
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Η Παγκρήτια χρηματοδοτεί την καινοτομία  

Αρωγός στην προσπάθεια αναγνώρισης της πολλαπλασιαστικής αξίας της καινοτομίας στην 
επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδιά της στέκεται η Παγκρήτια Τράπεζα. 

Σε πρόσφατη διαδικτυακή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο 
«Η καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν», η Τράπεζα εκπροσωπούμενη από το στέλεχος 
της μονάδας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων κ. Κώστα Καταχανάκη, κατάθεσε τις απόψεις της για το πώς 
μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική χρηματοδότηση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων που 
πραγματοποιούνται κυρίως από start-ups. 

Η καινοτομία στην Κρήτη και η χρηματοδότησή της 

Από τα κύρια συμπεράσματα της ημερίδας υπήρξε η διαπίστωση ότι το οικοσύστημα της καινοτομίας στην 
Κρήτη είναι αρκετά ώριμο και πρωτοπόρο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, αλλά και άλλες ανεπτυγμένες 
οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου, δεδομένου ότι η καινοτομία αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς 
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νησί. 

Ωστόσο, η πορεία μιας επιχειρηματικής ιδέας από το στάδιο της σύλληψης, μέχρι το στάδιο της εφαρμογής 
και της χρηματοδότησης είναι μια δύσκολη διαδρομή καθώς η χρηματοδότηση προαπαιτεί τη μετατροπή 
της ιδέας σε επιχειρηματικό σχέδιο με το οποίο η start-up θα απευθυνθεί στους δυνητικούς χρηματοδότες 
της. 

Τι προσφέρει η Παγκρήτια 

Start-ups με ώριμες και μελετημένες ιδέες ή Start-ups που έχουν δημιουργήσει προϊόντα ή υπηρεσίες που 
αποδεδειγμένα μπορούν να υλοποιηθούν, αποτελούν επιλογές της Παγκρήτιας Τράπεζας προς 
χρηματοδότηση. 
Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις αυτού του είδους αιτούνται δανειοδότηση με μακροπρόθεσμη προοπτική 
αποπληρωμής, ενώ στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να παρέχουν επαρκείς εξασφαλίσεις για τα δάνειά 
τους. Για την κάλυψη του κενού αυτού η Τράπεζα προσφέρει δύο εξαιρετικά χρήσιμα χρηματοδοτικά 
εργαλεία, το πρόγραμμα EaSI και το COSME και τα δύο με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ).  
 
Πρόγραμμα EaSI 
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται με κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικούς σκοπούς, 
υφιστάμενες ή υπό-σύσταση πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
Το ποσό μπορεί να ανέλθει μέχρι 25.000€, ενώ στο πλαίσιο των διευκολύνσεων λόγω Covid-19 το ύψος της 
χρηματοδότησης φτάνει τις 50.000€ για αιτήματα που θα υποβληθούν κατά το προσεχές χρονικό 
διάστημα και θα έχουν εκταμιευθεί μέχρι τις 30/6/2021. Τα δάνεια, διάρκειας έως και 5 χρόνων 
προσφέρονται με χαμηλές διασφαλίσεις αφού είναι εγγυημένα από το ΕΤαΕ σε ποσοστό που φτάνει μέχρι 
και το 90% του δανείου (ΕαSI – Covid-19). 
 
Πρόγραμμα COSME 
Μέσω του Cosme παρέχεται κεφάλαιο κίνησης ή επενδυτικό δάνειο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις με ποσό που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάσει έως και τις 150.000€. Η τιμολόγηση είναι 
προνομιακή ενώ οι διασφαλίσεις είναι μειωμένες λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ και κυμαίνονται από 50% έως 
και 80% (για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του COSME Covid-19).    
  
Παράλληλα πέραν της χρηματοδότησης, η Παγκρήτια έχει συμπεριλάβει στον στρατηγικό σχεδιασμό της για 
τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ενέργειες που αποσκοπούν : 
- Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Τραπεζικά θέματα για νεοφυείς επιχειρήσεις. 
- Στη διάνοιξη ενός διαύλου επικοινωνίας και αξιοποίησης των «ταλέντων» μέσα από τα Ακαδημαϊκά 

Ιδρύματα της Κρήτης. 
- Στην ενημέρωση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω ημερίδων και εκδηλώσεων, με στόχο την 
εμπέδωση της καινοτομίας και την ανάδειξη επιτυχημένων προσπαθειών. 
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