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Ταμείο  Μικρών  Δανείων  Αγροτικής  

Επιχειρηματικότητα ς  
 

Στόχος του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Σημειώνεται ότι δύναται η χορήγηση Κεφάλαιού Κίνησης για τους 

σκοπούς της επένδυσης.  

Το ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και 

μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.  

Προϋπολογισμός 

Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε €21.500.000 
με το ύψος χαρτοφυλακίου να αγγίζει τα €40.000.000. 

Το Ταμείο χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από το από το Μέσο Ανάκαμψης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

Σχήμα 
συγχρηματοδότησης 

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το 
Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα 
δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων 

Ανώτερο ποσό 
δανείου 

Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000€ με ελάχιστο τις 3.000€. 

Διάρκεια δανείου Από 24 έως 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες). 

Εξασφαλίσεις  
Για τη λήψη του δανείου δεν λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις από την 
επιχείρηση, αλλά μόνο προσωπικές εγγυήσεις 

Οικονομικό 
Πλεονέκτημα 
Επιχείρησης; 

Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά 
την επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από 
οποιαδήποτε αιτία, μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από 
την συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του 
δανείου σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια 
του δανείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης 
συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης 
(Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται). 

Β. Επιχορήγηση €300/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής 
υποστήριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα 
συνεργάζονται με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική 
για την επιχείρηση. 

Εκταμίευση Δανείου 

Η πρώτη εκταμίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση 
τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια 12 μηνών. 

Υποβολή αιτήματος 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται με υποβολή 
αίτησης: 

Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer _ https://kyc.hdb.gr/) της ΕΑΤ, μέσω 
του δικτυακού τόπου hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας 
μοναδικός κωδικός. Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι 
προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

https://kyc.hdb.gr/
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Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ στην οποία 
αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της 
ΕΑΤ. 

Αρχεία 
Προγράμματος 

• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (Q & As)  

• Ενημερωτικό Infographic Ταμείου 

• Οδηγός Υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα KYC της HDB και στο ΠΣΚΕ. 

• Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης στο ΠΣΚΕ 

Αίτηση 
χρηματοδότησης σε 
κατάστημα της 
Τράπεζας Ηπείρου 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του αιτήματος στο 
www.ependyseis.gr/mis προσέρχεστε σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας 
Ηπείρου 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της 

Τράπεζας Ηπείρου εδώ 

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε 

αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

 

 

 

 

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο 

πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της 

αίτησής σας  

 

 

 

 

Κλείνω ραντεβού εδώ 

 

https://www.ependyseis.gr/
https://hdb.gr/wp-content/uploads/2023/01/agri_questions_answers.pdf
https://hdb.gr/wp-content/uploads/2023/01/micro_agri_infographic_poster.pdf
https://hdb.gr/wp-content/uploads/2023/02/agro_egxeiridio_ipovolis_aitisis_v1_4_14022023.pdf
https://hdb.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%A0%CE%A3%CE%9A%CE%95-%CE%A4%CE%B1%CE%9C%CE%B9%CE%94%CE%91%CE%95-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_v0.1.pdf
https://www.epirusbank.com/businesses/advisory

