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1. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση 

νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων  μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, 

την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και 

λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.   Η Τράπεζα Θεσσαλίας  

δεσμεύθηκε να συμμετέχει με κεφάλαια της τάξης των €24.000.000, οπότε ο συνολικός 

προϋπολογισμός με τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ ανέρχεται σε  €40.000.000 (συμμετοχή 

Τράπεζας 60% - συμμετοχή ΕΤΕΑΝ 40%).     

 

 

2. ΜΟΡΦΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η Δράση περιλαμβάνει δύο υπο-προγράμματα: 

 

i. Δάνεια επενδυτικού σκοπού (Μ/Π) 

 

ii. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (Κεφάλαια Κίνησης Ειδικού Σκοπού) 

 
 

Α/Α Περιγραφή Ύψος Δανείου Διάρκειας 

Δανείου 

i. Δάνεια που χρηματοδοτούν 

επενδυτικά σχέδια 

επιχειρήσεων.  

Μπορούν να ενταχθούν και 

επενδυτικά σχέδια που 

υπάχθηκαν σε κάποιο άλλο  

πρόγραμμα κρατικής 

ενίσχυσης.   

Μπορούν να ενταχθούν και 

επενδυτικές δαπάνης που  

έχουν υλοποιηθεί 

πρόσφατα και να 

χρηματοδοτηθούν  

τιμολόγια επί πιστώσει.   

 

€ 25.000-€ 1.500.000 
 
Σημείωση 1:  
Μπορούν να υποβάλλονται περισσότερα 
του ενός αιτήματα από μία επιχείρηση 
για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, τα 
οποία ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν το 1,5 
εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού από το 
παρόν Υποπρόγραμμα. 
 
Σημείωση 2:  
Δύναται από την τράπεζα να ζητηθεί η 

ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης. Το 

ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής 

καθορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

χορηγήσεων και τις διαδικασίες 

πιστοδοτικής πολιτικής της τράπεζας 

5-10 έτη, με 

δυνατότητα 

περιόδου 

χάριτος έως 2 

έτη 

ii. Δάνεια επιχειρηματικής 
ανάπτυξης   

€ 10.000 – 500.000 € 
 

24 έως 60 

μήνες,  με 
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(κεφάλαια κίνησης ειδικού 
σκοπού στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης 
ή επέκτασης όπως 
τεκμηριώνεται από το 
επιχειρηματικό σχέδιο της 
επιχείρησης). 

 

Το ύψος δανείου ορίζεται έως 50% του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως 
αυτός αποτυπώνεται  στο Ε3 ή στην 
εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 
οικονομικού έτους που προηγείται της 
ημερομηνίας αίτησης  
 
                            ή   
 
έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος 
έτους.   
 
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις έως το 50% των 
παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 
80% των επί πιστώσει αγορών.   
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη 
δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 100% των ιδίων 
κεφαλαίων.  
 
Σημείωση 1: Ως νεοϊδρυόμενη θεωρείται 

η επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά 

την υποβολή του αιτήματος στην Τράπεζα 

μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση.  

Σημείωση 2: Το παραπάνω όριο ορίζεται 
ανά επιχείρηση  

 

δυνατότητα 

περιόδου 

χάριτος έως 6 

μήνες 

 

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση 

επενδυτικού σχεδίου και για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, ωστόσο τα 

αιτούμενα ποσά δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού με 

την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Κανονισμός ΕΕ 

1407/2013 de minimis). 

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις: 

 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση 

της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, , που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. 

 Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες 

(ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου). 
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4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

4.1 Περιορισμένοι Τομείς και Δραστηριότητες Επιχειρήσεων   

1.1 Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 

1407/2013  (de minimis). Συνεπώς,  δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στη Δράση, οι πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:  

α) στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου.  

β) Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα του 

παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει.  

γ) Στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:   

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις 

οικείες επιχειρήσεις,  

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 

σε πρωτογενείς παραγωγούς.  

δ) στον τομέα του άνθρακα   

ε) στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ)   

στ) στον κλάδο των οπλικών συστημάτων   

 

1.2 Εξαιρούνται, επιπλέον, οι ενισχύσεις:  

1.2.1. οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε 

ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και 

λειτουργία δικτύου διανομής  

ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.  

1.2.2. Για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.   

 

1.3 Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 

τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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4.2  Καταστάσεις Αποκλεισμού   

2.1 Παράνομες Ενισχύσεις    

Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και 

ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά.   

2.2 Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ  

Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο 

δάνειο, καθώς και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει δάνειο με τη συμμετοχή του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας Ι και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία).   

2.3  Επίσης, αποκλείονται:    

2.3.1 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 

2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.  

2.3.2 Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, 

Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές 

Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)  

2.3.3 Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.)   

2.3.4 Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.  

2.3.5 Οι προβληματικές επιχειρήσεις, για τις οποίες ο έλεγχος πραγματοποιείται στη βάση 

κατάστασης δυσχέρειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013 και σύμφωνα με το σημείο 

18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014.  

2.3.6 Οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του 

νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.   

