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Συνεργασία με  την  AFI  

(Act ion  F inance In i t ia t ive)

Παροχή μικροπιστώσεων (μικροδάνεια) για την 

αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού 

αποκλεισμού ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και εν 

γένει ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, ώστε να 

μπορέσουν να οργανωθούν, να αναπτύξουν βιώσιμες 

μικροεπιχειρήσεις και να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά 

Δάνειο Ύψος δανείου Διάρκεια Περίοδος Χάριτος

Κεφάλαιο Κίνησης 

Μονιμότερου Χαρακτήρα
έως 10.000 ευρώ έως 48 μήνες έως 3 μήνες

Επενδυτικά Δάνεια έως 10.000 ευρώ έως 48 μήνες έως 6 μήνες

1η πιλοτική συνεργασία στην Αττική & Θεσσαλονίκη

2014



Συνεργασία με  την  AFI  

61 δάνεια (€446 χιλ.) εκταμιεύτηκαν σε 
συνεργασία με την AFI σχέδια, από τα οποία : 

• 34 νέες επιχειρήσεις (start-up)

• 23 επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν από άνεργους 

• 40% γυναικεία επιχειρηματικότητα

• 37% εξαγωγική δραστηριότητα

• 120 θέσεις εργασίας (άμεσα και έμμεσα)

• 2 μη-εξυπηρετούμενα (3%)



Νέα συνεργασία  με  την  AFI  

Μετά την πρώτη επιτυχημένη πιλοτική προσπάθεια 

στην Αττική, η συνεργασία επεκτείνεται και στην Κρήτη 

με σχετική σύμβαση που υπογράφτηκε στις 

31/10/2017, μεταξύ της Προέδρου της AFI κ. 

Αλεξάνδρας Μητσοτάκη από του Προέδρου της 

Τράπεζας κ. Νίκου Μυρτάκη.

Δάνειο Ύψος δανείου Διάρκεια Περίοδος Χάριτος

Κεφάλαιο Κίνησης 

Μονιμότερου Χαρακτήρα
έως 15.000 ευρώ έως 60 μήνες έως 6 μήνες

Επενδυτικά Δάνεια έως 15.000 ευρώ έως 60 μήνες έως 6 μήνες

Διασφάλιση δανείων με ενοχικές ασφάλειες και με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για τις μικροπιστώσεις.

Επέκταση στην Κρήτη



Χαρακτηριστ ικά  Δανε ίου :

Ποσό Χρηματοδότησης: Το μέγιστο ποσό  χρηματοδότησης θα ανέρχεται σε ύψος 

μέχρι €15.000.

1η Κατηγορία Δανείων: Χρηματοδότηση Επενδυτικών σχεδίων.

2η Κατηγορία Δανείων: Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης μονιμότερου



Χαρακτηριστ ικά  Δανε ίου :

Διάρκεια: Μέγιστη έως 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

Συχνότητα πληρωμής δόσεων έως 3 μήνες.

Το επιτόκιο των χρηματοδοτήσεων για όσο χρονικό διάστημα εντάσσονται στο 

χαρτοφυλάκιο ΕΤΕ θα είναι κυμαινόμενο και θα ισούται με το άθροισμα του 

Euribor τρίμηνης διάρκειας πλέον περιθωρίου (spread) 7%, πλέον εισφοράς του Ν. 

128/75 (σήμερα 0,60%).

Διασφαλίσεις : 

Για Ατομικές Επιχειρήσεις : Ενοχικές της AFI και του ΕΤΕ 

Για Νομικά Πρόσωπα : Ενοχικές της AFI και του ΕΤΕ πλέον των Φορέων της 

Εταιρείας. 



Σας ευχαριστώ γ ια  την  προσοχή σας


