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Όραμα & Αποστολή

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αποτελεί τον θεσμό αναφοράς για την χρηματοδότηση της 

επιχειρηματικότητας. 

Στηρίζουμε όσους τολμούν, καινοτομούν και επιχειρούν!

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

Διευκόλυνση χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, καλύπτοντας τα κενά της 

αγοράς, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη με 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ανήκει 100%  στο Ελληνικό 
Δημόσιο

Ιδρύθηκε το 2003 με κύριο στόχο την 
προαγωγή της βιώσιμης ολιστικής  
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

Εθνικός Αναπτυξιακός  Οργανισμός που συστήθηκε για 
να προσφέρει μόχλευση



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 €8,5 δις. 

• Βοήθησε στη δημιουργία 18.600 

νέων θέσεων εργασίας.

> 8,5δις
(≈40%)

8-10 δις
Ιδιωτικός 

Τομέας€17-21 δις

Συνολική 

Χρηματοοικονομική 

Ζήτηση

3,5-5 δις

λειτουργώντας ως «πυλώνας εμπιστοσύνης» προσφέροντας

σιγουριά - ασφάλεια - διαφάνεια



Αποτελέσματα: 2020-2022 δύο αξιοσημείωτα χρόνια 

Εργατικό δυναμικό που 

στηρίχτηκε

238.000

Για κάθε € 1 GVA που δημιουργήθηκε μέσω των προγραμμάτων 

της HDB προστέθηκαν ακόμα € 2 στο ελληνικό GDP

Νέες θέσεις 

εργασίας

18.600

GDP

€ 6,2 bn

Ικανοποίηση πελατών 

80 %

Source: Wifor study (2021), 

Metron Analysis study (2022)

€ 8,5 bn 
εγκεκριμένα 

δάνεια 
41.000

νέα δάνεια 

€ 8,4 bn 
εκταμιευμένα 

δάνεια  
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Τα εργαλεία που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις

Co-Financing Products Guarantees Grants

• Senior Loans

• Mezzanine Loans

• Capped 

• Uncapped

• Interest Rate 

Subsidies

• Capital subsidies

Business Support

•“InnoAgora” powered by HDB
•“Take a course”
•“Testimonials”
•“Mentor and Faith” Chatbot

Χρηματοοικονομική 
υποστήριξη

Μη - χρηματοοικονομική
υποστήριξη



Προϊόντα για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ 2021 - 2022

3. Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας

Χαρτοφυλάκιο : 18 εκ. ευρώ

2. ΤΕΠΙΧ ΙΙ Επενδυτικά Δάνεια

Χαρτοφυλάκιο : 380 εκ. ευρώ

5. Ταμείο Εγγύησης Οπτικοακουστικών Μέσων

Χαρτοφυλάκιο : 62,5 εκ. ευρώ

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

COVID-19 Γ’ Κύκλος

Χαρτοφυλάκιο: 414 εκ. ευρώ

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Χαρτοφυλάκιο : 67,5 εκ. ευρώ

7. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Χαρτοφυλάκιο : 140 εκ. Ευρώ

8. Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικών Επιχειρήσεων

Χαρτοφυλάκιο : 36 εκ. Ευρώ

6. Top-up EquiFund

50 εκ. ευρώ

9. Green Guarantee Fund for Sustainable Development

Χαρτοφυλάκιο : 750 εκ. Ευρώ

10. Digitization Guarantee Fund for Sustainable Development 

Χαρτοφυλάκιο : 208 εκ. Ευρώ

5. Growth co-investment fund
Χαρτοφυλάκιο : 500 εκ. Ευρώ

12. Development Law Financial instrument



Μοντέλο λειτουργίας 

Έμμεση χρηματοδότηση 
μέσω SPV  (ξεχωριστές 
οικονομικές οντότητες) σε 
συνεργασία με ιδιωτικούς 
χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (Τράπεζες)

SPV
Leverage ratio

~ 3,1

Τρέχουσα Χρηματοδότηση
(bil. euro)

3,6

Loans
(leveraged bil. euro)

11,1

Reflows to Public Budget
(bil. euro)

3,06

Άλλοι 
επενδυτές 

EU χρηματοδοτικοί 
Οργανισμοί 

Ελληνικός 
Προϋπολογισμό

ς 

Hellenic 
Development 

Bank

Εγγυήσεις Συγχρηματο
δοτήσεις 

Επιχορηγήσει
ς

Μικρομεσαίες + 
Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Χρηματοπιστωτ
ικοί Οργανισμοί 

Reflow %

~ 85%



Κριτήρια 
ESG



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)

Διεθνείς εξελίξεις στο ESG 



Υλικό Αναφοράς: ATHEX Reporting Guide 



• 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

• Πακέτο «πράσινων» χρηματοδοτικών εργαλείων

• Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στα ESG κριτήρια

• Διαμόρφωση μηχανισμού και μεθοδολογίας παρακολούθησης κριτηρίων ESG

• ESG κριτήρια στην επιλογή συνεργατών και στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων

• Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στο πλαίσιο του ψηφιακού 

μετασχηματισμού

• ESG Tracker

Δράσεις της HDB σχετικές με ESG



ESG Innovation 
Challenge 2021



Επιδίωξη Διεύρυνσης Bankability

παραδοσιακό

credit scoring

alternative 

scoring



Η HDB ανοίγεται στο Οικοσύστημα

Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός

Οικοσύστημα

HDB PoCs

Εμπορική 

Συνεργασία

• Startups

• Πανεπιστήμια

• Συμβουλευτικές 

• Φορείς

• Ανάπτυξη Προϊόντων 

alternative scoring, 

front/back office 

• Ανάλυση Δεδομένων: 

MIS, BI εργαλεία

• Ψηφιακές Πλατφόρμες: 

έμφαση στην εκπαίδευση 



Η ανακοίνωση του 
διαγωνισμού καινοτομίας έγινε 

στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2021.



• 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

Δημιουργία πλατφορμών

ESG & innovation scoring 

Τα Challenges

ESG Innovation Challenge



Νικήτρια στην θεματική του ESG η ResNovae

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.

Παραδοτέο Α: Μελέτη 

εφαρμογής της αξιολόγησης 

μέσω κριτηρίων ESG που θα 
προτείνει η HDB.

Παραδοτέο Β: Εφαρμογή της 

αξιολόγησης μέσω των 

συμφωνημένων κριτηρίων ESG 

του Παραδοτέου Α σε 10 
εταιρίες & έλεγχος από την HDB.

Παραδοτέο Γ: Παρουσίαση 

πλήρους μοντέλου αξιολόγησης 

μέσω των κριτηρίων του 

ESGenius! στο πλαίσιο 

παρουσίασης των δυνατοτήτων 
της πλατφόρμας ESGenius!. 



Automated evaluation based on ESG criteria 



SOFIA: Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Βαθμολόγηση της 

Καινοτομίας

Νικήτρια στην θεματική του Innovation 

η Renvis

Παραδοτέο Α: Βιβλιογραφία –
Συνεντεύξεις - Συμπεράσματα

Παραδοτέο Β: Μοντέλα 
Βαθμολόγησης (Scoring Models)

Παραδοτέο Γ: Επίδειξη 

Χρήσης Λογισμικού

Scalable – Flexible -

Collaborative



Ενδελεχής έρευνα σε scoring models 

S
O

F
IA

 D
S
S
 F

O
R

 H
D

B

212

Παράγοντες

Αξιολόγησης

139

Παράγοντες

Μοντέλα 

Βαθμολόγησης

Οικονομικά (Financial)

Οργανωτική Ικανότητα (Organizational 

Capability)

Στρατηγική (Strategy)

Αντίκτυπο (Impact)

Innovation Process Stage/Sub-Stage, 

Place of Implication, Type

28 Βιβλιογραφικές Πηγές 

(Βαθμολόγηση 

Καινοτομίας)



Διεύθυνση  
Καινοτομίας



Αποστολή της Διεύθυνσης Καινοτομίας 

Αποστολή της Διεύθυνσης Καινοτομίας είναι να δημιουργεί δράσεις για την υποστήριξη των καινοτόμων 

επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους

• με ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα σε συνδυασμό με 

• υποστηρικτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την παροχή επιπρόσθετης αξίας . 

Στάδιο 

Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

Στάδιο 
Ανάπτυξης 

Κύκλου      
Εργασιών

Στάδιο 
Πρώτων 
Εσόδων

Στάδιο 
Σποράς



Εργαλεία στήριξης από τη Διεύθυνση Καινοτομίας

• Απόκτηση γνώσης

• Διαχείριση γνώσης

• Διασύνδεση μεταξύ αυτών που παράγουν 

καινοτομία και αυτών που τη χρησιμοποιούν

Διεύθυνση 

Καινοτομίας

Χρηματοδοτική υποστήριξη Μη χρηματοδοτική υποστήριξη

• Έρευνας και ανάπτυξης

• Προσωπικού

• Δημιουργίας 

πρωτότυπου

• Δημιουργίας εταιρικής 

μορφής

• Βελτίωσης ποιοτικών 

δεικτών

• Δημιουργίας 

επιχειρηματικού σχεδίου

• Αναζήτησης πρώτου 

πελάτη

• Ετοιμότητας λήψης 

επένδυσης

• Επέκτασης σε ξένες αγορές

• Marketing/branding

• Αναζήτησης ανθρώπινου 

κεφαλαίου 

• Networking/clustering

• Δημιουργίας προτύπων 

• Προστασίας πατέντας και 

πνευματικής περιουσίας 

• Φορολογικού σχεδιασμού 

Για την κάλυψη εξόδων: 

Για την υποστήριξη: 

Καινοτόμες μέθοδοι για την αξιολόγηση 

επιχειρήσεων που θα βασίζονται στις προοπτικές 

της επενδυτικής πρότασης και όχι μόνο στα 

στοιχεία του παρελθόντος προσθέτοντας στο 

αξιόχρεο των επιχειρήσεων 

• Εγγυήσεις 

• Υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία 

(e.g., debt-to-grant, grant-to-equity, 

grant-to-debt)



