
     

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΠΙΧ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση Επιχειρηματικών Σχεδίων υφιστάμενων ή υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης με ευνοϊκούς όρους. Η 
χρηματοδότηση των Επενδυτικών Σχεδίων θα επιτευχθεί μέσω συνεπένδυσης του ταμείου Επιχειρηματικότητας που διαχειρίζεται 
η Ε.Τ.Ε.Α.Ν. και Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 
550.000.000,00€ τα οποία προέρχονται κατά 50% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) της ΕΤΕΑΝ και κατά 50% από τις 
συνεργαζόμενες Τράπεζες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31/1/2017. 

 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

i. Υποπρόγραμμα 1: Επενδυτικά Σχέδια που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004 ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα κρατικής 
ενίσχυσης και δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίησή τους κατά την ημερομηνία έγκρισης του δανείου, εφόσον οι 
δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί τα όρια σώρευσης των ενισχύσεων. 

ii. Υποπρόγραμμα 2: Επενδυτικά Σχέδια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης που αιτούνται χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης 
ειδικού σκοπού, εφόσον οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί τα όρια σώρευσης των ενισχύσεων. 

 

3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Oι εν δυνάμει δανειοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι οι κάτωθι: 

i. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έως 250 εργαζόμενους και Κύκλο Εργασιών έως 50.000.000,00€ ή ύψος 
Ισολογισμού έως 43.000.000,00 € και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.  

ii. Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου). 

iii. Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν 
εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο. 

 

4. ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 

i. Υποπρόγραμμα 1: Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται 
σε 10.000,00 € και το μέγιστο σε 800.000,00 € 

ii. Υποπρόγραμμα 2: Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000,00 € και το μέγιστο σε 300.000,00 €. 
Πιο συγκεκριμένα:  

α. Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως 
αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους 
που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.  

β. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 
80% των επί πιστώσει αγορών.  

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. 

 

5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για 
όλη της διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια 
με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα, με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο 
για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας , που είναι μηδενικό (0%). Το επιτόκιο εκτοκισμού 
επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά 
επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως 
επιδότηση επιτοκίου και συνιστά κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας ( de minimis).Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος 
του δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 



     

 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

i. Υποπρόγραμμα 1: Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) 
έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση. 

ii. Υποπρόγραμμα 2: Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες. 

 

7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς χρηματοδότηση αναμένεται να είναι οι ακόλουθες : 

i. Υποπρόγραμμα 1 : Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:  

a. στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ή  

b. σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης 

c. σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου 

ii. Υποπρόγραμμα 2 : Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην 
ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη 
νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν 
υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την 
ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων και 
γενικών εξόδων. 

 

8. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

i. Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της 
παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή. 

ii. Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με στις εξαγόμενες ποσότητες, με τη 
δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική 
δραστηριότητα στις επιχείρησης και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).  

iii. Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον 
κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis).  

iv. Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό. 

v. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται. 

 

Με εκτίμηση, για το ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα Νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση 
πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Η 
Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν έργο τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και ακυρωθεί η οριστική προκήρυξη του. 

Μαριλένα Μπάκα 
Διεύθυνση Τμήματος Ιδιωτικών 
Επενδύσεων & Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 103) 
φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6934-269192 
baka@energygroup.gr                     

 

                                                           Χρήστος Κυριακού 
Τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων  

& Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 118) 

φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6977-025900 

kyriakou@energygroup.gr 
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