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Δςναηόηηηα ηπαπεζικού δανειζμού με εςνοϊκούρ όποςρ, για ηην ςλοποίηζη ηος επισειπημαηικού 

ζσεδίος πος είναι ενηαγμένο ζηη Δπάζη «Ενίζσςζη Μικπομεζαίων Επισειπήζεων πος 
δπαζηηπιοποιούνηαι ζηοςρ ηομείρ Μεηαποίηζηρ, Σοςπιζμού, Εμποπίος – Τπηπεζιώλ». 
 

Οη επελδπηέο πνπ εληάζζνληαη ζηε δξάζε «Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Τνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ – Υπεξεζηψλ», 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ην πνζφ ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηδίνπο πφξνπο (ίδηα ζπκκεηνρή) ή/θαη δάλεην. 

Τα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηνπ ΔΣΠΑ θαη ινηπά εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο δηαζέηνληαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδπηψλ  

Σηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα εξγαιεία απηά, νη ζπλεξγαδφκελεο Τξάπεδεο θαζψο θαη 

ζημανηικέρ επιζημάνζειρ για ηα επιδοηούμενα σπημαηοοικονομικά επγαλεία  

Επιζημαίνεηαι όηι μποπεί να σπηζιμοποιηθεί μόνο ένα επγαλείο / δάνειο για ηιρ ίδιερ 

επιλέξιμερ δαπάνερ.  

Η επιλογή είναι ζηην κπίζη ηηρ επισείπηζηρ. 

 

Ενόηηηα Ι: δηαζέζηκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ ζαο ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.  

Α. Τπαπεδικά δάνεια με ηεν ςποζηήπιξε ηος Ταμείος Δπισειπεμαηικόηεηαρ (ΤΔΠΙΧ) πος 
διασειπίδεηαι ε ΔΤΔΑΝ ΑΔ 

Α.1 Παξέρνληαη απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο δάνεια επιδοηούμενος επιηοκίος κέζσ 
ησλ δξάζεσλ: 

- ΤΔΠΙΧ – Δπισειπεμαηική Δπανεκκίνεζε, ή  

- ΤΔΠΙΧ – Νεζιωηική Τοςπιζηική Δπισειπεμαηικόηεηα  

πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 

Α.2 Παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε απφ ην ΤΔΠΙΧ - Ταμείο Δγγςοδοζίαρ, ε εγγύηζη ηεο ΔΤΔΑΝ 
ΑΔ, κε επιδοηούμενη  ππομήθεια εγγςοδοζίαρ, γηα επελδπηηθφ δάλεην πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ.  

Α.3 Μέζσ ηνπ ΤΔΠΙΧ - Ταμείος Δγγςοδοζίαρ, δχλαληαη επίζεο λα ιάβνπλ ηελ εγγύηζη ηεο 
ΔΤΔΑΝ ΑΔ, κε επιδοηούμενη  ππομήθεια εγγςοδοζίαρ,  γηα βξαρππξφζεζκν δάλεην θαη’ 
αλψηαην ηζφπνζν ηεο επηρνξήγεζεο (βι. θεθάιαην 8 ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο 
ΠΔΠ ΜΜΔ).  

 
Β. Τπαπεδικά δάνεια με ηεν ςποζηήπιξε ηερ Ππωηοβοςλίαρ JEREMIE 

Παξέρνληαη απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο Τξάπεδεο δάνεια επιδοηούμενος επιηοκίος κέζσ ησλ 
πξντφλησλ ηερ Ππωηοβοςλίαρ JEREMIE πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 
δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. 

 
Γ. Τπαπεδικά δάνεια με πόποςρ ηερ Δςπωπαϊκήρ Τπάπεδαρ Δπενδύζεων (ΔΤΔπ) 

Παξέρνληαη απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο Τξάπεδεο δάνεια κε επλντθνχο φξνπο πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδχζεσλ. 
Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΤΔπ πξνο ηηο Τξάπεδεο δίδεηαη ππφ επλντθνχο, γηα ηηο ζεκεξηλέο 
ζπλζήθεο φξνπο, κε Κξαηηθή Δγγχεζε ή κε ηελ εγγπνδνηηθή θάιπςε ηνπ Τακείνπ 
Δγγπνδνζίαο ΔΛΤΔπ ΜΜΔ ηνπ ΔΣΠΑ. Οη Τξάπεδεο κεηαθέξνπλ απηφ ην φθεινο ηεο 
«θζελφηεξεο» ξεπζηφηεηαο ζηα δάλεηα ησλ ΜΜΔ.  

