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Είτε ένας κτηνοτρόφος θέλει να αγοράσει ζώα, 
ένας αμυγδαλοπαραγωγός έναν σπαστήρα, έ-
νας Νέος Αγρότης κάποια αγροτεμάχια για να 
πιάσει τις δεσμεύσεις του ή οποιονδήποτε εξο-
πλισμό ακόμα και «δεύτερο χέρι», το Ταμείο 
Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικό-
τητας υπόσχεται λύσεις. Μάλιστα για πρώτη 
φορά στην ελληνική τραπεζική χρησιμοποι-
είται το μοντέλο KYC (Κnow Your Customer) 
για την αίτηση δανεισμού προς τις συνεργα-
ζόμενες Τράπεζες, με τον ενδιαφερόμενο να 
κάνει όλη τη διαδικασία μέσω μίας ειδικής 
πλατφόρμας (λειτουργεί από τις 15 Φεβρου-
αρίου). Τα δάνεια ύψους 3.000-25.000 (άτο-
κα για τα δύο πρώτα έτη) μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν και για τις ανάγκες συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. Σχέδια 
Βελτίωσης). Το δάνειο είναι επενδυτικού χα-
ρακτήρα αλλά ο αγρότης μπορεί να ζητήσει 
και κεφάλαιο κίνησης. Αναλυτικότερα τα βή-
ματα για την αίτηση έχουν ως εξής:

1) Είσοδος στην πλατφόρμα KYC-KYB της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας (hdb.gr)

2) Συμπλήρωση της αίτησης ενδιαφέροντος 
με στοιχεία όπως το επιθυμητό ποσό χρημα-
τοδότησης (3.000-25.000 ευρώ), τη διάρκεια 
του δανείου (24-60 μήνες), τον κύκλο εργα-
σιών της επιχείρησης κ.α.

3) Επιλογή του Προγράμματος και Τραπε-
ζών για υποβολή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί 
να επιλέξει και τις 7 συνεργαζόμενες Τράπεζες.

4) Συμπλήρωση ή «ανέβασμα» του επιχειρημα-
τικού σχεδίου της επιχείρησης στην πλατφόρμα. 

5) Ολοκλήρωση υποβολής. Τα τραπεζικά 
ιδρύματα θα εξετάσουν την αίτηση και θα ε-
νημερώσουν τον ενδιαφερόμενο για τις α-
παντήσεις εκ νέου μέσω του λογαριασμού 
του στη πλατφόρμα KYC.

6) Αν υπάρχει θετική απάντηση κάποιας 
τράπεζας, σε αυτή θα αντιστοιχεί ένας μο-
ναδικός αριθμός Αίτησης.

7) Μετά τη θετική ανταπόκριση των τρα-
πεζών (μη δεσμευτική), ο ενδιαφερόμενος 
καταχωρεί το αίτημά του στο Πληροφορια-
κό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
ependyseis.gr/mis.

8) Δηλώνει στο ΠΣΚΕ τον μοναδικό αριθμό.
9) Ολοκλήρωση υποβολής και εκτύπω-

ση της αίτησης.
10) Προσκόμιση της αίτησης στην Τράπε-

ζα που αποδέχθηκε την αίτηση.

Αίτηση αγροτικού δανείου  
σε 7 τράπεζες με ένα κλικ     
Βήμα-βήμα η αίτηση για χαμηλότοκα επενδυτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ  

Στα Σχέδια Βελτίωσης 
Τα δάνεια ύψους 3.000-

25.000 (άτοκα για τα 
δύο πρώτα έτη) μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν 
και για τις ανάγκες 

συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων (π.χ. Σχέδια 

Βελτίωσης)

B5 |  27
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr



Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 Agrenda B7 | 29ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝΠαρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023AgrendaB6 | 28

1 
Ποιο είναι το νέο Ταμείο;
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Α-
νάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συστάθηκε Τα-
μείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Τα-
μείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρη-
ματικότητας», με σκοπό τη χρηματοδότηση, 
μέσω παροχής δανείων, των ελληνικών μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό 
κλάδο αγροτικών προϊόντων με πρόσθετη 
διετή επιδότηση επιτοκίου, καθώς και με δυ-
νατότητα λήψης συμβουλευτικής και τεχνι-
κής υποστήριξης, έως 300 ευρώ/ανά Α.Φ.Μ.

