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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ανακοινώνει τη σημαντική συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στα πλαίσια του προγράμματος για την Απασχόληση και 
την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). 

Το Πρόγραμμα αφορά μικροχρηματοδοτήσεις ύψους έως 25.000 ευρώ η οποίες είναι 
εγγυημένες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε ποσοστό 80% 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
είσοδο ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση σε πιστώσεις και 
επιθυμούν να εγκαθιδρύσουν ή αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Επίσης δικαιούχοι 
είναι και μικροεπιχειρήσεις υπό ίδρυση ή λειτουργία που απασχολούν λιγότερο από 10 
άτομα και έχουν κύκλο εργασιών έως 2.000.000 ευρώ. 

Τα πρόσθετα οφέλη για τους δικαιούχους αφορούν αφενός στο μειωμένο τουλάχιστο κατά 
1,5% επιτόκιο χορήγησης σε σχέση με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία δανείων με ανώτατο όριο το 8% και αφετέρου στο μειωμένο ποσό καλυμμάτων 
που δεν θα ξεπερνούν το 50% του δανείου. 

Επίσης στους δικαιούχους του προγράμματος θα παρέχονται αν το επιθυμούν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματική τους δράση από εξειδικευμένους 
συμβούλους. 

Οι χορηγήσεις που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ανέλθουν μέχρι το ποσό 
των 7.500.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων θα ανέλθει σε ποσοστό 20% 

Στο αμέσως χρονικό διάστημα θα διαμορφωθούν τα προϊόντα δανείου που θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα και θα ανακοινωθούν οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης. 

Το πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και 
την κοινωνική καινοτομία (EaSI) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την υλοποίηση του 
προγράμματος εγγυήσεων EaSI 

 

Τι είναι το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική 
καινοτομία EaSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την μικροχρηματοδήτηση και τη 
χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με συνολικό κονδύλιο ύψους 193 εκτα. 



Ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης στη 
μικροχρηματοδότηση, δηλαδή τα δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ, ιδίως για τα ευάλωτα 
πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στηρίζει επίσης τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500.000 
ευρώ. Το πρώτο βήμα για τη στήριξη της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος εγγυήσεων EaSI, χάρη στο 
οποίο οι πάροχοι μικροπιστώσεων και οι επενδυτές κοινωνικών επιχειρήσεων θα 
μπορέσουν να προσφέρουν στήριξη σε επιχειρηματίες στους οποίους δεν θα μπορούσαν, 
υπό άλλες συνθήκες, να χορηγήσουν χρηματοδότηση λόγω των εκτιμήσεων κινδύνου.  

Για περισσότερες γενικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el, 

http://ec.europa.eu/social/microfinance,  

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/ 

http://ec.europa.eu/social/socialentrepreneurship



