Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά
1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ /
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων,
συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται
απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν
έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες
συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων
και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και
ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε
αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή,
επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών
χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν
πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250
εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου
και ίσο με 3,67%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η

150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ. € συμμετοχή από
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100
εκατ. € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)
ΕΤΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2) ΔΡΑΣΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ /
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων,
συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται
απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν
έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες
συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων
και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και
ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε
αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή,
επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών
χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν
πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250
εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου και ίσο με 4,23%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 800€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

210 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. € συμμετοχή
από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 140
εκατ. € από την Τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3) ΔΡΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ /
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων,
συσκευασιών και υπηρεσιών που σχετίζονται
απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και αποτελούν
έως το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού
σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες
συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων
και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και
ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε
αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή,
επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών
χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν
πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και έως 250
εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου και ίσο με 4,53%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 150€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

150 εκατ. €, εκ των οποίων 50 εκατ. € συμμετοχή
από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100
εκατ. € από την Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ

Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για
την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υφιστάμενων, νέων και
υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η
δυνατότητα πρόσβασης αυτών στο τραπεζικό
σύστημα και η ενίσχυση ρευστότητας των
προμηθευτών των ελληνικών επιχειρήσεων

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δαπάνη για αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και
υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5.000€ έως 300.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: 6 έτη με έντοκη περίοδο χάριτος
έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: euribor 6 μηνών + περιθώριο από
0% έως 6% κατ’ ανώτατο

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από την
πλευρά των επιχειρήσεων
Για δάνεια άνω των 40.000€ παρέχονται
εξασφαλίσεις, εφόσον ζητηθούν . Στην περίπτωση
αυτή οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν μπορούν να
ξεπερνούν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις Εμπορικές και Συνεταιριστικές Τράπεζες
της χώρας

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 10 εκατ ευρώ και λιγότερους
από 250 εργαζόμενους (υφιστάμενες, νέες ή υπό
σύσταση)

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία
και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά
προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου με σκοπό αφ' ενός μεν να διοχετεύσει στην
ελληνική αγορά φθηνά τραπεζικά προϊόντα αφ’ ετέρου δε να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις και τα φυσικά προϊόντα να προσφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό.

Η ΕΤΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
 Εγγυήσεις σε δάνεια
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία από την εκκίνησή της έως σήμερα έχει χορηγήσει
εγγυήσεις σε περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις για δάνεια ύψους
5,5δις ευρώ,

παρέχει από τον Ιούλιο του 2010 στην ελληνική αγορά το

εγγυοδοτικό προϊόν «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη
δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών».
Πρόκειται για το πιο έξυπνο και ευνοϊκό προϊόν στην ελληνική αγορά, αφού
καλύπτει μέσω της εγγύησης βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων
(δηλαδή την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών με σκοπό την
παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά των
επιχειρήσεων), με την χρήση μεσομακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών
και με περίοδο χάριτος 2 ετών. Σε διάστημα 18 μηνών έχουν εγκριθεί νέα δάνεια
ύψους 111 εκατ. ευρώ σε 1707 επιχειρήσεις, ενώ το ίδιο διάστημα το τραπεζικό
σύστημα της χώρας εμφανίζει αρνητικές ροές χρηματοδότησης 8δις ευρώ! Το
επιτόκιο των εν λόγω εγγυημένων δανείων είναι το χαμηλότερο για τις
σημερινές συνθήκες αγοράς και ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο από
τις Τράπεζες μπορεί να κυμανθεί από 1,75% έως 7,75% (euribor 6 μηνών +
περιθώριο από 0% - 6%).
Σε ένα λοιπόν αρνητικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον όπου κυριαρχούν η
δραστική μείωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων καθώς και οι
αυξανόμενες απαιτήσεις των ξένων προμηθευτών για πληρωμή της μετρητοίς,
το εγγυοδοτικό αυτό προϊόν της ΕΤΕΑΝ, απαντάει στις σημερινές συνθήκες της
αγοράς με τον καλύτερο τρόπο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων λειτουργικών

αναγκών των επιχειρήσεων με την προϋπόθεση βέβαια προσκόμισης νόμιμων
παραστατικών (τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών) εκ μέρους των
επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο παρατάθηκε η ισχύς του έως τα τέλη του 2012.
 Δημιουργία και Διαχείριση Ταμείων συγχρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ
και Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τρία (3) Ταμεία.


Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση,
με ευνοϊκότατους όρους, επιχειρηματικών / επενδυτικών σχεδίων.
Συγκεκριμένα

θα

χρηματοδοτηθούν

μέσω

του

Ταμείου

Επιχειρηματικότητας στοχευμένες δράσεις όπως πχ επενδύσεις που θα
ενταχθούν στο νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011, επενδύσεις που έχουν
σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, επενδύσεις που αφορούν
θεματικό Τουρισμό, Αφαλάτωση, Πράσινες Υποδομές και Εφαρμογές,
ΑΠΕ, Διαχείριση Απορριμμάτων, επενδύσεις του κλάδου τροφίμων και
ποτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ. Το ΕΣΠΑ έχει συνεισφέρει
συνολικά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 460 εκατ. ευρώ και μέσω
διαγωνιστικών διαδικασιών αναμένεται να μοχλευθούν από την
τραπεζική αγορά διπλάσια ποσά. Ήδη από τον πρώτο διαγωνισμό 4
Τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) συμμετέχουν με 600 εκατ.
ευρώ για την δημιουργία 5 Ταμείων Δανειοδοτήσεων. Με την
προσθήκη και των κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ύψους
300εκατ. ευρώ (σχέση 2 : 1) αναμένεται να χορηγηθούν, μέσω των
πέντε (5) Ταμείων Δανειοδότησης, ανακυκλούμενα δάνεια 900
εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμης διάρκειας με ευνοϊκότατους όρους
για τις σημερινές δύσκολες συνθήκες (διάρκεια από 5 έως 10 έτη
με περίοδο χάριτος έως 2 έτη και επιτόκια που κυμαίνονται
ανάλογα με το Ταμείο από 3,67% έως 4,53%). Η υπογραφή των
συμβάσεων μεταξύ της ΕΤΕΑΝ και των 4 τραπεζών έλαβε χώρα την
28/9/2011 και οι Τράπεζες άρχισαν από τον Δεκέμβριο του 2011 να
δέχονται αιτήματα υποψηφίων πελατών/επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί Ταμείο Εγγυοδοσίας, με κεφάλαια ύψους
150

εκατ

€,

κεφάλαια

που

προέρχονται

από

το

Ταμείο

Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Ταμείου αυτού είναι να χορηγεί

εγγυήσεις σε κεφάλαια κίνησης και σε δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα με
ή χωρίς κρατική ενίσχυση.



Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», , που καλύπτει την υλοποίηση
παρεμβάσεων και επενδυτικών σχεδίων σε κτήρια για την ενεργειακή
αναβάθμιση αυτών και με ωφελούμενους τα φυσικά πρόσωπα, έχει προς
διάθεση στην Ελληνική αγορά 776 εκατ. ευρώ (με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ
να ανέρχεται στο ποσό των 396 εκατ. ευρώ). Από αυτά 570 εκατ. ευρώ
θα δοθούν με τη μορφή άτοκων δανείων, ενώ ποσό 206 εκατ. ευρώ θα
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη με τη μορφή επιχορήγησης και επιδότησης
επιτοκίου μέρος του επιλέξιμου κόστους επένδυσης, για την κάλυψη του
κόστους φακέλου και την κάλυψη δαπανών των ενεργειακών
επιθεωρητών. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διενήργησε διαγωνισμό για την επιλογή
Τραπεζών, που συμμετέχουν με 380 εκατ. ευρώ στο «Ταμείο Εξοικονομώ
κατ’ οίκον». Με την προσθήκη και των κεφαλαίων του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας (190 εκατ. ευρώ) υπάρχουν ποσά προς διάθεση,
όπως σημειώθηκε ανωτέρω, από το Ταμείο ύψους 570 εκατ. ευρώ για την
υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα
ξεκίνησε την 1η Φλεβάρη 2011 και έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του
τέσσερις Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς).
Μέχρι το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους είχαν προεγκριθεί περίπου
21.357

δάνεια

και έχουν εκδοθεί 9.120 αποφάσεις

υπαγωγής

προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των συμβάσεων δανείων
ανέρχεται σε 5.589 με το ύψος των δανείων να ξεπερνά τα 33 εκατ. ευρώ.
Εκτός από το γεγονός ότι τα δάνεια χορηγούνται στα φυσικά πρόσωπα
υπό μορφή άτοκων δανείων, σε όλες τις περιπτώσεις δίδεται και
επιχορήγηση, που καλύπτει κατά 15% ή 35%, το επιλέξιμο κόστος του
προϋπολογισμού της επένδυσης, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση
των κατοικιών.



