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ΕΤΕΑΝ: Νέο πρόγραµµα παροχής δανείων µε ευνοϊκό επιτόκιο για µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

 

 Μια εξαιρετικά σηµαντική εκδήλωση για τους επιχειρηµατίες φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 13 

Μαρτίου στις 6.30 το απόγευµα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Αρκαδίας για την 

παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και 

Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ. 

 

 Το Επιµελητήριο Αρκαδίας, µέλος του Enterprise Europe Network, κάλεσε τους επαγγελµατίες- 

µέλη του προκειµένου να ενηµερωθούν για τους τρόπους χρηµατοδότησής τους µέσω του ΕΤΕΑΝ. 

 

 Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, αφού ευχαρίστησε θερµά για την 

παρουσία τους τους συµµετέχοντες και τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΕΤΕΑΝ κ. Γεώργιο 

Γεροντούκο,  αναφέρθηκε στα κίνητρα που δίνουν οι νέες δράσεις και προγράµµατα τα οποία µπορούν να 

δώσουν αναπτυξιακή διέξοδο στην επιχειρηµατικότητα.  

 

 Στη συνέχεια ο κύριος οµιλητής της ηµερίδας, κ. Γεροντούκος, παρουσίασε τις δράσεις και τα 

προϊόντα του ΕΤΕΑΝ που θα παρέχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις και που θα προωθούνται µέσω του 

τραπεζικού συστήµατος για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

  

Πιο συγκεκριµένα, παρουσίασε την επιχειρηµατική επανεκκίνηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

µε την αξιοποίηση-ανακατανοµή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων που ήταν «ξεχασµένα» στο Ταµείο 

Επιχειρηµατικότητας (170 εκατ. Ευρώ) και το Ταµείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ (50 εκατ. Ευρώ) για την 

έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους Ευρώ 90 εκατ. ευρώ που έχει ενεργοποιηθεί από τον περασµένο 

Νοέµβριο.  

 

Μέσω προγράµµατος προϋπολογισµού Ευρώ 45 εκατ. από τα ίδια κεφάλαιά της, η ΕΤΕΑΝ εγγυάται για 2 

χρόνια µε σταθερό ετήσιο κόστος ανά µικροµεσαία επιχείρηση το 50% των εγγυητικών επιστολών που θα 

εκδώσει η συνεργαζόµενη τράπεζα υπέρ των προµηθευτών της επιχείρησης για την παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών προς αυτή. 

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ανά πάσα 

χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια των 2 ετών συµφωνείται µεταξύ τράπεζας και επιχείρησης ανάλογα µε τις 
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εκτιµώµενες ανάγκες σε πρώτες ύλες και εµπορεύµατα και δεν υπερβαίνει τα Ευρώ 150.000 ανά 

επιχείρηση. Σηµειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές επιστολές ορισµένου 

χρόνου, ακόµη και προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών 

προγραµµάτων. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθεί ότι πλέον όλα τα προγράµµατα της ΕΤΕΑΝ 

απευθύνονται σε όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε όλους τους κλάδους και όλη την 

Επικράτεια, ενώ µετά την αλλαγή του µοντέλου συνεργασίας µε τις τράπεζες, υπάρχει δυνατότητα 

συµµετοχής όλων των τραπεζών σε αυτά, αφού καθιερώθηκε σύµβαση προσχωρήσεως σε οποιαδήποτε 

στιγµή κατά τη διάρκεια ζωής ενός Ταµείου ή προγράµµατος. 

 

Η ΕΤΕΑΝ, σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό της προγραµµατισµό για το 2013, δροµολογεί όλες τις 

ενέργειες που της αναλογούν για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων.  

Ωστόσο, καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτού του προγραµµατισµού είναι:  

•η κινητοποίηση των τραπεζών, µέσω των οποίων διοχετεύονται τα προϊόντα της ΕΤΕΑΝ, τα οποία έχουν 

πλέον την ευελιξία που απαιτείται από τις περιστάσεις.  

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η ΕΤΕΑΝ προχώρησε στα τέλη του 2012 στην συνολική εξόφληση 

όλων των µέχρι 31/10/12 οικονοµικών της υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, γεγονός που, σε συνδυασµό µε 

τον ανασχεδιασµό των προϊόντων της, την καθιστά αξιόπιστο εταίρο- συνεργάτη για το τραπεζικό σύστηµα,  

και  

•η ανόρθωση της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στην αγορά, η οποία έχει κλονισθεί ουσιαστικά από την 

φθίνουσα πορεία των οικονοµικών προοπτικών την τελευταία τριετία.  

Με την πεποίθηση ότι και για τους δύο αυτούς παράγοντες επιτυχίας, όλοι, συµπεριλαµβανοµένης της 

ΕΤΕΑΝ, εργάζονται για την εξασφάλισή τους, πιστεύουµε ότι το 2013 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για 

την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας σε αναπτυξιακή πορεία. 

 
 

Στο τέλος της ηµερίδας έγινε ανοιχτή συζήτηση µε τους επαγγελµατίες ενώ παράλληλα απαντήθηκαν και τα 

ερωτήµατα που προέκυψαν.  

 

 


