
Στην παρούσα χρηματοδότηση παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSi”). 
Η χρηματοδότηση στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων ο οποίος συστάθηκε με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (“EaSi”).   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ποσό χορήγησης : Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πελάτη θα ανέρχεται σε ύψος μέχρι 24.900€ 

α) Τοκοχρεωλυτικό Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης Μονιμότερου Χαρακτήρα 
Με δόσεις τακτής λήξης (μηνιαίες, τριμηνιαίες, κλπ) 
Έως πέντε (5) έτη με κατώτερο χρονικό διάστημα αποπληρωμής τα 2 έτη 

β) Κεφάλαιο Κίνησης (ανακυκλούμενη πίστωση) 
Με τόκους ανά ημερολογιακό τρίμηνο 
Εξαμηνιαία ή ετήσια διάρκεια του ορίου 

Για τις 2 κατηγορίες δανείων ισχύουν επίσης και τα παρακάτω: 
Επιτόκιο Δανείου : Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου (κατά το μέγιστο 7%). 
Εισφορά Ν. 128/1975:  Τα μικροδάνεια υπόκεινται σε εισφορά του Ν.128/1975 0,60% 

Διασφαλίσεις: σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται άλλες επιπλέον εμπράγματες διασφαλίσεις (προσημείωση ή 
ενέχυρο κατάθεση) για την χρηματοδότηση αυτή. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 
 Ο πελάτης να μην είναι προβληματικός, ούτε αφερέγγυος, ούτε να υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία.
 Να μην επικεντρώνεται ουσιαστικά σε έναν ή περισσότερους από τους Μη Επιτρεπόμενους Τομείς ή σε 
δραστηριότητες που είναι παράνομες.
 Να είναι κάτοικος Ελλάδος ή να διατηρεί την έδρα του στην Ελλάδα.
 Να είναι είτε (α) ένα ευάλωτο άτομο που έχει χάσει ή κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, ή ένα πρόσωπο 
που έχει βιώσει δυσκολίες είτε στην είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, ή ένα πρόσωπο που βρίσκεται 
σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή είναι κοινωνικά αποκλεισμένο και, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα πρόσωπο 
που είναι σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στη συμβατική πιστωτική αγορά και είναι ένα άτομο 
που επιθυμεί είτε να δημιουργήσει ή να αναπτύξει τη δική του πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμη και για 
αυτοαπασχόληση ή (β) είναι μία Μικρή Επιχείρηση, είτε στην εκκίνηση ή στη φάση της ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μικρο-επιχείρησης η οποία απασχολεί ένα ή περισσότερα άτομα του είδους που 
αναφέρεται στο σημείο (α) πιο πάνω 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Ως τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να προσδιοριστούν Μικροδανειολήπτες ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με 
διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας, εκτός των Τομέων που αναφέρονται παρακάτω οι οποίοι έχουν 
χαρακτηρισθεί ως ‘’Μη Επιτρεπόμενοι Τομείς’’, ήτοι :  
1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες (Παραγωγή , εμπορία ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη 

σύμφωνα με το Νόμο. Π.χ. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς, θεωρείται παράνομη 
οικονομική δραστηριότητα).
2. Καπνός και Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά (Παραγωγή και εμπορία Καπνού και Αποσταγμένων 
αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων).
3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
4. Τυχερά παιχνίδια (Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις).
5. Περιορισμοί στον τομέα της Πληροφορικής (Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με 
ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων τα οποία : 
I) στοχεύουν ειδικά :
α) στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στους απαγορευμένους τομείς που 
αναφέρονται παραπάνω (1 έως 4)
β) σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο ή
γ) στην πορνογραφία
ή τα οποία:



II) προτίθενται να επιτρέψουν την παράνομη :
α) είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων
β) λήψη και εγκατάσταση ηλεκτρονικών δεδομένων.)
6. Περιορισμοί στον τομέα των βιολογικών επιστημών (Όταν παρέχεται υποστήριξη στη χρηματοδότηση για την 
έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με:
I) ανθρώπινη κλωνοποίηση για έρευνα ή θεραπευτικούς σκοπούς, και
II) Γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, 

Το ΕΤΕ θα ζητάει συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για τον έλεγχο της νομιμότητας και των ηθικών θεμάτων που 
σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: 
Δίκτυο Καταστημάτων Τράπεζας 

Πληροφορίες για τα προγράμματα: 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi 

http://ec.europa.eu/social/easi 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi
http://ec.europa.eu/social/easi