2
Πώς διαμορφώνεται  
ο προϋπολογισμός;
Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Τα-
μείου ανέρχεται σε 21.500.000 ευρώ. Το ύψος 
χαρτοφυλακίου αγγίζει τα 40.000.000 ευρώ.

3
Ποια είναι η περίοδος 
χορήγησης δανείων;

Η χορήγηση δανείων θα πραγματοποιείται 
έως την ανάλωση των πόρων του Ταμείου 
και έως την καταληκτική ημερομηνία του 
ΠΑΑ 2014 - 2020, σήμερα η 31-12-2025.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Αιτήσεις δανεισμού στα πλαίσια του Ταμεί-
ου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρημα-
τικότητας Μικροπιστώσεων μπορούν να κά-
νουν κατ’ επάγγελμα αγρότες, Νέοι Αγρό-
τες του Μέτρου 6.1 και νομικά πρόσωπα 

με κύρια δραστηριότητα τη Γεωργία. Κύρια 
προϋπόθεση είναι όλοι να είναι φορολογι-
κά και ασφαλιστικά ενήμεροι και χωρίς εκ-
κρεμότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα για να βοηθήσει στη διαδικασία 
εξέδωσε μία συνοπτική λίστα ερωταπαντή-
σεων για τα χαρακτηριστικά του Ταμείου, 
τα επιτόκια και τα οφέλη του παραγωγού:

Το ύψος του χαρτοφυλακίου δανείων φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ. Το έτερο 
εγγυοδοτικό εργαλείο, το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», 
πάντως δεν έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του μέχρι σήμερα

Έως 60 μήνες
Το δάνειο δύναται να έχει 
διάρκεια από 24 έως 60 
μήνες (συμπεριλαμβανο-
μένης περιόδου χάριτος)

22Απαντήσεις για  
τις Μικροπιστώσεις  

Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επενδυτικό πλάνο (business plan), το οποίο περιλαμβάνει 
επενδύσεις με παράλληλη δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ως μέρος του σχεδίου. 

Η υλοποίηση των δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση των τιμολογίων στην Τράπεζα.

4
Ποιες Δράσεις υποστηρίζει  
το νέο Ταμείο;

Οι Δράσεις που υποστηρίζει το Ταμείο εί-
ναι οι 4.1 και 4.2:

α. Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυ-
τού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί 
μέσω της Δράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνι-
στικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης 
με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).

β. Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, 
εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊ-
όντων. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του ε-
πιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της 
Δράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη 
μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργι-
κών προϊόντων με τελικά προϊόντα σύμφω-
να με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωρ-
γικό προϊόν) με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).

5
Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου;

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση 
μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτή-
ρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που 
σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γε-
ωργικό. Σημειώνεται ότι δύναται η χορή-
γηση Κεφάλαιού Κίνησης για τους σκο-
πούς της επένδυσης.

6
Ποιο είναι το οικονομικό 
πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώ-
τα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδο-
τούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρό-
θεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με-
γαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπρο-
θεσμίας από την συγκεκριμένη χρηματοδότη-
ση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του 
δανείου σύμφωνα με την Δανειακή Σύμβα-
ση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δα-
νείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκί-
ου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφα-
λαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρημα-
τοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και 
τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται).

Β. Επιδότηση 300 ευρώ/Α.Φ.Μ. για λή-
ψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστή-
ριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών 
εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται με 
τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν λόγω παρο-
χή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.