Έμφαση στην υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας 

Μη 

χρηματοδοτική 

υποστήριξη

Incubators 

Accelerators 

Prototyping

Living labs 

Co-working 

spaces 

Δομές 

Υποστήριξης

Business 

Development

Επιχειρηματική 

Yποστήριξη

Κοινωνικό 

Κεφάλαιο

Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο 

Enablers 

Ανταλλαγή 

γνώσεων 

Αρχές ESG

Παγκόσμιος ανταγωνισμός 

Πρότυπα

Προμήθειες

Πρώτοι πελάτες 

Πιστοποιήσεις

Accreditations

Εκθέσεις 

Υπηρεσίες Pro Bono

Mentoring

Φορολογικά / Νομικά 

Συμβουλευτική 

Audit

Επιχειρηματικές συστάδες 

(Clusters)  

Συνεργατική έρευνα 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με μεγάλες εταιρίες

Μεθοδολογίες βιώσιμης ανάπτυξης 

Καινοτομία με κοινωνικό αντίκτυπο

Κέντρα Ερευνών

Κέντρα τεχνολογίας  

Πλατφόρμας Καινοτομίας 

Διεθνή οικοσυστήματα

Διαγωνισμοί ανοικτής 

καινοτομίας

Bootcamps

Hackathons

Δίκτυα επιχειρηματικών 

αγγέλων 

Ταλέντα 

Δεξιότητες 

Επιλογή ομάδας 

Διασπορά

Ελληνική επιστημονική κοινότητα στο 

εξωτερικό

Δίκτυο ειδικών ανά κλάδο 

Ανάπτυξη 

Εργασιών

υφιστάμενες δράσεις

μελλοντικές δράσεις



Ταμείο 
Εγγυοδοσίας 
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

Διάρκεια προγράμματος: 31/12/2025

Πρώτη αίτηση για εκταμίευση: 07/09/22



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



Συνεργαζόμενες τράπεζες



32

Εξέλιξη αιτήσεων 

Χάρτης Αιτήσεων Ανά Περιφέρεια της Ελλάδας
Εγκεκριμένα Δάνεια: Κύριες Κατηγορίες Τομέων 

Οικονομίας (ανά ΚΑΔ)

34%

16%

34%

16%

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

παροχής συμβουλών     και συναφείς δραστηριότητες

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

ICT (Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη)

Χονδρικό Εμπόριο 



InnoAgora



Η InnoAgora

H InnoAgora αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα

διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις

διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων (επιχειρήσεις, επενδυτές

και υποστηρικτικοί μηχανισμοί) να έρθουν σε επαφή και να

προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές

συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας.

Δωρεάν Δημιουργία

Online Profile



Η InnoAgora επιδιώκει να αποτελέσει 

το σημείο αναφοράς των καινοτόμων 

Ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν 

σκοπό να συνάψουν συνεργασίες και 

να εντοπίσουν επενδυτές εντός και 

εκτός συνόρων. 

Ο Σκοπός to enable the market



Τύποι προφίλ 

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 

μηχανισμοί
Επιχειρήσεις



Η μεγάλη εικόνα

Η InnoAgora φιλοξενείται στην πλατφόρμα EuroQuity της

Bpifrance. Η EuroQuity δίνει την δυνατότητα στις

επιχειρήσεις και τους φορείς να δημιουργήσουν online

profile ώστε να μπορούν να προβάλλουν τα μοναδικά

ανταγωνιστικά στοιχεία τους που αφορούν πιθανούς

επενδυτές και συνεργάτες.

18.000+ επιχειρήσεις

2.800+ επενδυτές

2.100+ υπ. μηχανισμοί



Χαρακτηριστικά & Ανάπτυξη της InnoAgora

Διοργάνωση webinars και

pitching events για τα μέλη 

& παροχή πληροφοριών 

για ευκαιρίες δικτύωσης 

στον κόσμο

Δυνατότητα συμμετοχής 

σε διεθνή matchmaking

events και προγράμματα 

επιχειρηματικής 

επιτάχυνσης

Συνεργασία με 

συλλογικούς φορείς για τη 

δημιουργία ενός 

δυναμικού δικτύου 

Ελληνικών επιχειρήσεων 

500+ μέλη

Δημιουργία 

label



Οι συνεργάτες μας



Εύρεση επενδυτών 

και εμπορικών 

συνεργατών από 

όλη την Ευρώπη

Ενημέρωση με 

αποκλειστικά νέα και 

ευκαιρίες από την HBD

και άλλες  κοινότητες

Ένταξη σε παγκόσμιο 

δίκτυο 20.000+ 

φορέων – 300+ εξ 

αυτών ελληνικές

Γιατί να συμμετέχετε?

Συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις 

• webinars 

• pitching



Ευχαριστούμε!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

innovation@hdb.gr


