
Στήριξη μικρομεσαίων με κεφάλαια 200 εκατ. 

Τθ χοριγθςθ δφο δανείων φψουσ 200 εκατ. ευρϊ τα οποία κα κατευκυνκοφν ςε 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ αποφάςιςε θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ), 

αποςκοπϊντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα. Σφμφωνα 

με τθν ΕΤΕπ, τουσ επόμενουσ μινεσ κα ακολουκιςουν και νζεσ χρθματοδοτιςεισ προσ τθ 

χϊρα μασ. 

Τα κεφάλαια αυτά, από τα οποία 150 εκατ. ευρϊ χορθγοφνται ςτθν Εκνικι Τράπεηα και 50 

εκατ. ευρϊ ςτθν Alpha Bank, προορίηονται για τθ χρθματοδότθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων 

μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ, του τουριςμοφ και των 

υπθρεςιϊν. 

Αμφότερα τα δάνεια προσ τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ ζχουν μακροχρόνια ςυνεργαςία 

με τθν ΕΤΕπ, περιλαμβάνουν ζνα ςκζλοσ άδικά για τθ χοριγθςθ πιςτϊςεων ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ «κζςεισ απαςχόλθςθσ για τουσ νζουσ», το οποίο κεςπίςτθκε από τθν ΕΤΕπ 

τον Ιοφλιο 2013 ωσ μζροσ μιασ ευρφτερθσ πρωτοβουλίασ των κρατϊν μελϊν και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων, ςε ςυνζχεια ςχετικισ 

απόφαςθσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το εξειδικευμζνο αυτό προϊόν 

προορίηεται για τισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ είναι δφςκολεσ για 

τουσ νζουσ. 

Για να μποροφν να ενταχκοφν και ςτο ςκζλοσ «κζςεισ απαςχόλθςθσ για τουσ νζουσ», οι μμε 

πρζπει να πλθροφν ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια επιλεξιμότθτασ όςον αφορά τθν 

απαςχόλθςθ νζων: 

 Να ζχουν προςκζςει ςτο προςωπικό τουσ τουλάχιςτον ζναν νζο κατά το τελευταίο 

εξάμθνο (ι προτίκενται να προςκζςουν ζναν νζο μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο) 

υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τθ ςυμμετζχουςα 

ςτο πρόγραμμα τράπεηα. 

 Να προςφζρουν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε νζουσ ι προγράμματα πρακτικισ 

άςκθςθσ για νζουσ. 

 Να ςυνεργάηονται με ίδρυμα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τεχνικό εκπαιδευτικό 

ίδρυμα ι πανεπιςτιμιο για τθν απαςχόλθςθ νζων (πχ ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

κερινισ πρακτικισ άςκθςθσ). 

Η ΕΤΕπ παρζχει τισ εν λόγω πιςτωτικζσ γραμμζσ ςτο πλαίςιο του Ελλθνικοφ Ταμείου 

Εγγυοδοςίασ τθσ ΕΤΕπ για τισ Μικρζσ και Μεςαίεσ Επιχειριςεισ, που δθμιουργικθκε το 

2012 ειδικά με ςκοπό τθν κάλυψθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των μμε ςτθν Ελλάδα. 

Μζςω των τριϊν πρϊτων δανείων που υπζγραψε θ ΕΤΕπ με ελλθνικζσ τράπεηεσ ςτο πλαίςιο 

αυτισ τθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ ζχουν ιδθ ςτθριχκεί περιςςότερεσ από 250 μμε 

ανά τθν Ελλάδα και αναμζνεται ότι τουσ επόμενουσ μινεσ κα ακολουκιςουν νζεσ 

χρθματοδοτιςεισ. Με τα ςθμερινά δάνεια προσ τθν Εκνικι Τράπεηα και τθν Alpha Bank, το 

ςυνολικό φψοσ των δανείων που ζχει υπογράψει θ ΕΤΕπ ςτο πλαίςιο του Ταμείου 

Εγγυοδοςίασ για τισ ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ανζρχεται ςε 500 εκατ. ευρϊ. 



Εκτόσ των παραπάνω προγραμμάτων, υπενκυμίηουμε ότι ιδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ 

πρόγραμμα δανειοδότθςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, μζςω τθσ εγγφθςθσ τθσ ΕΤΕπ. 

Σθμειϊνεται ότι το ςχετικό Ταμείο ιδρφκθκε με κεφάλαιο 500 εκατ. ευρϊ, προερχόμενο 

από κονδφλια των διαρκρωτικϊν ταμείων για τθν Ελλάδα τα οποία δεν ζχουν 

απορροφθκεί. Το εν λόγω πρόγραμμα παρζχει εγγυιςεισ για δάνεια προσ μικρομεςαίεσ 

επιχειριςεισ μζχρι ςυνολικοφ φψουσ 1 δις. ευρϊ, που χορθγοφνται μζςω ςυνεργαηόμενων 

με τθν ΕΤΕπ ελλθνικϊν τραπεηϊν. Μζςω τθσ δράςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα 

χρθματοδότθςθσ για κεφάλαιο κίνθςθσ ι και μεςομακροπρόκεςμο επενδυτικό δάνειο και 

αφορά τθν κάλυψθ δαπανϊν για αγορά εξοπλιςμοφ, ζρευνα και ανάπτυξθ, κτθριακζσ 

εργαςίεσ, κάλυψθ αναγκϊν για τθ χρθματοδότθςθ υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ, τθν 

εξυπθρζτθςθ του εμπορικοφ κφκλου, κακϊσ και αγορά πρϊτων υλϊν ΚΟΚ. 
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