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Χρηματοδοτικά Μέσα την ΠΠ 2014 2020 

• Πολιτικές αποφάσεις 

• Σύσταση ομάδας χρηματοδοτικών 

• Εκ των προτέρων αξιολόγηση(ex ante assessment) 

• Πλήθος ΧΜ 

– Κατάλληλα και επαρκή 

– συμπληρωματικότητα εργαλείων 

• Επιλογή διαχειριστή ανά μέσο 

• Δέσμευση δημόσιας δαπάνης (πόροι ΕΠ) 



 



Ταμεία Χαρτοφυλακίου (Fund of funds) 

με πόρους ΕΣΠΑ(*) 
 

• Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ 

• Ταμείο επιχειρηματικότητας (TEΠΙΧ ΙΙ)  

• Ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕquiFund) 

• Ταμείο Υποδομών(InfraFof) 

• Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων (Microfinance) 

 
• (*) δεν περιλαμβάνονται τα ταμεία του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠ Αλιεία & Θάλασσα 2014-

2020 



Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων 

(microfinance) 

• Μη ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου 

• Εκπόνηση μελέτης 

• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου - αδειοδότηση 

ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων 

• Δέσμευση πόρων    

• Επιλογή Διαχειριστή Ταμείου 

• Σχεδιασμός προϊόντων Ταμείου 

  

 



Δάνεια και επιχειρήσεων 

 

 
έτος αναφοράς 2016     

  ΕΕ-28 Ελλάδα 
μη υποβολή αίτησης (φόβος απόρριψης) 73% 79% 

      

έγκριση δανείου στο 100% 70% 28% 

έγκριση < ποσού δανείου από το αιτούμενο 10% 17% 

απόρριψη αίτησης 7% 20% 
άλλοι λόγοι (ακριβή χρηματοδότηση, δεν απάντησαν, 
υπό αξιολόγηση) 13% 35% 

  100% 100% 



 Αναπτυξιακή προοπτική   

• στήριξη της επιχειρηματικότητας και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας 

• Κοινωνική ενσωμάτωση, μείωση 

ανισοτήτων 

 

• Οι μικροπιστώσεις αποτελούν επαρκές και 

κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο  

 



Εκτίμησης ζήτησης μικροπιστώσεων   

Επιχειρήσεις 

• Υφιστάμενες μικρές & πολύ μικρές  : 

120.000 στερούνται πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση 

• Εκτιμώμενες νέες επιχειρήσεις περίπου 

56.000 

Καταναλωτές/ φυσικά πρόσωπα 

 



Χαρακτηριστικά μικροπιστώσεων   

• Ανώτατο ύψος χορήγησης 25 χιλ. ευρώ 

• ΜΟ χορηγούμενων δανείων  

προσωπικά<2 χιλ. ευρώ (1.697 €) 

 επιχειρηματικά<8 χιλ. ευρώ(7.947 €) 

• Χρηματοπιστωτικές + χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες ( συμβουλευτική = διάγνωση αναγκών + 

καθοδήγηση ) 

 



Προϊόντα  

• Μικροδάνεια 

Επιχειρηματικά (70-80%) 

Προσωπικά/καταναλωτικά 

(20-30%) 

• Μικρο Εγγυήσεις  

• Μικρο ασφαλιστικά 

προϊόντα 

 

 

Συνδυασμός 

υπηρεσιών 

  

Χρηματοδοτική 

στήριξη 

Συμβουλευτική και 

καθοδήγηση 



Ωφελούμενοι    

• Άνεργοι 

• Αυτοαπασχολούμενοι 

• Μειονεκτούσες ομάδες/ 

μετανάστες 

• Άτομα με αναπηρία 

• Νέοι 18-25 ετών 

• Φορείς κοινωνικής & Αλληλέγγυας 

Οικονομίας 

 

 

Άτομα 

/επιχειρήσεις  με 

δυσκολία 

πρόσβασης ή και 

αποκλεισμού  στη 

συνήθη τραπεζική 

χρηματοδότηση  



Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων   

• Αποφυγή 

υπερχρέωσης 

• Υπεύθυνη τιμολόγηση 

• Διαφανής λειτουργία 

 