 

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1) Για τα επενδυτικά δάνεια είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν 

υπαχθεί: 

 στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή  

 σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην 

χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

 



  

 σελ. 6 

 

2) Για τα δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού): 

Ως επιλέξιμες, νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον 

εμπορικό/συναλλακτικό  κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε, επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση 

μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής.  

Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, 

αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.  

 

Σημείωση: Στον έλεγχο θα προσκομίζονται τιμολόγια και θα σφραγίζονται. Σε κάθε 

περίπτωση,  η Τράπεζα  θα μεριμνά ώστε το προϊόν του δανείου να άγεται για την 

εκπλήρωση του σκοπού της χρηματοδότησης και να τηρείται στο δανειακό φάκελο το 

σχετικό δικαιολογητικό. Η ως άνω διαδικασία χρηματοδότησης τιμολογίων αποτελεί 

αντικείμενο ελέγχου από την ΕΤΕΑΝ.   

 

   

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Στην περίπτωση δανείων για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν σε 

προγράμματα κρατικής ενίσχυσης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, και δεν έχουν 

υλοποιηθεί, κατά την έγκριση του δανείου, εξετάζεται:  

 η απόφαση υπαγωγής με την κατάθεση αντιγράφου του  επενδυτικού σχεδίου που 

έχει εγκριθεί με την αντίστοιχη απόφαση ένταξης.  

 Η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές 

ενισχύσεις  με διαδικασίες που θα καθορίζονται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Για 

κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με την μορφή μειωμένου επιτοκίου) υπολογίζεται το 

Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) σε ευρώ και κοινοποιείται στον 

δανειολήπτη.  

  Τα επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούνται υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των 

συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσόν της 

συγκεκριμένης δαπάνης.   

 Τα δάνεια επενδυτικού σκοπού δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση 

επιχορηγήσεων.   

Στην περίπτωση δανείων για την χρηματοδότηση άλλων επενδυτικών σχεδίων, που δεν 

έχουν υλοποιηθεί κατά την έγκριση του δανείου, εξετάζεται:  

 η εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εάν το σχέδιο δεν έχει ενταχτεί σε πρόγραμμα 

κρατικής ενίσχυσης.  

 Η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές 

ενισχύσεις, με διαδικασίες  που θα καθορίζονται στην επιχειρησιακή Συμφωνία. Για 



  

 σελ. 7 

 

κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με την μορφή μειωμένου επιτοκίου) υπολογίζεται το 

Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) σε ευρώ και κοινοποιείται στον 

δανειολήπτη.   

Στην περίπτωση δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού) 

εξετάζεται:  

 Η σώρευση των ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές 

ενισχύσεις και με διαδικασίες που θα καθορίζονται στην επιχειρησιακή Συμφωνία. 

Για κάθε ενίσχυση στο δάνειο (με την μορφή μειωμένου επιτοκίου) υπολογίζεται το 

Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) σε ευρώ και κοινοποιείται στον 

δανειολήπτη.    

 

7. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που 

επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή. 

  Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται 

άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου 

διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική 

δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον 

κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis).  

 Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι 

οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον 

κανονισμό ΕΚ 1407/2013 (de minimis). 

 Εξόφληση  υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό. 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα 

και αν δεν ανακτάται, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση προς φορολογική αρχή ή 

ασφαλιστικό φορέα. 

 

 

 

8. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 

 Σε εξασφάλιση της απαίτησης θα λαμβάνονται ενοχικές  και εμπράγματες 

εξασφαλίσεις. 

 Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να 

είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου.  

 Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία. 
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9. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το επιτόκιο διεξάγεται βάση του τιμολογίου της τράπεζας  για χρηματοδοτήσεις  Κεφαλαίου 

Κίνησης και Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού και σύμφωνα με την 

πιστωτική πολιτική της Τράπεζας. Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του 

Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά 

επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας ήτοι το 60% του δανείου.  Το 

υπόλοιπο 40% που αφορά τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ δεν τοκίζεται, συνεπώς ο δανειολήπτης 

απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο κατά 40 % από το τιμολόγιο της Τράπεζας. 

 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   

 

 Τα  Καταστήματα της Τράπεζας Θεσσαλίας ενημερώνουν αναλυτικά τον δυνητικό 

δανειολήπτη για τα χαρακτηριστικά της Δράσης και ελέγχουν αν πληρούνται τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

 Eφόσον είναι επιλέξιμος, ο πελάτης  θα πρέπει αρχικά να προβεί σε υποβολή τις 

αίτησης ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων)  (https://www.ependyseis.gr/mis) και στη συνέχεια να προσκομίσει το 

φυσικό φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών  - οικονομικών στοιχείων στο 

Κατάστημα της Τράπεζας Θεσσαλίας που συνεργάζεται. 

 

 O επενδυτής στην ηλεκτρονική διαδικασία του ΠΣΚΕ και συγκεκριμένα στο Πεδίο 1: 

Στοιχεία Αίτησης δηλώνει την Τράπεζα που θα επιλέξει.    

 

 Με τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών  θα ακολουθηθεί η 

πιστοδοτική και εγκριτική διαδικασία της Τράπεζας.  

 
 

 

https://www.ependyseis.gr/mis

