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Πρόγραµµα 45 εκατ. για έκδοση εγγυητικών 
επιστολών 
ΕΤΕΑΝ: Εως 31 ∆εκεµβρίου η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ένταξης 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  
Eως και το τέλος του έτους (31/12/2014) θα παραµείνει «ανοικτή» η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στο πρόγραµµα του 
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που προβλέπει την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ µέρους των τραπεζών υπέρ των µεσαίων, µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων της χώρας. 
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ εγγυήσεις, 
καλύπτοντας εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ. Η προθεσµία 
υποβολής αιτήµατος εκπνέει στις 31 ∆εκεµβρίου. 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, µέσω της 
χρήσης εγγυητικών επιστολών εκδόσεως τραπεζών που απευθύνονται στους 
προµηθευτές τους, προκειµένου να εξασφαλίζουν µία µόνιµη ροή αγαθών και υπηρεσιών 
από αυτούς, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων, καθώς και στη στήριξη της οικονοµίας χωρίς να 
απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας µε αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για 
την προώθησή της σε λοιπούς χρηµατοδοτικούς σκοπούς. 
Επιλέξιµες είναι όλων των κατηγοριών οι εγγυητικές επιστολές, καθώς και αυτές που 
αφορούν τη λήψη προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων 
που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα προγράµµατα και απευθύνονται στους κρατικούς φορείς 
διαχείρισης και υλοποίησης των προγραµµάτων ενίσχυσης. 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι νεοσύστατες (µε ΑΦΜ), νέες και 
υφιστάµενες οιασδήποτε νοµικής µορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και που 
απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και εµφανίζουν (ή προβλέπεται για τις νεοσύστατες 
µµε ότι θα εµφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 
εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το ΕΤΕΑΝ στο τηλ. 210 7450400 
(www.etean.com.gr) και στις συνεργαζόµενες τράπεζες οι οποίες είναι: Eurobank, Εθνική 
Τράπεζα, Alpha Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα ∆υτικής 
Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα 
Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα 
 


