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                                    ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

        ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΑ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ  

Σαο γλσζηνπνηνχκε ηα θάησζη αλνηρηά πξνγξάκκαηα ΔΣΠΑ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα 

κέιε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Μηθξψλ Νεζηψλ (ΔΓΜΝ). 

1. Εγγσήζεις νέων δάνειων κεθαλαίων κίνηζης για μικρομεζαίες και μεγάλες 

επιτειρήζεις  

 Περιγραθή  
Τν πξφγξακκα παξέρεη ζε επηρεηξήζεηο δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο, νξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη χςνπο, 

κε ζθνπφ λα κεηξηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα ηνπο. Τν θξάηνο, κέζσ ηεο έθδνζεο εγγπήζεσλ απφ ηελ Διιεληθή 

Αλαπηπμηαθή Τξάπεδα, αλαιακβάλεη λα εγγπεζεί έσο 80% γηα θάζε δάλεην, ζην 40% ηνπ φγθνπ ησλ 

δαλείσλ πνπ ρνξεγεί κηα ηξάπεδα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζην 30% ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ηεο ζηήξημεο ππφ επλντθνχο 

φξνπο (φπσο κείσζε απαηηνχκελσλ εμαζθαιίζεσλ ή/θαη επηηνθίσλ) ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

Οη ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο είλαη νη εμήο:  

 

 

 

 

 Attica Bank  

 Optima Bank  

 Procredit Bank  

 

 

 

 

 

 

 

Σεκεηψλεηαη φηη νη ηξάπεδεο Παγθξήηηα, Σπλεηαηξηζηηθή Μαθεδνλίαο, Σπλεηαηξηζηηθή Θεζζαιίαο 

θαη Procredit δελ ζπκκεηέρνπλ ζην ραξηνθπιάθην εγγπνδνζίαο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  

 



 Υρημαηοδόηηζη – Προϋπολογιζμός  
Τν αλψηαην πνζφ πνπ κπνξεί λα δεηήζεη κηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα παξαθάησ:  

 

 

 θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο 

ηνπ δηθαηνχρνπ, ην πνζφ ηνπ δαλείνπ κπνξεί λα απμεζεί πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξίσλ Α θαη Β.  

 

 

 Περίοδος σποβολής  
Απφ 3/6/2020  

 

 ε ποιοσς απεσθύνεηαι  
Τν πξφγξακκα αθνξά ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ (κηθξνκεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο) φισλ ησλ 

ΚΑΓ εμαηξνπκέλσλ ησλ κε επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο.  

 

 Σι τρημαηοδοηείηαι  

Τν πξφγξακκα παξέρεη εγγχεζε 80% γηα ην θάζε δάλεην θαη επηδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο εγγχεζεο 

έσο θαη 100% (αλάινγα κε ην χςνο πξνεγνχκελσλ εληζρχζεσλ). 
 

2. Επιδόηηζη ηόκων σθιζηάμενων δανείων μικρών και μεζαίων επιτειρήζεων 

πληηηόμενων από ηα μέηρα για ηην ανηιμεηώπιζη ηης πανδημίας ηοσ ιού COVID-19 

 

 Περιγραθή  
Η Γξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ παλδεκία, κε ηε κνξθή 

θάιπςεο ησλ ηφθσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα πεξίνδν 3 κελψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε πεξίνδνο είλαη δπλαηφ λα αλέιζεη ζε 5 κήλεο κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ιήπηε 

ηεο ελίζρπζεο. Τν παξφλ κέηξν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ κέηξσλ πνπ ζα δηαβηβαζηνχλ 

ζηελ ΔΔ έσο ηηο 31/12/2020, ζην πιαίζην θαζεζηψησλ πνπ εγθξίζεθαλ βάζεη ηεο 19.3.2020/C(2020) 

1863 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην πξνζσξηλφ πιαίζην γηα ηε ιήςε κέηξσλ θξαηηθήο 

ελίζρπζεο κε ζθνπφ λα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο έμαξζεο ηεο λφζνπ 

COVID-19.  

 

 Υρημαηοδόηηζη – Προϋπολογιζμός  
Τν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ε θάζε επηρείξεζε 

ιακβάλνληαο ππφςε θάζε άιιε άκεζε ελίζρπζε πνπ ζα έρεη ιάβεη δελ δχλαηαη λα μεπεξλάεη ηις 

800.000€. 