7
Ποιο είναι το σχήμα 
συγχρηματοδότησης;

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανεί-
ου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταμείο 
και κατά 50% από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 
Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται από κά-
θε Πιστωτικό Ίδρυμα, ένα επενδυτικό χαρ-
τοφυλάκιο, που μπορεί να είναι μέχρι και 
2 φορές μεγαλύτερο από τους πόρους του 
Ταμείου που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση.

8
Ποιο είναι το ποσοστό 
ανάληψης κινδύνου;

Το Ταμείο και το Πιστωτικό Ίδρυμα θα 
καλύψουν, κατ’ αναλογία της συνεισφο-
ράς, τον κίνδυνο κάθε δανείου.

Έτσι, το Ταμείο θα καλύψει κατά 50% 
το ύψος των ζημιών του εναπομείναντος 
κεφαλαίου και το Πιστωτικό Ίδρυμα θα 
καλύψει κατά 50% το ύψος των ζημιών 
του εναπομείναντος κεφαλαίου.

9
Η δανειακή σύμβαση τι αφορά; 

Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επενδυτικό 
πλάνο (business plan), το οποίο περιλαμβά-
νει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα λήψης 
κεφαλαίου κίνησης ως μέρος του επενδυτι-
κού σχεδίου. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θα 
χορηγείται ως ανεξάρτητη χρηματοδότηση.

10
Ποιο δύναται να είναι το ύψος 
των δανείων;

Δάνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ. Το δά-
νειο δύναται να έχει διάρκεια από 24 έως 60 
μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χά-
ριτος). H περίοδος χάριτος είναι έως 24 μήνες

11
Δίνεται η δυνατότητα 
υποβολής για παραπάνω από 
ένα αίτημα δανειοδότησης;
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισ-
σότερων του ενός αιτημάτων δανειοδότη-

σης από την αιτούσα επιχείρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήματα 
αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ανώ-
τατο όριο των 25.000 ευρώ.

12
Ποιες είναι οι επιλέξιμες 
επιχειρήσεις;

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που θα συμμε-
τέχουν θα πρέπει:

 Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο 
Πιστωτικό ίδρυμα.

 Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία 
τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μετα-
ποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).

 Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να εί-
ναι ΜμΕ (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 
651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, οιασδήπο-
τε νομικής μορφής όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, Ε-
ΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.)

 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
του άρθρου 40 του νόμου 4488/17.

 Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές 
σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολι-
τική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Πι-
στωτικών Ιδρυμάτων.

 Να μην θεωρούνται ως προβληματικές κα-
τά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 
ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος 
χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα.

 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλει-
σμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 
137/139/17), όπως ισχύει.

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφα-
ση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεω-
στήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχο-
νται από το ΕΓΤΑΑ.

 Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική δι-

αδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις 
προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθε-
σία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε 
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατό-
πιν αιτήσεων των δανειστών τους.

 Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγού-
μενα ή τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της 
ΕΑΤ, για τα οποία έχουν εμφανίσει δυσμενή 
συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπλη-
ρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανεί-
ου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 
90 ημέρες) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συ-
ναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανεί-
ου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφει-
λές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρη-
ματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρό-
γραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το 
ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της Ε-
ΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφει-
λή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί 
σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να 
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης.

 Να μην δραστηριοποιούνται σε Απα-
γορευμένο Τομέα (σύμφωνα με την Πολι-
τική της ΕΑΤ).

1. Σημείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισμέ-
νη χρήση, ώστε να καταστεί εμφανές από 
ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα περισσό-
τερα έσοδα, η επιλεξιμότητα της επιχείρη-
σης θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοι-
χείων όπως έχουν προκύψει μέχρι τη στιγ-
μή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστω-
τικό Ίδρυμα (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις 
Φ.Π.Α., τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις 
εσόδων-εξόδων κ.ά.).