 
Γ. Ππόγπαμμα εγγύεζερ ηερ ΔΤΔΑΝ ΑΔ για ηεν έκδοζε εγγςεηικών επιζηολών 

Παξνρή εγγχεζεο ζε ραξηνθπιάθην εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ απφ ηξάπεδεο ππέξ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νξηζκέλνπ πνζνχ θαη 
ρξφλνπ. Δληάζζνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ιήςεο πξνθαηαβνιψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ  
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Ενόηηηα ΙΙ,  Σπλεξγαδφκελεο Τξάπεδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε εξγαιείν ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ζήκεξα θαζψο κειινληηθά αλακέλεηαη λα πξνζρσξήζνπλ ζε ζπλεξγαζία θαη άιιεο 

Τξάπεδεο 

 

Α.1. ΤΔΠΙΦ 

Δπηρεηξεκαηηθή 

Δπαλεθθίλεζε 

Α.1. ΤΔΠΙΦ 

Νεζησηηθή Τνπξηζηηθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Α.2. ΤΔΠΙΦ 

Τακείν 

Δγγπνδνζίαο 

Β. JEREMIE 
Γ. Γάλεηα κε 

πφξνπο ΔΤΔπ 

Alpha Τξάπεδα X  X  Υ 

Δζληθή Τξάπεδα 
Διιάδνο 

X X  Υ Υ 

Eurobank X  X Υ Υ 

Νέα Proton 
Τξάπεδα 

X     

Τξάπεδα Πεηξαηψο X X   Υ 

Τξάπεδα Αηηηθήο X     

Probank X     

Παγθξήηηα 
Σπλεηαηξηζηηθή 

X X X  Υ 

Σπλεηαηξηζηηθή 
Τξάπεδα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

X  X   

Σπλεηαηξηζηηθή 
Τξάπεδα Ηπείξνπ 

X     

Σπλεηαηξηζηηθή 
Τξάπεδα 

Καξδίηζαο 

X     

Σπλεηαηξηζηηθή 
Τξάπεδα Φαλίσλ 

X X    

Σπλεηαηξηζηηθή 
Τξάπεδα 

Θεζζαιίαο 

X  X   

Σπλεηαηξηζηηθή 
Τξάπεδα Δπβνίαο 

 X    

Νέν Ταρπδξνκηθφ 
Τακηεπηήξην 

  Υ   
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Ενόηηηα  ΙΙΙ, Σεκαληηθέο επηζεκάλζεηο γηα ηα επηδνηνχκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία  

 

Γηα ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ ε επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζηελ Τξάπεδα πνπ ζα επηιέμεη κεηαμχ ησλ 
ηξαπεδψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν (βι. Πίλαθα Δλφηεηαο ΙΙ) 

 Η Τξάπεδα εμεηάδεη κε πηζηνιεπηηθά θξηηήξηα ηελ αίηεζε ηεο επηρείξεζεο θαη, εθ’ φζνλ 
πιεξνχληαη απηά, εμεηάδεη επίζεο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ εθάζηνηε 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. 

 Δπί ησλ ηδίσλ δαπαλψλ, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν ρξεκαηννηθνλνκηθά 
εξγαιεία (δάλεηα ή εγγπήζεηο). 

 Ο ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκνο γηα ρξεκαηνδφηεζε, πιελ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

 Η εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ απφ ηελ ηξάπεδα πξνο ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα  
νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην.  

 Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επέλδπζε ππάγεηαη ζην ΔΚ 800/2008, ε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή 
ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 
ηνπ ζρεδίνπ, είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ είηε  εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη κε κνξθή πνπ 
δελ πεξηέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο. Γειαδή, νη επηρνξεγήζεηο θαη νη επηδνηήζεηο 
πνπ ζα ιάβεη ε επηρείξεζε γηα ην εγθεθξηκέλν ζρέδην, αζξνηδφκελεο, δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλνπλ ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. (βι. 
ηξνπνπνίεζε Οδεγνχ Δθαξκνγήο Οθη’ 2013). 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε, θαηά ηνλ ζπλδπαζκφ θιαζζηθήο επηρνξήγεζεο θαη δαλείνπ επί ηνπ 
ηδίνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, είλαη ην άζξνηζκα ησλ πφξσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 
ΔΣΠΑ λα κελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ.  

 


