Επιστολή προέδρου ΕΤΕΑΝ ΑΕ Κ. Γαλιάτσου
«Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης είναι σταθερά προσανατολισμένο στο
σχεδίασμά και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι προς όφελος των νησιωτικών επιχειρήσεων,
κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, δόθηκε έως τον Οκτώβριο παράταση στην
ολοκλήρωση της Δράσης «Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα» (ΤΑΝΕ) που ως στόχο
έχει τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των υφιστάμενων, νέων ή νεοϊδρυόμενων
επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται σε όλα τα νησιά της
χώρας μας.
Η δράση ΤΑΝΕ αποσκοπεί στην χορήγηση δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων και
χρηματοδοτεί μικρά επενδυτικά σχέδια όσο και δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια
κίνησης).
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της δράσης είναι ότι τα δάνεια χρηματοδοτούνται ολοκληρωτικά
από την ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ) καλύπτοντας το 70% των δαπανών προ ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 30% των
δαπανών εισφέρεται από την επιχείρηση την ημέρα της εκταμίευσης. Το ύφος δανείου μπορεί
να είναι από €10.000 και έως €30.000 ανά επιχείρηση. Το επιτόκιο είναι σταθερό ύψους μόλις
2,8%, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι για τις επιχειρήσεις σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των
3.100 κατοίκων το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%), δηλαδή τα δάνεια είναι άτοκα.
Να σημειωθεί ακόμη ότι τα δάνεια παρέχονται χωρίς προσημείωση ακινήτου και άλλες
εμπράγματες εξασφαλίσεις, παρά μόνο με την προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου, στο
100% του δανείου.
Εν μέσω της θερινής τουριστικής περιόδου, σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης
που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη χρηματοδοτικής ρευστότητας είναι πολύ σημαντικό οι
επιχειρήσεις της περιοχής σας να γνωρίζουν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την
εν λόγω δράση. Σας καλώ λοιπόν σε κοινό αγώνα για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
επιχειρηματιών, έτσι ώστε να προλάβουν να επισκεφθούν άμεσα τα υποκαταστήματα των
συνεργαζόμενων Τραπεζών και να υποβάλουν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι

συνεργαζόμενες Τράπεζες είναι: η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εγώ προσωπικά βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε περαιτέρω
συνεργασία.»