2. Σημείωση: Η ασφαλιστική και φορο-

Δύο ειδών επενδύσεις
Σκοπός του Ταμείου η 

χορήγηση μικρών δανείων 
επενδυτικού χαρακτήρα για 

επενδύσεις γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων και μεταποίησης

λογική ενημερότητα θα προσκομίζεται κα-
τά την εκταμίευση του δανείου.

13
Ποια είναι τα επιλέξιμα Δάνεια;

Για τα δάνεια, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι ε-
πενδυτικές δαπάνες των οποίων η αναγκαι-
ότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, 
με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό 
σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει 
να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό 
και φυσικό τους αντικείμενο κατά την ημε-
ρομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τρά-
πεζα. Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού.
 Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την 

επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα, μηχα-
νικού, συμβούλου.

 Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μη-
χανημάτων και συσκευών.

 ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επι-
λέξιμων δαπανών.

 Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συ-
νολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης.

 Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύ-
τευσή τους.

 Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγω-
γής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών (υπό 
προϋποθέσεις).

 Μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε 
σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες.

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών 
θα γίνεται με την προσκόμιση και την χρη-
ματοδότηση των σχετικών παραστατικών στο 
συνεργαζόμενο Πιστωτικό ίδρυμα.

Επισημαίνεται, στο πλαίσιο του Ταμείου, 
δεν επιτρέπονται:

 H αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφι-
στάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών

 Η χρηματοδότηση προγράμματος κατα-
βολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών.

 Η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγ-
χωνεύσεων.

14
Ποιες είναι οι επιλέξιμες 
μορφές δανείων;

Δάνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα απο-
πληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαί-
ου καθορίζεται στην σύμβαση μεταξύ του 
Πιστωτικού Ιδρύματος και της επιχείρησης.

15
Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί 
αναφορικά με την υπογραφή της 
εκάστοτε δανειακής συμβάσης;
Ναι, η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να 



 Η εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 
0,60% ή 0,12% ανάλογα με την δραστηρι-
ότητα, εφαρμόζεται μόνο στο μέρος των 
κεφαλαίων που εισφέρει το Πιστωτικό ί-
δρυμα η τελική επιβάρυνση ανέρχεται σε 
0,30% ή 0,06% ανάλογα με την δραστηρι-
ότητα για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Εξασφαλίσεις:
Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα 

δάνεια λαμβάνονται ΜΟΝΟ ενοχικές εξα-
σφαλίσεις και σύμφωνα με την πιστωτι-
κή πολιτική των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

19
Ποιο είναι το διαχειριστικό κόστος;

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φά-
κελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το 
διαχειριστικό κόστος (έως 250 ευρώ) απο-
τελεί εφάπαξ ποσό καταβαλλόμενο κατά 
την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  
αναγνωρίζοντας ότι οι μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό και μεταποιητικό κλά-
δο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έ-
ναν από τους βασικούς πυλώνες ανά-
πτυξης της εγχώριας οικονομίας και με 
στόχο να συμβάλει έμπρακτα στην ενί-
σχυσή τους,  συμμετέχει στο νέο Πρό-
γραμμα του Ταμείου Μικρών Δανείων 
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που 
χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγη-
ση δανείων  επενδυτικού σκοπού, με 
τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 Υψος  δανείων από 3.000 ευρώ έ-
ως 25.000 ευρώ.

 Διάρκεια από 24 έως 60 μήνες  (συ-
μπεριλαμβανομένης δυνατότητας πε-

ριόδου χάριτος έως 24 μήνες), και ιδι-
αίτερα ευνοϊκούς όρους:  

 100% επιδότηση επιτοκίου  για τα 
δύο πρώτα έτη του δανείου.

 Μειωμένο επιτόκιο κατά 50% λόγω 
της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου. 

 Δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι 
του ποσού των 300 ευρώ για την πα-
ροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υ-
ποστήριξης – mentoring.

 Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χρηματοδοτούνται δαπάνες που πε-

ριλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέ-
διο της επιχείρησης και ενδεικτικά  δύ-
ναται να αφορούν:

 Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και ε-
ξοπλισμού.

