
 
 

 
Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που διαχειρίζεται η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  συμμετέχει στο νέο Πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών 
Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που 
χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Δράσεις 4.1.4 και 4.2.4) για την 
ενίσχυση των  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και 
μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων. 

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα με δυνατότητα 
λήψης κεφαλαίου κίνησης ως μέρος της επένδυσης, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

➢ ύψος  δανείων από €3.000 έως €25.000  
➢ διάρκεια από 24 έως 60 μήνες  (συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου 

χάριτος έως 24 μήνες) 

με  ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους:   

➢ 100% επιδότηση επιτοκίου  για τα δύο πρώτα έτη του δανείου  
➢ μειωμένο επιτόκιο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου  
➢ δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι του ποσού των €300 για την παροχή 

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης – mentoring 
➢ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα πρέπει: 
• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
• Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία 
τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις). 
• Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι ΜμΕ 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, οιασδήποτε νομικής 
μορφής όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.) 
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17. 
• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και 
τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας. 
• Να μην θεωρούνται ως προβληματικές κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  
• Να μην έχουν οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος 
χρηματοδότησης προς την Τραπεζα.  
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), 
όπως ισχύει. 
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ. 
• Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις 
προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε 
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους. 
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• Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγούμενα ή τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της 
ΕΑΤ, για τα οποία έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή 
των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 90 ημέρες)  
• Να μην δραστηριοποιούνται σε Απαγορευμένο Τομέα (σύμφωνα με την Πολιτική της ΕΑΤ). 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται 
από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επενδυτικές 
δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό τους 
αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.  
Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

• Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού. 
• Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα,  
μηχανικού, συμβούλου. 
• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών. 
• ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών. 
• Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της  
επένδυσης. 
• Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους. 
• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών  
(υπό προϋποθέσεις). 
• Μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες. 

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση και την 
χρηματοδότηση των σχετικών παραστατικών 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – mentoring 
 
Η επιχείρηση δύναται να επιχορηγηθεί με ποσό ύψους έως €300 με σκοπό την παροχή 
τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) από Συμβουλευτικές εταιρείες που 
συνεργάζονται με την Τράπεζα. 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  
  
Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα: 

1. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου 
www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.  
Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την 
υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  

2.  Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/  στην οποία 
αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC δηλώνοντας 
την Τράπεζά μας. 

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 
➢ στο δίκτυο των καταστημάτων μας: Δίκτυο Καταστημάτων 
➢ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 

τηλ. 210 7450400, hdb.gr 

http://www.hdb.gr/
https://www.ependyseis.gr/
https://www.bankofthessaly.gr/content/diktyo-katastimaton
mailto:innovation.guarantee@hdb.gr