 Περίοδος σποβολής  
Απφ 15/4/2020 έσο 31/8/2020 (ψξα 17:00)  

 

 ε ποιοσς απεσθύνεηαι  
Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηε 

ρψξα.  

 

 Σι τρημαηοδοηείηαι  



Η δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη ηνπο ζπκβαηηθνχο ηφθνπο θαζψο θαη ηελ αλαινγνχζα εηζθνξά 

ηνπ λ. 128/75 ησλ δαλείσλ ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ 

ηαθηήο ιήμεο, νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ πίζησζεο (αλνηθηψλ αιιειφρξεσλ 

ινγαξηαζκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ: (α) ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ, (β) δαλείσλ θαη 

πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ιφγσ πψιεζεο, (γ) δαλείσλ ηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ έρεη 

αλαιάβεη Δηδηθφο Δθθαζαξηζηήο.  

Τα δάλεηα πξέπεη λα ήηαλ ελήκεξα ζηηο 31.12.2019 (δειαδή λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 90 εκέξεο κε 

ζεκείν αλαθνξάο ηελ 31.12.2019). Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαιχπηνληαη ζπκβαηηθνί ηφθνη θαζψο θαη ε 

αλαινγνχζα εηζθνξά ηνπ λ. 128/75 ησλ δαλείσλ ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ηαθηήο ιήμεο, νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη ζπκβάζεσλ πίζησζεο (αλνηθηψλ 

αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ) ηα νπνία δελ ήηαλ ελήκεξα ζηηο 31.12.2019, αιιά θαηέζηεζαλ ελήκεξα 

έσο 29.02.2020. 

3. Εργαλειοθήκη Ανηαγωνιζηικόηηηας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιτειρήζεις  

 

 Περιγραθή  
Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπλ θαη 

λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αγνξά, επελδχνληαο 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

 

 Υρημαηοδόηηζη – Προϋπολογιζμός  
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα είλαη από 20.000€ έως 200.000€.  

Η ρξεκαηνδφηεζε είλαη από 50% έως 65%.  

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη έως 30 μήνες.  

 

 Περίοδος σποβολής  

Απφ 20/2/2019 έσο 30/11/2020 (θαη ψξα 17:00) ή έσο εμαληιήζεσο πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 ε ποιοσς απεσθύνεηαι  
Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 

λ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο  

πνπ πξνεγείηαη ηεο ππνβνιήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

 

 Σι τρημαηοδοηείηαι  
Σπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ είλαη:  

– Δμνπιηζκφο έσο 100% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

– ππεξεζηψλ – δηαδηθαζηψλ έσο 100% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

– Δηηθέηα – Branding έσο 25% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

 

 - Τερληθέο κειέηεο  

 

 

 

 

 

 



4. Καινοηομία ζηην σδαηοκαλλιέργεια  
 

 Περιγραθή  
Αλάπηπμε ηερληθήο, επηζηεκνληθήο ή νξγαλσηηθήο γλψζεο ζε εθκεηαιιεχζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ε 

νπνία ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηνξίδεη ηελ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ, ζα κεηψλεη ηελ εμάξηεζε απφ 

ηρζπάιεπξα θαη ηρζπέιαηα, ζα εληζρχεη κηα βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα, ζα 

βειηηψλεη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ ή ζα δηεπθνιχλεη λέεο βηψζηκεο θαηλνηφκνπο κεζφδνπο 

παξαγσγήο.  

Αλάπηπμε ή εηζαγσγή ζηελ αγνξά λέσλ εηδψλ πδαηνθαιιηέξγεηαο κε θαιέο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά, 

λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ή βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο  

Γηεξεχλεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο ησλ θαηλνηνκηψλ, ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 

 Υρημαηοδόηηζη – Προϋπολογιζμός  
Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα είλαη έως 600.000€.  

Η ρξεκαηνδφηεζε είλαη από 30% έως 85%.  

Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη έως 42 μήνες.  

 

 Περίοδος σποβολής  
Απφ 2/10/2017 έσο εμαληιήζεσο πξνυπνινγηζκνχ  

 

 ε ποιοσς απεσθύνεηαι  
 

 

 

 Σι τρημαηοδοηείηαι  
Σπλνπηηθά νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ είλαη:  

 

 

εο γηα εμσηεξηθνχο πάξνρνπο (ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, έξεπλα επί ζπκβάζεη θιπ.)  

 

 
 

 

 

                                   ΕΚ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΩΙΚΗ ΝΗΟΤ ΚΑΟΤ 


