό γυναικών εργαζομένων στην 

επιχείρηση τουλάχιστον στο 30% του 

συνόλου των εργαζομένων (μ.ο. 2ετίας). 

Αποδεικνύεται από τις ετήσιες μισθοδοτικές 

καταστάσεις της επιχείρησης

Β. Αύξηση δαπανών εκπαίδευσης και 

επανεκπαίδευσης εργαζομένων άνω των 40 

ετών κατά τουλάχιστον 20% ετησίως για 

τουλάχιστον 2 έτη, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (προσκόμιση 

παραστατικών παροχής υπηρεσιών από την 

επιχείρηση & βεβαίωση λογιστή για την 

καταχώρηση των δαπανών).

Α. Ύπαρξη πολιτικής επιχειρηματικής 

δεοντολογίας που αφορά τις πολιτικές που 

υιοθετεί και θεσπίζει μία επιχείρηση 

προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές της 

με έντιμο και ηθικό τρόπο (λ.χ. καταπολέμηση 

της διαφθοράς και της δωροδοκίας). 

Αποδεικνύεται μέσω αυτοπιστοποίησης

(αποτελεί επίσημο έγγραφο της εταιρείας) 

Β. Ύπαρξη εταιρικής διακυβέρνησης και 

πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και 

προσωπικών δεδομένων. Αποδεικνύεται 

μέσω αυτοπιστοποίησης (αποτελεί επίσημο 

έγγραφο της εταιρείας) 



ESG Innovation 
Challenge



• Διεύρυνση bankability

• Δημιουργία εναλλακτικής 

πιστοληπτικής & επενδυτικής 

αξιολόγησης 

• Αξιολόγηση  καινοτόμου

επιχειρηματικότητας

Στόχοι του διαγωνισμού

Η HDB σε συνεργασία με το Elevate Greece διοργάνωσαν 

διαγωνισμό καινοτομίας με δύο θεματικές ενότητες

Innovation & ESG για τη δημιουργία εφαρμογών και 

πλατφορμών αυτόματης αξιολόγησης ΜμΕ.

• Λάβαμε 27 προτάσεις από 19 εταιρίες.

Final Stages:

• 15/11/2021: 7 ESG Challenge Finalists

• 16/11/2021: 5 Innovation Challenge 

Finalists

• Παραδοτέο: Ιούνιος 2022 

Οι συμμετοχές

Παρέχεται δυνατότητα 

χρηματοδότησης PoC

(Proof of Concept)

20.000€/ θεματική 

ενότητα.

Η επιβράβευση

Οι προτάσεις πρέπει να 

ενσωματώνουν 

κριτήρια ESG &

καινοτομίας.

Τα Challenges



Νικήτρια στην θεματική του ESG η «ResNovae»

→ Σε πρώτο στάδιο η αξιολόγηση γίνεται με βάση 

τα ESG κριτήρια που έχει επιλέξει η ομάδα της 

HDB. 

→ Σε δεύτερο στάδιο προτείνεται από την ομάδα 

της ResNovae μια βελτιστοποιημένη έκδοση των 

κριτηρίων αξιολόγησης στο πεδίο του ESG. 

→ Δημιουργία πιλοτικού module της πλατφόρμας 

ESGenius!, για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση 

ESG κριτηρίων μέσω KPIs οι οποίοι υπηρετούν 

κατάλληλα τους σκοπούς του κάθε κριτηρίου του 

Innovation Loan όπως και οποιουδήποτε  

χρηματοδοτικού εργαλείου απαιτεί ESG 

αξιολόγηση.



InnoAgora



Η InnoAgora
H InnoAgora αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης, η οποία παρέχει

τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων να έρθουν σε

επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές

συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας. Φιλοξενείται στην πλατφόρμα

της EuroQuity, της Bpifrance. Το universe του EuroQuity περιλαμβάνει περισσότερες

από 17.700 επιχειρήσεις και 2.600 επενδυτές.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

όπως start-ups, SMEs

ή Mid-caps οι οποίες 

αναζητούν νέους 

συνεργάτες και 

ιδιαίτερα επενδυτές 

όπως VC funds, 

Business Angels και 

μεγάλες εταιρείες 

που αναζητούν 

επενδυτικές

ευκαιρίες

όπως incubators και 

accelerators, 

τράπεζες, και φορείς

που μπορούν να 

βοηθήσουν εταιρείες

Επενδυτές
Υποστηρικτικοί 

μηχανισμοίΕπιχειρήσεις



Ευχαριστώ!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

innovation@hdb.gr


