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Ποιοι είμαστε  

Η μεγαλύτερη Συνεταιριστική Τράπεζα της χώρας 

• Περισσότεροι από 84.000 συνέταιροι  

• 1,6 δις € δάνεια & 1 δις € καταθέσεις. 

• 86 % του συνόλου των δανείων είναι δάνεια προς ΜΜΕ 

• Εκτεταμένο Δίκτυο Εξυπηρέτησης πελατών με : 

• 47 Καταστήματα στην Κρήτη 

• παρουσία σε Αττική, Θεσσαλονίκη & Μήλο 

• 54 Καταστήματα Πανελλαδικά 86% 

Χρηματοδο-
τήσεις ΜΜΕ 

9%  

Στεγαστικά 
δάνεια  

5%  

κατανα-
λωτικά 
δάνεια  

 Συνδέεται άμεσα και στηρίζει ενεργά την τοπική οικονομία & κοινωνία  

 Στηρίζεται και στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ  

 Έχει ενεργή θέση στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας  

 Αναπτύσσει συνεργασίες και κοινές δράσεις με τους φορείς των ΜΜΕ 

 Στηρίζει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των εξαγωγών 

 Παρέχει δωρεάν ενημέρωση & συμβουλευτική στήριξη στα μέλη της  



Χρηματοδοτήσεις προς ΜΜΕ και Επαγγελματίες  

Τραπεζικός Δανεισμός 
σε ΜΜΕ & Επαγγελμ.  

1,38 δις. €  

(30/9/2017) 

Ευρωπαϊκοί πόροι 
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων– 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) 

 

262,5 εκ. € 

Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα 

19,4 εκ. € 

Πρόγραμμα Jessica 

35 εκ. € 

ΕΤΕΑΝ  
(Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας & 
Ανάπτυξης ) – πρώην ΤΕΜΠΜΕ 

 

18,5 εκ. € 

ΤΕΠΙΧ  

(Ταμείο Επιχειρηματικότητας) 

 

20 εκ. € 

Οργανισμός Ασφάλισης 
Εξαγωγικών 
Πιστώσεων 

3 εκ. € 

AFI (Action Finance 
Initiative) 

0,5 εκ. € 



Η πορεία των Κρητικών Εξαγωγών * 

* Προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (19/9/2017). 

3μηνο - 2017 Μείωση πάνω από 7% 

1ο 6μηνο 2017 Μείωση 2% 

Σημαντική διόρθωση 

252 εκ. ευρώ,  
έναντι των 257 εκ 



Πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση 

χαμηλού κόστους 

Ανάκτηση 
ρευστότητας σε 

σύντομο χρονικό 
διάστημα 

Διασφάλιση από τον 
κίνδυνο μη 

πληρωμής τους από 
τον οίκο του 
εξωτερικού 

Πλεονεκτήματα 
 για τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις – Εξαγωγείς 

Αγροτικών και Βιομηχανικών προϊόντων: 

 

Χρηματοδότηση των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 

και ταυτόχρονη ασφάλιση 

των εξαγωγικών τους 

πιστώσεων.  
 

Συνεργασία με τον ΟΑΕΠ 

Στρατηγική Συνεργασία Παγκρήτιας Τράπεζας – ΟΑΕΠ από τον Φεβρουάριο 2014 
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Χρηματοδότηση του 80% της 
αξίας του τιμολογίου του 

εξαγωγέα με ανταγωνιστικό 
επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους 

Στρατηγική Συνεργασία με τον ΟΑΕΠ 

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ο.Α.Ε.Π. : 
1. Υποβολή Αίτησης στον ΟΑΕΠ (καταβολή εξόδων 

πληροφοριών)  

2. Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας Αγοραστών 
3. Καθορισμός Ορίων - Όρων Ασφάλισης- Έγκριση 
4. Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 
5. Δήλωση τιμολογίων προς ασφάλιση (καταβολή 

αναλογούντων ασφαλίστρων) 

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ  
1. Δήλωση Τιμολογίων προς χρηματοδότηση στην 

Τράπεζα 
2. Επεξεργασία Αίτησης  Χρηματοδότηση  

Αποπληρωμή του δανείου έως 120 ημέρες 
Δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις 
Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η ανεπιφύλακτη    
    παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή. 



Χρηματοδότηση  

69 επιχειρήσεων  

Δημιουργία  

423 νέων θέσεων 
εργασίας 

Διατήρηση  

 1.892 υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας 

Σύμβαση συνεργασίας 2013  
50 εκ. ευρώ  

Πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για νέους» 

120 εκ. συνολικά για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων και κεφαλαίου κίνησης ΜΜΕ 
και νέων επιχειρηματιών  για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & 
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Χρηματοδότηση 

22 επιχειρήσεων 

Δημιουργία 

122 νέων θέσεων 
εργασίας 

Διατήρηση  

 1.154 υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας 

Σύμβαση συνεργασίας 2016  
20 εκ. ευρώ  

NEA Σύμβαση συνεργασίας 2017 

50 εκ. ευρώ  
Ως τώρα: 

Χρηματοδότηση 

57 επιχειρήσεων 

Εγκεκριμένα δάνεια 
συν. ύψους 36,7 εκ 

ευρώ 
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Πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για νέους» 

