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Πρόσβαση στην πολυπόθητη χρηματοδότηση και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους 
μπορούν να έχουν οι νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω του 
προγράμματος «Δάνεια επιχειρηματικότητας επιμερισμού ρίσκου για πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου 
«JEREMIE».
Η πρωτοβουλία «JEREMIE» ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και 
μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω της τράπεζας Eurobank.
O επιχειρηματιας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος αυτού «JEREMIE» θα 
καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική 
συμμετοχή.
Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν νεοϊδρυθείσες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ όλων των Κωδικών Αριθμών 
Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ), ενώ το ανώτατο ύψος του δανείου μπορεί να είναι οι 
500.000 ευρώ.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για δανειοδοτήσεις μέσω του συγκεκριμένου 
προγράμματος ανέρχεται στα 58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29 εκατ. ευρώ αφορούν
τη δημόσια - κοινοτική συμμετοχή και τα υπόλοιπα 29 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη 
Eurobank.
Οι δικαιούχες επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μια σειρά τομέων της 
οικονομίας που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την υγεία - πρόνοια, επιχειρήσεις γενικού
ενδιαφέροντος, τις υπηρεσίες, το εμπόριο και τη βιομηχανία - μεταποίηση, τον 
τουρισμό, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα, την τεχνολογία και την
καινοτομία, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση.
Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται οι ακόλουθοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ):
α. Η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ή 
υποδομής και του εξοπλισμού ή της υποδομής που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα
και την ελευθερία των ανθρώπων (π.χ. σε φυλακές, κρατητήρια από οποιαδήποτε 
μορφή).
β. Τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός.
γ. Παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού.
δ. Δραστηριότητες που αφορούν τα ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς.
ε. Οι τομείς που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενοι, π.χ. έρευνα για την 



ανθρώπινη κλωνοποίηση.
στ. Η πρωτογενής παραγωγή των προϊόντων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και 
των γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
ζ. Εξαιρούνται, από τον κανονισμό De minimis, οι τομείς παρουσιάζονται στο άρθρο 1 
(CG) του Καν. ΕΚ αριθ. 1998/2006.
η. Επιπλέον εξαιρούνται οι «προβληματικές επιχειρήσεις» κατά την έννοια του άρθρου 
2.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 1/10/2004, 
σ. 2), όπως τροποποιήθηκε ή να αντικατασταθεί από μελλοντικές κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές.
Τι χρηματοδοτείται
* Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων παγίων στοιχείων.
* Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
* Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης.
Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 500.000 ευρώ, με ευνοϊκότερο επιτόκιο από 
το τρέχον της αγοράς και περίοδο αποπληρωμής από 12 έως 120 μήνες και περίοδο 
χάριτος που δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/3 της περιόδου αποπληρωμής.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορά στη δράση, με 
την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν 
ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ.
Παράδειγμα
Η επιχείρηση «Χ», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμπορία ετοίμων 
επίπλων, θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην κατασκευή επίπλων κατά 
παραγγελία.
Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να αγοράσει καινούργιο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο 
οποίος διαφοροποιείται από τον υφιστάμενο και επιπλέον πρώτες ύλες και να 
προσλάβει νέο εξειδικευμένο προσωπικό.
Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται μπορεί να απευθυνθεί στα 
υποκαταστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας Eurobank, προσκομίζοντας 
συγκεκριμένο bussiness plan, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος θα δίνονται από τα υποκαταστήματα.
Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού, σε 
συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας «JEREMIE» και στις εγκεκριμένες προς 
χρηματοδότηση επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί άμεσα η πρώτη δόση του δανείου, το 
επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερο από αυτό της αγοράς 
περίπου.
Πληροφορίες: Δίκτυο Καταστημάτων Eurobank, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: www.eurobank.gr , Τηλ. 210-9555000, 801 111 1144.

http://www.eurobank.gr/
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