 

• Ρυθμιστικό πλαίσιο 

• Εποπτεύουσα αρχή  

• Ευρωπαϊκός κώδικας 

καλής πρακτικής 
(ομογενοποίηση  

πλαισίου χορήγησης 

μικροχρηματοδοτήσεων) 



Τυπικό σύστημα μικροχρηματοδοτήσεων  

• Εποπτεύουσα αρχή 

αδειοδότηση 

Εποπτεία λειτουργίας 

• Πάροχοι μικροχρηματοδοτήσεων 

• Πάροχοι συνοδευτικών υπηρεσιών (από την αρχή μέχρι 

την αποπληρωμή ) 

• Χρηματοδότες /επενδυτές των παρόχων 

 

 



Τυπολογία παρόχων μικροχρηματοδοτήσεων  

• Ιδιωτικά ή δημόσια τραπεζικά 

ιδρύματα 

• Μη τραπεζικά ιδρύματα 

μικροχρηματοδότησης 

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις/ μη 

κερδοσκοπικοί φορείς 

• Επαγγελματικοί συνεταιρισμοί 

• Μικτά σχήματα Τραπεζών 

/Ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης 

 

 

 

Με εξαίρεση τις 

τράπεζες τα 

υπόλοιπα σχήματα 

δεν δέχονται 

καταθέσεις 



Πλεονεκτήματα χρηματοδότησης από μη 

τράπεζες   
• Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα 

προϊόντα στην αγορά 

• Ύψος και είδος εξασφαλίσεων 

• Κόστος δανεισμού 

• Μειωμένες απαιτήσεις/ έλεγχος για 

τις επιχειρήσεις 

• Γραφειοκρατία  & ταχύτητα 

χρηματοδότησης 

 

 

Τα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων 

πρέπει να λειτουργούν 

συμπληρωματικά  

και όχι ανταγωνιστικά 

στο τραπεζικό σύστημα 



Αδειοδότηση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων  

• Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

• Οργανωτική διάρθρωση 

• Στοιχεία διοίκησης & έδρας 

• Επιχειρηματικό σχέδιο 

• Πιστωτική πολιτική 

• Αίτηση για πιστοποίηση με 

ευρωπαϊκό κώδικα καλής 

πρακτικής 

• Πολιτική διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου 

 

Ελάχιστο εταιρικό 

κεφάλαιο 1εκ ευρώ??? 

Εποπτεύουσα Αρχή: 

Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Υποβολή αίτησης 

υποψηφίου μαζί με: 



Εποπτεία ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων  

• Ενημέρωση χορηγήσεων στη 

κατάλληλη βάση δεδομένων 

• Τεκμηρίωση εύλογου κόστους 

συνολικού δανεισμού (χρεώσεων) 

• Υποβολή ετήσιας έκθεσης 

πεπραγμένων στην ΤτΕ 

• Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκό Κώδικα 

καλής πρακτικής για μικροπιστώσεις 

 

 

Ανάκληση άδειας 

λειτουργίας εάν το 

ίδρυμα χορηγήσεων 

δεν πιστοποιηθεί σε 

24 μήνες  από την 

έναρξη λειτουργίας 

του 



Κύριοι άξονες Αναπτυξιακής Στρατηγικής ΕΣΠΑ 2014-2020 

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή 

την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – 

ενεργός  κοινωνική ενσωμάτωση 

3. Προστασία του περιβάλλοντος –  μετάβαση σε μία οικονομία 

φιλική στο περιβάλλον 

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για 

την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής 

δημόσιας διοίκησης 



Συμπεράσματα  

• Ευρύ πεδίο εφαρμογής 

• Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

• Μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις 

• Υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών από 

φορείς που δεν έχουν πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας 

 



Προστιθέμενη αξία εργαλείου 

 

….Access to microfinance is a miraculous 

alternative when all banks close the doors on 

you and don’t trust your ideas and projects 

 

I have been able to start a business when 

access to finance was previously one of the 

barriers to starting up my business…….   

  



 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