Χρηματοδοτούνται : Μικρομεσαίες & μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις 

Σκοπός δανείου :  Επενδυτικά Δάνεια & Κεφάλαιο κίνησης 

Πρόσθετα κριτήρια 
για ειδική τιμολόγηση:  

Απασχόληση ατόμων ηλικίας 15-25 ετών τους τελευταίους 6 
μήνες. 
- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τουλάχιστον 1 άτομο)  
- Μεσαίες  Επιχειρήσεις (τουλάχιστον 5 άτομα) 

Ειδική Τιμολόγηση :  Μειωμένο επιτόκιο κατά 0,20% 

 

ΝΕΑ Σύμβαση συνεργασίας 2017, ύψους 50 εκ. ευρώ  
 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων & μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων  
με Επενδυτικά δάνεια και Κεφάλαιο Κίνησης, κύρια στους τομείς :  
Τουρισμού, Ενέργειας, Αγροδιατροφής, Εμπορίου, Μεταποίησης 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgw9vN3pfVAhUFrxoKHaIoDJ4QjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tspl.JFY&psig=AFQjCNFbfzvTomeAzNAIRCqEiJ5h5RryCg&ust=1500635818139863


European 
Progress 

Microfinance 
Facility for 

employment 
and social 
inclusion  

2,5 εκ. ευρώ για 
εγγυήσεις σε 

μικροδάνεια σε 
πολύ μικρές 

βιώσιμες 
επιχειρήσεις   

Χρηματοδότηση 
200 

επιχειρήσεων 

Συνολικά  

295,2 ετήσιες 
μονάδες 
εργασίας 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμβαση συνεργασίας 2011 

Σύμβαση συνεργασίας 2016 

. 

. 

. 

. 

Employment and Social 
Innovation Guarantee 
Facility / Guarantee 

Agreement for Microfinance 
(under EaSI)  

15 εκ. ευρώ για εγγυήσεις σε 
μικροδάνεια σε 

περισσότερες από 1.000 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

για την επόμενη 5ετία  

Χρηματοδότηση 

 246 επιχειρήσεων 

Ύψος χρηματοδοτήσεων 

3,55 εκ. ευρώ 

Ως τώρα  



ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕ) 

Στόχος: 
Η ανάπτυξη και η αύξηση των θέσεων εργασίας, μέσω της  
πρόσβασης στη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων & 
αυτοαπασχολούμενων  

Τελικοί Δικαιούχοι : 

α) Άτομα  
(i) που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους,  
(ii) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την είσοδο ή 
επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας  
(iii) άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού  
(iv) ευάλωτα άτομα με μειωμένη πρόσβαση στην πιστωτική 
αγορά (πολύ μικρές επιχειρήσεις/αυτοαπασχολούμενοι)  

(β) Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 

Ποσό χρηματοδότησης :  Έως 24.900 € 

Είδος Δανείου :  Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα  

Διάρκεια :  Έως  5 έτη με κατώτερο διάστημα τα 2 έτη 



Συνεργασία με AFI & ΚΕΠΑ  

Πρόγραμμα παροχής μικροπιστώσεων σε 
συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative) 

ΝΕΑ συνεργασία με το ΚΕΠΑ για την παροχή 
μικροπιστώσεων στη Β. Ελλάδα 

• Εκπαίδευση & Συμβουλευτική  

• Κοινός σχεδιασμός Business Plan 

• Παρακολούθηση του δανειολήπτη 

• Mentoring μέχρι την αποπληρωμή του δανείου  

• Δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική 
υποστήριξη 

• Θεματικά Εργαστήρια microSTARS Workshops 

• E- learning 

Νέες επιχειρήσεις  

(start-up) 

Επιχειρήσεις που  
δημιουργήθηκαν από 

άνεργους  

Νέες θέσεις εργασίας  

(άμεσα και έμμεσα) 

Σχεδόν μηδενικές 
καθυστερήσεις 

61 επενδυτικά σχέδια 

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

15 επενδυτικά σχέδια 

Εταιρίες του 
κοινωνικού τομέα 

Start – ups & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις  

Άνεργοι άνω των 35  Νέοι επιστήμονες 



Συνεργασία  : Από το 2014 

Σκοπός :  

Παροχή μικροπιστώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) προς ευάλωτες ομάδες, για την 
αντιμετώπιση οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού και 
την υποστήριξη οργάνωσης και ανάπτυξης βιώσιμων 
μικροεπιχειρήσεων. 

Είδος /ύψος / διάρκεια 
χρηματοδοτήσεων  : 

- Κεφάλαιο Κίνησης : έως 15.000 € - έως 60 μήνες 
-Επενδυτικά Δάνεια : έως 15.000 €  - έως 60 μήνες 
 με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες 

Εγγύηση :  Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  



Συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ 

Επενδυτικά 
σχέδια  

Εγγυητικές 
επιστολές  

Κεφάλαιο 
κίνησης  

Νέα 
Προγράμματα 
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 

Μικρο-δάνεια  

Συνδυασμός 
με άλλα 

προγράμματα 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 



Σας ευχαριστούμε ! 
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