 Γενικές δαπάνες που συνδέονται 
με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέ-
κτονα, μηχανικού, συμβούλου.

 Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλι-
σμού, μηχανημάτων και συσκευών.

 ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί 

των επιλέξιμων δαπανών.
 Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της 

συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της ε-
πένδυσης.

 Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης (ως 
μέρος της επένδυσης)

 Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, πα-
ραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλε-
ρικών (υπό προϋποθέσεις).

 Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η 
φύτευσή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικό Στην πλατφόρμα KYC (Know Your 
Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού 
τόπου www.hdb.gr και μετά την αποδοχή 
τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυ-
ακού τόπου https://www.ependyseis.gr/  

Συνεργαζόμενες 
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, 
Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική 

Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Καρ-
δίτσας, Συνεταιριστική Ηπείρου, 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Δυναμική συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορ-
φή στήριξης.

 Μπορεί ο συνδυασμός των ενισχύσε-
ων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον 
όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυα-
σμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαί-
νει τα ανώτατα όρια στήριξης.

 Οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται για να αποπληρωμή στή-
ριξης που ελήφθη από το συγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό μέσο (δάνειο).

 Τα χορηγούμενα δάνεια δεν χρησι-
μοποιούνται για τη προχρηματοδότηση 
επιχορηγήσεων.

18
Τι τιμολογιακή πολιτική 
ακολουθείται και τι 
εξασφαλίσεις απαιτούνται;
Το οικονομικό πλεονέκτημα της συνει-
σφοράς Ταμείου προς το χρηματοδοτι-
κό μέσο, μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου 
στις επιχειρήσεις με τη μορφή μείωσης 
του επιτοκίου.

 Το επιτόκιο της συμμετοχής του Πι-
στωτικού Ιδρύματος καθορίζεται με βά-
ση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμ-
φωνα με την πολιτική που ασκεί το Πι-
στωτικό Ίδρυμα).

 Το επιτόκιο της συμμετοχής του Πιστω-
τικού Ιδρύματος για τα δύο (2) πρώτα έτη 
του δανείου κατά τα οποία αυτό επιδοτείται 
πλήρως θα είναι σταθερό και δε θα υπερ-
βαίνει το 7%. Το ποσοστό του κεφαλαίου 
του δανείου που συγχρηματοδοτείται από 
την ΕΑΤ, δεν θα επιβαρύνεται με επιτόκιο.

έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός 
χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από 
την έγκριση της αίτησης, σε διαφορετική 
περίπτωση η αίτηση θα θωρείται ακυρωτέα.

16
Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί 
αναφορικά με τις εκταμιεύσεις 
δανείων/της επιχορήγησης;

(Α) Ναι, η πρώτη εκταμίευση του δανείου 
στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρω-
θεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογρα-
φή της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση 
τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμί-
ευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

(Β) Ναι, η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια (12) 
μηνών από την Α εκταμίευση του δανείου.

17
Υπάρχει η δυνατότητα 
συνδυασμού με άλλες  
μορφές στήριξης;
Τα χορηγούμενα δάνεια μπορούν να συν-
δυάζονται με άλλες μορφές ενίσχυσης 
(κοινοτικής ή εθνικής) υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

 Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανό-
νες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

 Πρέπει να διενεργούνται χωριστές 

20
Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης 
εξόφλησης;
Ναι, ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλή-
σει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο 
πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς ο-
ποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

21
Ποιοι είναι οι ΕΧΟ, ήτοι οι 
συνεργαζόμενες Τράπεζες;

Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Παγκρήτια 
Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσ-
σαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδί-
τσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

22
Πού υποβάλλονται τα αιτήματα;

Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επι-
χείρηση υποβάλει αίτηση:

  Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) 
της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.
gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται 
ένας μοναδικός κωδικός. 

  Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://
www.ependyseis.gr/ στην οποία αναγράφε-
ται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την 
πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.