Το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» αφορά τον τομέα αλιείας και η Δημόσια συνδρομή
(35εκατ. ευρώ) προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το
Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός του είναι να καλύψει επενδυτικά σχέδια στην
Αλιεία, σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων κλπ. Η

ενεργοποίηση του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ αναμένεται εντός του πρώτου
τριμήνου του τρέχοντος έτους.
Ακόμη, σημειώνεται ότι έχει υπογραφεί σχετική ΚΥΑ ίδρυσης του «Ταμείου
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» με συνδρομή του ΕΣΠΑ 150εκατ. ευρώ,
ενώ αναμένεται η υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Τέλος, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ

έχει ξεκινήσει σχετικές διαβουλεύσεις με στελέχη του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την σύνταξη ενός σχεδίου
και την διερεύνηση του τρόπου αξιολόγησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και
ΚοινΣεπ με σκοπό τη δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας που θα
διευκολύνει τη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων της χώρας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ
ΕΤΕΑΝ /
ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ (2)

ΒΑΣΙΚΑ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ &
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΥΤΩΝ
ΕΤΕΑΝ
(1)

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ
ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ
ΗΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ,
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤ
ΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ
ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

-

-

-

-

-

-

-

-

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΟ ΕΤΕΑΝ
(1)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ,
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ,ΥΔΡΕΥΣΗ,ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΙΕΣ ΚΛΠ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ
/ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R & D)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΚΤΥΑ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ,ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΠ
ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ /
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΠΑΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄Η ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ,ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

-

-

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ
ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

-

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ
ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

-

-

-

ΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ
ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ,ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων,συσκευασιών και υπηρεσιών που
σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και
αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες
συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων
και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και
ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε
αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή,
επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών
χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν
πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250
εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:
από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης
περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου
και ίσο με 3,67%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ € συμμετοχή από
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100
εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)
ΕΤΕ

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων,συσκευασιών και υπηρεσιών που
σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και
αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες
συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων
και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και
ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε
αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή,
επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών
χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν
πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250
εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:
από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης
περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου
και ίσο με 4,23%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 800€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ 210 εκατ €, εκ των οποίων 70 εκατ € συμμετοχή από
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 140
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
εκατ € από την Τράπεζα EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ,ΠΟΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ /
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δαπάνη αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων,συσκευασιών και υπηρεσιών που
σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο και
αποτελούν έως το 20% του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες
συστημάτων διαχείρισης αποθηκών, εμπορευμάτων
και σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,
δαπάνες R & D και απόκτηση και χρήση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και
ανάπτυξης πρωτοτύπων, δαπάνες προβολής σε
αγορές, δαπάνες τεχνικής και συμβουλευτικής
υποστήριξης. Επίσης, δαπάνες για κατασκευή,
επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών
εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών
χώρων μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού
του επενδυτικού σχεδίου (και μέχρι 40% αν
πρόκειται για τουριστικά επενδυτικά σχέδια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ ευρώ και έως 250
εργαζόμενους

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:
από 50.000€ έως 500.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης
περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου
και ίσο με 4,53%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 150€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

150 εκατ €, εκ των οποίων 50 εκατ € συμμετοχή από
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 100
εκατ € από την Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό
νόμο (Ν. 3908/25-1-2011)
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό
νόμο (Ν. 3908/25-1-2011)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων τα
επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον επενδυτικό νόμο
(Ν. 3908/25-1-2011)

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:
από 30.000€ έως 300.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης
περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου
και ίσο με 4,33%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 1350€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ 90 εκατ € εκ των οποίων 30 εκατ € συμμετοχή από
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ &
το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 60 εκατ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
€ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΤΕ

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
/ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό
νόμο (Ν. 3908/25-1-2011)
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με την απόφαση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό
νόμο (Ν. 3908/25-1-2011)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων τα
επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον επενδυτικό νόμο
(Ν. 3908/25-1-2011)

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:
από 50.000€ έως 800.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα
έντοκης
περιόδου χάριτος έως 2 έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου
και ίσο με 4,40%
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75: 0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 900€

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ 300 εκατ €, εκ των οποίων 100 εκατ € συμμετοχή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ
από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας / ΕΤΕΑΝ και 200
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ
εκατ € από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΕΑΝ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ

Εγγύηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για
την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων και υπηρεσιών
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υφιστάμενων, νέων και
υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η

δυνατότητα πρόσβασης αυτών στο τραπεζικό
σύστημα και η ενίσχυση ρευστότητας των
προμηθευτών των ελληνικών επιχειρήσεων
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δαπάνη για αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και
υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:
από 5.000€ έως 300.000€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: 6 έτη με έντοκη περίοδο χάριτος
έως 2
έτη
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: euribor 6 μηνών + περιθώριο
από 0% έως
6% κατ’ ανώτατο

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Έως 40.000€ δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από την
πλευρά των επιχειρήσεων
Για δάνεια άνω των 40.000€ παρέχονται
εξασφαλίσεις, εφόσον ζητηθούν . Στην περίπτωση
αυτή οι εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν μπορούν να
ξεπερνούν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις Εμπορικές και Συνεταιριστικές Τράπεζες
της χώρας

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις με
κύκλο εργασιών έως 10 εκατ ευρώ και λιγότερους
από 250 εργαζόμενους (υφιστάμενες, νέες ή υπό
σύσταση)

