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                                                                              Υανιά, 13/3/2014 

 

ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ  

«ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΟ ΔΡΓΑΙΔΗΟ ΣΟ ΔΣΔΑΛ»  

ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ Δ ΔΘΓΖΙΩΖ ΣΟ ΔΒΔΥ 

 

Σο ΔΣΔΑΛ ζηηπίζει έμππακηα ηην επισειπημαηικόηηηα αθού ζσεδιάζει 

και ςλοποιεί ππογπάμμαηα, ηα οποία λειηοςπγούν μέζω ηπαπεζών και 

ζηοσεύοςν ζηην ενίζσςζη ηων πολύ μικπών, μικπών και μεζαίων 

επισειπήζεων. Παπάλληλα διασειπίζεηαι ηα ίδια και 

ζςγσπημαηοδοηούμενα από ηην Δ.Δ. κεθάλαια, για ηη δημιοςπγία και 

πποώθηζη εύσπηζηων πιζηοδοηικών πποϊόνηων.  

Απηό επεζήκαλε κεηαμύ άιισλ ν Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο 

ΔΤΔΑΝ Α.Δ. Γηώξγνο Γεξνληνύθνο θαηά ηελ δηάξθεηα ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην απόγεπκα ηεο Γεπηέξαο 10 Μαξηίνπ ζηελ αίζνπζα 

δηαιέμεσλ ηνπ ΔΒΔΦ κε δηνξγαλσηή ην Δπηκειεηήξην Φαλίσλ.  

Ο θ. Γεξνληνύθνο επεζήκαλε όηη ην Δζληθό Τακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο κπνξεί λα απνηειέζεη ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν γηα ηηο Διιεληθέο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηνρεύνληαο ζηελ παξνρή δαλείσλ επηρεηξεκαηηθήο 

αλάπηπμεο κε επλόεηνπο όξνπο θαη κεδεληθό επηηόθην γηα ην 50% ηνπ δαλείνπ 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΤΔΑΝ.  

Ο θ. Γεξνληνύθνο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηνπο ζηόρνπο ηεο ΔΤΔΑΝ 

επηζεκαίλνληαο κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:  

ηόσοι  

 Παξνρή ξεπζηόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο κέζσ θεθαιαίσλ θίλεζεο από 

δηαζέζηκα ησλ ηξαπεδώλ ζπλεπελδπόκελα θεθάιαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε 

ΔΤΔΑΝ Α.Δ. 
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 Σηήξημε ηεο αλάπηπμεο κε πξνζθνξά κέζσ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

ηξαπεδώλ ζύγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ ρακεινύ 

θόζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαη ηελ δηεπθόιπλζε 

ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ 

νηθνλνκηθώλ θιάδσλ ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε / πηζηνδόηεζε. 

Σήκεξα ε ΔΤΔΑΝ Α.Δ. δηαρεηξίδεηαη ηξία Τακεία Φαξηνθπιαθίνπ, πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Δλσζε θαη ιεηηνπξγνύλ σο 

μερσξηζηέο ρξεκαηνδνηηθέο κνλάδεο εληόο ηεο ΔΤΔΑΝ Α.Δ. 

Σαμείο Δπισειπημαηικόηηηαρ (ΣΔΠΗΥ) 

Α. Παξνρή δαλείσλ ρακεινύ θόζηνπο πνπ αλαπηύζζνπλ βηώζηκε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα εληόο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο  

Γπάζη «ΣΔΠΗΥ – Δπισειπημαηική Δπανεκκίνηζη»  

i)Γάλεηα επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμεο (εηδηθνύ ζθνπνύ θεθάιαηα θίλεζεο) 

αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  

ii)δάλεηα πνπ ρξεκαηνδνηνύλ επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

πινπνηεζεί. 

ηοσεςμένερ Γπάζειρ Γανειοδοηήζεων 

Παξνρή δαλείσλ ρακεινύ θόζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε βηώζηκσλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ θάζε Γξάζε.  

(Δμσζηξέθεηα, Πξάζηλε Αλάπηπμε, Καηλνηνκία, Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θ.ι.π.)  

Γπάζη «Ληζιωηική Σοςπιζηική Δπισειπημαηικόηηηα» 

Παξνρή δαλείσλ κε πνιύ επλντθνύο όξνπο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε έσο ην 70 

% ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

λεζησηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ επξύηεξν 

ηνπξηζηηθό θιάδν ηεο νηθνλνκίαο.  
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Β. Παξνρή εγγπήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζήο 

ηνπο ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα άληιεζε ξεπζηόηεηαο ή / θαη 

επελδύζεηο.  

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο / ΔΤΠΑ. 

Σαμείο «Δξοικονομώ καη’ Οίκον» 

Παξνρή άηνθσλ δαλείσλ θαη επηρνξεγήζεσλ ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θαηνηθηώλ, δηακεξηζκάησλ θαη πνιπθαηνηθηώλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Κιηκάθσζε σθειεκάησλ αλάινγα κε 

ηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνύληνο.  

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο / ΔΤΠΑ 

Σαμείο Αγποηικήρ Δπισειπημαηικόηηηαρ 

Παξνρή δαλείσλ κε επλντθνύο όξνπο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε επελδπηηθώλ 

ζρεδίσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλα Μέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ).  

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο / ΔΓΤΑΑ 

Παξάιιεια ε ΔΤΔΑΝ ΑΔ κε θάιπςε ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκά ηεο, ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεη:  

Ππόγπαμμα Δγγύηζηρ για ηην Έκδοζη Δγγςηηικών Δπιζηολών  

Παξνρή εγγύεζεο ζε ραξηνθπιάθην εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηελ έθδνζε 

εγγπεηηθώλ επηζηνιή από ηξάπεδεο ππέξ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

νξηζκέλνπ πνζνύ θαη ρξόλνπ. Δληάζζνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 

ζε δηαγσληζκνύο, θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο, πξνθαηαβνιήο, 

παξαθξαηήζεσλ, θαιήο πιεξσκήο, ιήςεο πξνθαηαβνιώλ θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ.  

Αναδιαπθπώζειρ – Παπαηάζειρ δανείων  

Η ΔΤΔΑΝ Α.Δ., κε ζηόρν ηελ ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ δαλεηαθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, επηκειήζεθε θαη πινπνηεί ηε 

ζεζκηθή πξόβιεςε (ΚΥΑ 12991/2342/13.11.2012) γηα παξνρή παξαηάζεσλ 
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απνπιεξσκήο έσο ηνλ Μάην 2014 ησλ νθεηιώλ από δάλεηα θεθαιαίνπ 

θηλήζεσο πνπ είραλ ρνξεγεζεί κε ηελ εγγύεζε ηεο πξώελ ΤΔΜΠΜΔ Α.Δ. (κε ή 

ρσξίο επηδόηεζε επηηνθίνπ). 

Τέινο λα ζεκεησζεί όηη ε ΔΤΔΑΝ ΑΔ έρεη αδηάιεηπηε παξνπζία ζηελ εγρώξηα 

αγνξά ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) ελώ από ην 2004 θαη έσο 

ζήκεξα έρνπλ εληαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηζζόηεξεο από 60.000 

επηρεηξήζεηο. 


