
5. Χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα
Το χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα npos τους 
δανειολήπτες θα ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε 100 
μονάδες βάσης επιτοκίου (1%) ανά έτος σε σύγκριση με 
το επιτόκιο που θα λάμβαναν για την ίδια χρηματοδότηση 
χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ. Επιπρόσθετα, 
δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια αναφορικά με 
τις θέσεις απασχόλησης για νέους, θα επωφελούνται 
από επιπρόσθετο χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα 
50 μονάδων βάσης επιτοκίου (0,50%).
6. Θέσεις απασχόλησης για νέους 
Προκειμένουναεπωφεληθούναπόχρηματοοικονομικό 
πλεονέκτημα το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 
150 μονάδες βάσης (1,50%), οι δανειολήπτες θα πρέπει 
να πληρούν ένα εκ των πιο κάτω:

• Ο τελικός δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι κατά τους 
τελευταίους έξι μήνες προσέλαβε και εξακολουθεί να 
εργοδοτεί ή σκοπεύει να προσλάβει στους επόμενους έξι 
(6) μήνες τουλάχιστον ένα (1) [πέντε (5) νεαρά άτομα 
για τις Mid-Cap's] νεαρό άτομο (άτομο το οποίο ηλικιακά 
βρίσκονται μεταξύ του 15ου και 25ου έτους ηλικίας). 
Η περίοδος υπολογίζεται την ημερομηνία υπογραφής της 
δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ,

• Ο δανειολήπτης προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση 
σε νεαρά άτομα ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά 
προγράμματα για νεαρά άτομα,

• Ο δανειολήπτης έχει σε ισχύ συμφωνία συνεργασίας 
με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να 
εργοδοτεί νεαρά άτομα.
Οι πιο πάνω πληροφορίες αναφορικά με την απευθείας 
γραμμή χρηματοδότησης με την ΕΤΕπ έχουν ετοιμαστεί 
από την ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ για ενημερωτικούς σκοπούς 
και συνοψίζουν τις βασικές πρόνοιες του σχεδίου. 
Για περισσότερη και πληρέστερη ενημέρωση παρακαλώ 
όπως απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων της 
ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ, στην Διεύθυνση Πιστοδότησης 
Μεγάλων Επιχειρήσεων ή στην Διεύθυνση Λιανικής 
Τραπεζικής (Υποδιεύθυνση Πιστοδότησης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Ιδιωτών).

7. Σημειώσεις
• Η ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποια

δήποτε αίτηση για χρηματοδότηση ή να ακυρώσει ευνοϊκό επι
τόκιο δανείων εάν δεν πληρούνται οι καθορισμένοι όροι και 
προϋποθέσεις,

• Η ΕΤΕπ δυνατόν να μην αποδεχτεί παραχώρηση σχετικά με συ
γκεκριμένη αίτηση δανείου,

• Η παραχώρηση των διευκολύνσεων συνεπάγεται την πληρωμή 
εξόδων παραχώρησης δανείου,

• Απαιτούνται εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις σύμφωνα με 
την πιστωτική πολιτική της ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ.
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Σχέδιο χρηματοδότησης και 
ενίσχυσης της ρευστότητας 
για κυπριακές επιχειρήσεις



1. Εισαγωγή
Με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση 
της ρευστότητας στην Κυπριακή οικονομία, η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ [«ETE (Κύπρου) 
Λτδ»] σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων («ΕΤΕπ»), έχει εξασφαλίσει κεφάλαια ύψους € 25εκ 
για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων προς 
μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις 
οι οποίες είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται 
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

■ 2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση θεωρούνται οι:

• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις («SME's») με αριθμό 
προσωπικού σε πλήρη απασχόληση, μέχρι τα 
250 άτομα,

• Μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις
(«Mid-Cap's») με αριθμό εργαζομένων σε πλήρη 
απασχόληση, από 250 μέχρι 3.000 άτομα.

Λοιπές προϋποθέσεις:

• Τα υπό χρηματοδότηση επενδυτικά έργα θα πρέπει να 
βρίσκονται εντός της Δημοκρατίας,

• Το συνολικό κόστος επένδυσης ανά έργο δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα € 25 εκ, ενώ το ποσοστό και ποσό 
χρηματοδότησης δύναται να ανέλθει σε 100% και 
€ 12,5εκ, αντίστοιχα,

• Η διάρκεια εκάστης πιστοδότησης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο (2) έτη και μην ξεπερνά τα δώδεκα (12).

3. Δικαιούχοι

SME's και Mid-Cap's που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα,
με εξαίρεση:

i. Την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή 
αστυνομικού εξοπλισμού ή υποδομών και εφοδιασμός 
ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ελευθερίες ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ii. Τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη παραγωγή ή στη 
διευκόλυνση της χρήσης των τυχερών παιχνιδιών και 
συναφούς εξοπλισμού,

iii. Την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση καπνού ή διανομή 
εξειδικευμένων προϊόντων καπνού και δραστηριότητες που 
διευκολύνουν τη χρήση καπνού,

iv. Δραστηριότητες που αφορούν τα ζώντα ζώα για πειραματικούς 
και επιστημονικούς σκοπούς στο βαθμό που η συμμόρφωση 
με την «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται 
για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς» δεν 
μπορεί να εγγυηθεί,

v. Δραστηριότητες που θεωρούνται δεοντολογικά και
ηθικά αμφιλεγόμενες (π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη 
κλωνοποίηση),

vi. Την αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων η οποία θα 
μπορούσε να οδηγήσει ή να επιβάλει μια δυνατή θέση 
στην αγορά για τον τελικό δικαιούχο (ήτοι, μερίδιο αγοράς 
μεγαλύτερο του 20% της σχετικής αγοράς) ή αγορά δανείων 
ή αγορά δικαιωμάτων για εκμετάλλευση ορυκτών πλούτων,

vii. Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον και δεν υφίστανται μέτρα άμβλυνσής τους,

viii. Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά αγορά και
ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας,

ix. Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές,

x. Εξαιρούνται επίσης χρηματοδοτικές ιθύνουσες εταιρίες ως 
επίσης και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Σκοπός χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση επενδύσεων και δαπανών που
έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη επενδύσεων και
συγκεκριμένα:

i. Την αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών 
στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση. Η αγορά γης 
εξαιρείται, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση της σχετικής επένδυσης,

ii. Επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνει 
το κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού 
στοιχείου, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, αμοιβές, 
ακάθαρτοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την 
έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη δημιουργία δικτύων 
διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και /ή εμπορικής 
επωνυμίας), καθώς επίσης και την αγορά ευρεσιτεχνίας/ 
πατεντών ή αδειών οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για 
την τεχνική εφαρμογή του έργου,

iii. Αλλαγή γενεάς ή επιχειρηματικής αλλαγή συνδεδε- 
μένη με το προσωπικό η οποία επιτρέπει τη συνέχιση 
της οικονομικής δραστηριότητας της εν λόγω επι
χείρησης. Σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο ο αγορα
στής όσο και η προς πώληση επιχείρηση θα πρέπει 
να αποτελούν επιλέξιμες επιχειρήσεις και η συνολική 
ανάγκη χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει τα € 5εκ 
(εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων),

iv. Αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού (υπό 
προϋποθέσεις),

v Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών οι οποίες προ
κύπτουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των 
τελικών δικαιούχων, περιλαμβανομένων δανείων για 
κεφάλαιο κίνησης.


