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 «Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τον υποστηρικτικό ρόλο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλη Κορκίδη 

και του προέδρου της ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ. Κώστα Γαλιάτσου, συζητήθηκαν τρόποι ευρύτερης 

αξιοποίησης  του Ταμείου και ανάδειξής του ως κύριου μέσου ενίσχυσης της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας.  Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν για την ανάγκη μετασχηματισμού του 

ΕΤΕΑΝ σε ένα εργαλείο που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την χορήγηση πιστώσεων, ή 

άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις 

επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της 

εγχώριας οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΤΕΑΝ θα αποτελέσει ένα χρηματοδοτικό 

ίδρυμα που θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα χρηματοπιστωτικής εξυπηρέτησης προς τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ στην προσπάθειά της να άρει το αδιέξοδο στο 

οποίο έχει περιέλθει το σύνολο σχεδόν της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ξεκινάει 

άμεσα εκστρατεία ενημέρωσης των μελών της για τα υφιστάμενα εργοδοτικά εργαλεία 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αλλά και για τις δυνατότητες πρόσβασής τους σε εναλλακτικές πηγές 

ρευστότητας.  

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης της συνεργασίας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ με φορείς εκπροσώπησης του 

επιχειρηματικού κόσμου, ο κ. Γαλιάτσος απηύθηνε κάλεσμα στους επιχειρηματίες 

προκειμένου να προσέλθουν στα πιστωτικά ιδρύματα και να εκδηλώσουν έμπρακτο 

ενδιαφέρον για διαθέσιμα δάνεια, είτε για κεφάλαια κίνησης είτε για επενδυτικούς 

σκοπούς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παράταση έως και τον προσεχή Σεπτέμβριο που 

πήραν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, που προέρχονταν από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 

2007-2013. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως από αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν 

διατεθεί  22 εκ. ευρώ δάνεια,  με αυτά που μπορεί να διαθέσει το Ταμείο να ανέρχονται σε 

περίπου 60 εκ. ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανομένης της ισόποσης συμμετοχής των τραπεζών, 

τα συνολικά προς διάθεση κεφάλαια εκτιμώνται σε 120 εκ. ευρώ.  

Επισημαίνεται πως επειδή οι συγκεκριμένοι διαθέσιμοι  πόροι έχουν πεδίο αναφοράς την 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειάς τους εάν δεν 

διατεθούν τους προσεχείς μήνες. Ένα σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης των 

ενδιαφερομένων  αποτυπώνεται στο ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο σε μεσοσταθμική 

βάση κυμαίνεται περίπου στο 4,5%. Η ΕΣΕΕ απευθυνόμενη στις πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί την τελευταία εξαετία δραματική 

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, παραθέτει τις διαθέσιμες δράσεις του ΤΕΠΙΧ της 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ και τα απαιτούμενα βήματα στη διαδικασία χρηματοδότησής τους. 
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1. Ενεργά Προγράμματα Ταμείου Επιχειρηματικότητας 

A. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη 

επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. 

 

Τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και αφορούν: 

 

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από 

10.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, 

ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. 

 

β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα 

διαμορφώνεται από 10.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα 

περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. 

 

Μεγάλο κίνητρο για ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί το επιτόκιο καθώς είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκό, αφού λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και 

δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, το 

τελικό επιτόκιο περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού 

δανεισμού της επιχείρησης. 

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών: 

Εθνική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Aττικής, 

Συνεταιριστική Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Kαρδίτσας, 

Συνεταιριστική Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 

 

Β. Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα – ΤΕΠΙΧ 
 
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο 

συγκεκριμένα: 

για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας 

 για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε 

νησιωτική περιοχή της χώρα. 
Πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα, όπου για την χρησιμοποίηση των πόρων του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας με το δυνατό καλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιδιώκεται η 

σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα: Η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει ένα 

επιχειρηματικό της σχέδιο συνεπενδύει διαθέσιμά της από κοινού με τα διαθέσιμα του 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας με σχέση συνεπένδυσης 30%-70% αντιστοίχως.  Το επιλέξιμο 

ύψος δανείου είναι από €10.000 έως €30.000, με διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη και 

πραγματικά  ευνοϊκότατα επιτόκια αφού: 
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 για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με λιγότερους από 3.100 

κατοίκους, είναι μηδενικό (0%), ενώ  

 για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό 

μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, είναι σταθερό 2,80%. 

 

Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, 

Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Χανίων. 

Γ. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ 

Αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια βιώσιμων επενδυτικών 

σχεδίων και ώριμων σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται 

κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ. 

Παρέχεται: 

 εγγύηση 70%, σε δάνεια (για επενδυτικά σχέδια) ύψους από €10.000 - €800.000, 

διάρκειας από 5 έως 10 έτη, με περίοδο χάριτος 6 -24 μήνες 

 εγγύηση 80%, σε δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου 

προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & Επενδυτικό Νόμο), ύψους από 

€10.000 έως €500.000, διάρκειας από 24-36 μηνών, με περίοδο χάριτος 6 μήνες 

 εγγύηση 70%, σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και δάνεια χρηματοδότησης 

ώριμων επενδυτικών σχεδίων, ύψους από €10.000  έως €800.000, διάρκειας 2-10 

έτη, με περίοδο χάριτος 6 -24 μήνες 

Αιτήσεις ενδιαφερομένων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ υποβάλλονται στα καταστήματα 

των συνεργαζόμενων Τραπεζών: Eurobank, Alpha Bank, Παγκρήτια Συνεταιριστική, 

Συνεταιριστική Θεσσαλίας.  
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2. Τα 6 απαιτούμενα βήματα στη διαδικασία χρηματοδότησης: 

 

 

Εφόσον το αίτημα της επιχείρησης εγκριθεί από την Τράπεζα αποστέλλεται στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

για την εκ μέρους της αξιολόγηση. Ακολούθως της έγκρισης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η Τράπεζα 

ενημερώνει την επιχείρηση για την υπογραφή της σύμβασης δανείου και την εκταμίευση 

του.  

Τρόποι  επικοινωνίας με ΕΤΕΑΝ: τηλ.  210. 74.50.400 - email: infodesk@etean.com.gr  

 

6

Υποβολή αιτήματος συνοδευόμενη από το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τα συνοδευτικά έγγραφα 
(οικονομικες καταστάσεις, νομικά έγγραφα)

5

Επιλογή προϊόντος και τράπεζας που ταιριάζουν καλύτερα στις επιχειρηματικές ανάγκες

4

Επίσκεψη σε όλες τις τράπεζες και ενημέρωση για τα προϊόντα, αναζήτηση πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων των προϊόντων

3

Ενημέρωση για τα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας απο την ιστοσελίδα ή απο την 
τηλεφωνική γραμμη της ΕΤΕΑΝ 

2

Σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου και συγκέντρωση υποστηρικτικού υλικού (προσφορές, 
προτιμολόγια κλπ)

1

Ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες


