
 

 

 

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις και υπηρεσίες εξαγωγικών δράσεων 

 
 

 



Πίνακας  δράσεων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε αγορές Τρίτων Χωρών 
 

 
Τίτλος προγράμματος η 
μορφή χρηματοδότησης 

 

 
Σημεία 

πληροφόρησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός χρηματοδότη Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης Επιλέξιμες επιχειρήσεις 
Επιλέξιμα προϊόντα 

1. Προώθηση Αγροτικών 
Προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά και σε αγορές 
Τρίτων Χωρών. 
- Τα προγράμματα 

διακρίνονται σε απλά που 
υποβάλλονται από ένα 
κράτος –μέλος της Ε.Ε και 
σε πολυ - προγράμματα 
που υποβάλλονται από 
δύο ή περισσότερα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

www.minagric.gr 

1. Κατάθεση 
αιτήσεων μια φορά το 
χρόνο απευθείας 
στην Ε.Ε. (H 
Επιτροπή 
Καταναλωτών, 
Υγείας, Γεωργίας, και 
Τροφίμων CHAFEA 
είναι αρμόδια για την 
αξιολόγηση και 
έγκριση των 
προγραμμάτων)  

2. Μέγιστη διάρκεια 
προγράμματος: 3 
οικονομικά έτη. 

- Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του 
γεωργικού τομέα της Ένωσης, 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των καταναλωτών για τα 
πλεονεκτήματα των γεωργικών 
προϊόντων και των μεθόδων 
παραγωγής της Ένωσης  

- Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
και της αναγνώρισης ως προς τα 
συστήματα ποιότητας της 
Ένωσης. 

- Αύξηση ανταγωνιστικότητας και 
της κατανάλωσης των γεωργικών 
προϊόντων της Ένωσης,  

- Η βελτίωση της προβολής τους 
τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ένωσης 

- Η αύξηση του μεριδίου αγοράς 
των εν λόγω προϊόντων, με 
ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις 
αγορές τρίτων χωρών που έχουν 
τις μεγαλύτερες δυνατότητες 
ανάπτυξης. 

Ο προϋπολογισμός ανακοινώνεται ετήσια από 
την CHAFEA κατανεμημένος ανά ομάδες χώρων 
στόχων και προϊόντων.  
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που ισχύει από 01-
12-2015, (Καν(ΕΕ)1144/2014), αυξάνονται τα 
διαθέσιμα κονδύλια της Ε.Ε. από 61 εκατ. ευρώ 
το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ το 2019. 
 
1. Για  το 2016  διατέθηκαν 16.800.000 € για  

τα  πολυπρογράμματα  και 121.300.000 € 
για  τα απλά προγράμματα 

2. Για  το 2017 διατέθηκαν 43.000.000 € για  
τα  πολυπρογράμματα  και 90.000.000 € 
για τα απλά προγράμματα 

3. Για  το 2018  διατέθηκαν 79.000.000 € για 
τα πολυπρογράμματα και  100.000.000 € 
για τα απλά προγράμματα 

4. Για  το 2019,  με την πρόσκληση του 
Απριλίου 2019, θα διατεθούν 90.000.000 
€ για  τα πολυπρογράμματα και 
100.000.000 € για τα απλά προγράμματα 

 
5. Χρηματοδοτικό σχήμα: 

 
α) Απλά προγράμματα στην εσωτερική 
αγορά 
Κοινοτική συμμετοχή: 70% 
Ιδία Συμμετοχή:30% 
β) Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες και 
πολυπρογράμματα 
Κοινοτική συμμετοχή: 80% 
Ιδία Συμμετοχή:20% 
 
- Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της 
αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών ή για προτείνουσες 
οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες σε 
κράτη μέλη και λαμβάνουν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2014 χρηματοδοτική 
συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 
143 ΣΛΕΕ η χρηματοδότηση αυξάνεται 
κατά 5 %. 

 

- Οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις εγκατεστημένες σε κράτος 
μέλος και αντιπροσωπευτικές του 
σχετικού τομέα ή των σχετικών τομέων 
στο εν λόγω κράτος μέλος,  

- Οι επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τον 
σχετικό τομέα ή τους σχετικούς τομείς σε 
επίπεδο Ένωσης·  

- Οι οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, όπως 
αναφέρονται στα άρθρα 152 και 156 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και 
αναγνωρίζονται από ένα κράτος μέλος·  

δ) οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα 
που έχουν στόχο την ενημέρωση σχετικά 
με τα γεωργικά προϊόντα και την 
προώθηση των τελευταίων. 

- -Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I της Συνθήκης της 
ΣΛΕΕ, εξαιρουμένου του καπνού·  

- -Μπίρα, σοκολάτα και τα 
παράγωγα προϊόντα, προϊόντα 
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, 
ζαχαρώδη παρασκευάσματα και 
προϊόντα μπισκοτοποιίας, ποτά με 
βάση εκχυλίσματα φυτών, 
ζυμαρικά, αλάτι, φυσικά κόμμεα και 
ρητίνες, πολτός μουστάρδας, γλυκό 
καλαμπόκι, βαμβάκι. 

Τα αλκοολούχα ποτά με 
προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
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Πληροφορίες και Αναλυτικήπεριγραφή 

 

2. Προώθηση 
Οίνων σε 
αγορές Τρίτων 
Χωρών 
 

 

 
Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 
www.minagric.gr 

 
1. Τρέχουσα 

προγραμματική 
Περίοδος: 

2014-2018 
 
2.Κατάθεση αιτήσεων 

υπαγωγής: έως 
25 Μαΐου κάθε 
έτους στο Τμήμα 
Οίνου και 
Αλκοολούχων 
Ποτών του 
ΥπΑΑΤ 

 
3.Μέγιστη διάρκεια 

προγράμματος: 
3οικονομικά έτη 

 
      Η περίοδος 2017-

2018 αποτέλεσε 
την τελευταία 
φάση της Β’ 
Προγραμματικής 
περιόδου του 
προγράμματος 
προώθησης 
οίνων σε τρίτες 
χώρες και έχει 
ολοκληρωθεί το 
φυσικό 
αντικείμενο των 
φακέλων που 
παραδόθηκαν.  

 

1. Αύξηση 
αναγνωρισιμότητας 
ελληνικού κρασιού 

2. Βελτίωση εικόνας 
Ελληνικού κρασιού 
σε επαγγελματίες και 
καταναλωτές 

3. Επανατοποθέτηση 
ελληνικών κρασιών 
σε παραδοσιακές 
αγορές 

4. Αναζήτηση νέων 
αγορών 

5. Διασύνδεση με 
σημαντικά δίκτυα 
διανομής 

6. Αύξηση Εξαγωγών 
ποιοτικών 
προϊόντων  
(οίνοι 
ΠΟΠ(Προστατευόμε
νης Ονομασίας 
Προέλευσης) 
ΠΓΕ 
(Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής 
Ένδειξης) 

 
Ποικιλιακοί Οίνοι) 
 
 
 

1. Για την 
πρώτηπρογραμματική 
περίοδο (τετραετία 2010-
2013), ο 
προϋπολογισμός του 
μέτρου ανήλθε σε 36,3 
εκατομμύρια ΕΥΡΩ. 

2. Για την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο 
2014-2018: 
16 εκατομμύρια Ευρώ 
κατ΄έτος 

3. Χρηματοδοτικόσχήμα: 
Κοινοτική συμμετοχή: 50% 
Εθνική  
Συμμετοχή: 30% 
Ιδία Συμμετοχή:20% 
 
Για τη Γ΄ Προγραμματική 

Περίοδο, 2019-2023 θα 
υλοποιηθούν τα μέτρα 
«Ενημέρωσης των 
Κρατών Μελών» και η 
«Προώθηση οίνων σε 
τρίτες χώρες» (Καν. (ΕΕ) 
2016/1149, Καν (ΕΕ) 
2016/1150  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Εθνικού 
Προγράμματος Στήριξης 
του Αμπελοοινικού τομέα 
για την περίοδο 2019-
2023. Τα προγράμματα 
πρόκειται να 
προκηρυχθούν. 

Δικαιούχοι του μέτρου 
στήριξης είναι 
επιχειρήσεις (ιδιωτικές, 
συνεταιριστικές), καθώς 
και επαγγελματικές 
οργανώσεις, οργανώσεις 
παραγωγών, 
διεπαγγελματικές 
οργανώσεις ή δημόσιοι 
οργανισμοί. Σε κάθε 
περίπτωση, ένας δημόσιος 
οργανισμός δεν μπορεί να 
καταστεί μοναδικός 
δικαιούχος του μέτρου 
στήριξης.  

Προτιμώνται, μεταξύ των 
παραπάνω, πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, κατά την 
έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπήςκαι συλλογικές 
εμπορικές ονομασίες. 

Το ελάχιστο ύψος 
παραγωγής μιας 
επιχείρησης προκειμένου 
να εγκριθεί ως δικαιούχος, 
είναι τα 300 (HL) 
εκατόλιτρα παραγόμενου 
οίνου κατά έτος 

 

Ελάχιστο ποσό 
χρηματοδότησης: 
40.000 € 
Μέγιστο: δεν 
υφίσταται, αλλά 
εξαρτάται από το 
συνολικό ύψος 
του 
προϋπολογισμού 
των 
υποβληθέντωνκα
τ έτος 
προτάσεων. 
 

1. Διεπαγγελματικές και 
Συνεταιριστικές 
οργανώσεις: 6 

2. Enterprise Greece 
3. Επιμελητήρια σε 

συνεργασία με 
οργανώσεις φορέων: 
4 

4. Ενώσεις νομικών 
προσώπων (υπό τη 
μορφή οργανώσεων 
φορέων): 14 

5. Μεμονωμένα 
οινοποιεία: 40 
 

Μέσος όρος 
απορρόφησης: άνω του 
75% των επιλέξιμων 
δαπανών 
 
Αποτελέσματα (σύμφωνα 
με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) 
για τις κυριότερες χώρες-
στόχους (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Καναδά, Κίνα): 
1. Αύξηση της μέσης 

τιμής/λίτρο:22,33%. 
2. Αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών: 75,38%. 
3. Αύξηση του όγκου 

των εξαγωγών: 
43,50%. 

 

Ομάδες-στόχοι: 
α) Διανομείς. 
β) Καταναλωτές, πλην των νέων και των εφήβων 
που αναφέρονται στη σύσταση 2001/458/ΕΚ του 
Συμβουλίου. 
γ) Διαμορφωτές της κοινής γνώμης: δημοσιογράφοι 
ειδικοί σε θέματα γαστρονομίας. 
δ) Σχολές ξενοδοχειακών υπηρεσιών και 
τροφοδοσίας. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες: 
α) Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο. 
β) Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα 
οπτικοαουστικά μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο) – Δημιουργία ιστοσελίδας. 
γ) Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, 
χάρτες). 
δ) Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες, 
Roadshows 
ε) Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, 
ομαδικά εκθεσιακά περίπτερα που παρουσιάζουν 
προϊόντα από διάφορα κράτη μέλη. 
στ) Δημόσιες σχέσεις (περιλαμβάνονται 
επισκέψεις υποψήφιων αγοραστών στη χώρα μας 
προκειμένου να ξεναγηθούν στα ελληνικά 
αμπελοτόπια και να γνωρίσουν την διαδικασία 
παραγωγής των προς προώθηση οίνων  
ζ) μελέτες νέων αγορών 
η) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης 
 
 

 

 

 

                                                           
 
 

http://www.minagric.gr/


Τίτλος προγράμματος 
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Σκοπός, Προϋπολογισμός  & 
Χαρακτηριστικά της δράσης  

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

3. «Επιχειρούμε 
ΕΞΩ» 

Η Δράση 
συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους. 

(Επιδότηση) 

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 

Τηλέφωνο: 801 11 36 300  
( 8.00 πμ - 7.00 μμ) 

Εmail: infoepan@mou.gr 

Ιστοσελίδες:  

www.antagonistikotita.gr 

www.espa.gr 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & 
Εταίρων: www.efepae.gr 

 

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των 
μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων εξαγωγικών 
μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής 
επικράτειας για την ενίσχυση της διεθνούς 
παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, 
μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές 
εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής 
επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη  δράση έχει 
σκοπό:  

 την προβολή των προϊόντων τους στις 
διεθνείς αγορές,  

 την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης 
επιχειρηματικών συνεργασιών,  

 την αύξηση των πωλήσεων και  

 την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους 
προφίλ σε διεθνές επίπεδο.  

Ο π/υ της δράσης  ανέρχεται σε 50.000.000,00€ 
Δημόσια Δαπάνη. 

Η Δράση διέπεται από το Γενικό Απαλλακτικό 
Κανονισμό και η ενίσχυση δεν υπάγεται σε 
σώρευση deminimis. 

Η δράση ανακοινώθηκε την 20.11.2017  και θα 
παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών 
από την αρχική δημοσίευσή της 

Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκίνησε στις  18.1.2018 
και οιαιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται  
με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του 
επενδυτικού σχεδίου. 

Υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής και τρίτης 
αίτησης χρηματοδότησης, σε περίπτωση 
απόρριψης των προηγούμενων δύο αιτημάτων. 

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις:  

1. Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται  νόμιμα στην Ελληνική 
Επικράτεια και αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα στους τομείς: 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 Υλικά / Κατασκευές 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Ενέργεια 

 Περιβάλλον 

 ΤΠΕ 

 Υγεία / Φάρμακα 
2. Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική 

χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας 
3. Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αφορούν σε 
προϊόντα που θέλουν να προωθήσουν μέσω 
εμπορικών εκθέσεων 

4. Παράγουν / μεταποιούν ήδη τα προϊόντα που 
επιθυμούν  να προωθήσουν μέσω της 
συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις 

5. Επιτυγχάνουν τουλάχιστον 2% του κύκλου 
εργασιών από εξαγωγές προϊόντων που 
παράγονται/ μεταποιούνται  

6. Εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) 
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων. Δεν εντάσσονται σε ήδη 
οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών  

7. Λειτουργούν αποκλειστικά  ως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ  ή 
ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 
4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός και να 
τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014, όπως ισχύει.  

8. Δεν  αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια 
των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013  

9. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση.  

10. Δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 
κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής 
Επικράτειας:  

Επιλέξιμες δαπάνες: 

 Κόστος συμμετοχής και κόστος 
καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της 
Έκθεσης 

 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 
εκπροσώπων της επιχείρησης που θα 
συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, 
όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους 
μετακινήσεις προς και από τον χώρο της 
έκθεσης 

 Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η 
έκθεση 

 Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος 
κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση 
εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός) 

 Κόστος αποστολής και επιστροφής των 
εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του 
κόστους ασφάλισης αυτών 

 Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών 
συνεργατών απαραίτητων για τη 
διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. 
διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.) 

 Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης 
φυλλαδίου/-ων. 

 Ο επιλέξιμος π/υ ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται 
στα παρακάτω ποσά: 

 Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις 
περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 
20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας 
επιχορήγησης  10.000 ευρώ 

 Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις 
περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 
50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας 
επιχορήγησης  17.500 ευρώ  

 Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις 
περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω 
των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
mailto:infoepan@mou.gr
mailto:infoepan@mou.gr
mailto:infoepan@mou.gr
mailto:infoepan@mou.gr
mailto:infoepan@mou.gr
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi


 

 

 

5. Πρόγραμμα 

Παροχής 

Εγγυοδοσίας για 

συναλλαγές 

 

Το Πρόγραμμα θα 

παραταθεί έως 

12/2019 

 

Εγγυοδοσία της ΕΤΕπ 

υπέρ των Ελληνικών 

Τραπεζών για παροχή 

πιστοδοτήσεων και 

χρηματοδοτήσεων από 

επιλεγμένες Τράπεζες 

 

Εγγυοδοσία : 

1.100% της συναλλαγής εάν 

πρόκειται για εξαγωγή ή για 

συναλλαγές διάρκειας 1 έτους  

2. 85% για λοιπές συναλλαγές 

Διάρκεια συναλλαγών : μέχρι τρία 

 

1. Ανεξάρτητες Μικρές και Μεσαίες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με 

Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ 

που δεν έχουν σχέση με: 

α)παραγωγή όπλων 

 

Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή: 

€ 25 εκατ. 

 
http://www.eib.org/infocentre/press/rele
ases/all/2017/2017-166-eib-activates-
new-eur-400m-trade-finance-facility-
for-greece-to-help-boost-international-
trade-by-greek-companies.htm?lang=-
el 

 

Η Εθνική Τράπεζα  

διατηρείγραμμή ύψους € 

250 εκατ.  

 

Η Τράπεζα Πειραιώς 

διατηρεί όριο ύψους € 100 

ευρώ. 

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 
50%. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες. 

Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση 
χρηματοδότησης  σε μία μόνο Περιφέρεια. 

ΕΕ με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται 
παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

επιχορήγησης 25.000 ευρώ 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των 
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. 

 

 

Τίτλος 
προγράμματος ή 

μορφή 
χρηματοδότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις Ελάχιστο – μέγιστο  ποσό 
χρηματοδότησης 

Πληροφορίες και Αναλυτική 
περιγραφή 

Ειδικές 

πληροφορίες 

 

4. Πρόγραμμα 
Παροχής 
Εγγυοδοσίας για 
συναλλαγές 
διασυνοριακού 
εμπορίου της 
ΕΤΑΑ (EBRD). 

 
 
Έως το 2020 

 
 
Εγγυοδοσία της ΕΤΑΑ 
υπέρ των Ελληνικών 
Τραπεζών για την 
υποστήριξη του 
διασυνοριακού 
εμπορίου, παροχή 
πιστοδοτήσεων και 
χρηματοδοτήσεων από 
την EBRD. 

 
 
Εγγυοδοσία : 100% της 
συναλλαγής. 
Διάρκεια συναλλαγών : μέχρι τρία 
έτη. 
Επιλέξιμες συναλλαγές: 
α) Βεβαιώσεις Ενυγγύων 
Πιστώσεων (LC) και Πιστώσεων σε 
Αναμονή (SBLC)  β) ανέκκλητες 
υποσχέσεις κάλυψης (IRU) 
γ) Έκδοση Αντεγγυητικών 
Επιστολών (CounterLG) για έκδοση 
εγγυητικών (LG) 
δ) Προεξόφληση γραμματίων 
τριτεγγυημένων από Ελληνικές 
Τράπεζες 
ε) παροχή πίστωσης με μετάθεση 
ημερομηνίας πληρωμής 

στ) χρηματοδότηση για 

επαναχρηματοδότηση εμπορικών 

συναλλαγών 

 
 
Όλες οι υγιείς επιχειρήσεις που 
δεν έχουν σχέση με: 
α) παραγωγή όπλων 
β) τυχερά παιχνίδια 
γ) παραγωγή, επεξεργασία, 
διανομή καπνού 
δ) επιλεγμένα αλκοολούχα 
ε) ουσίες που απαγορεύονται από 
το διεθνές δίκαιο 

 
Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή: € 

25 εκατ. ή ισόποσο. 

https://www.nbg.gr/el/corporate/international-
trade/guarantee-programmes-for-international-
transactions/ebrd 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-
programmata/sunergasia-me-ebrd-ifc 

https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-
banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-
eksoteriko-diethnes-emporio/epibebeosi-
enegguas-pistosis 

http://www.piraeusbank.gr/el/Megales-
Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-
Solutions/Diethnes-Emporio 
 

Πρόγραμμα παροχής 
εγγυοδοσίας 
συναλλαγών 
διασυνοριακού εμπορίου 
από Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την 
Ανασυγκρότηση και 
Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ύψους 
€ 200 εκατ. για τις 
τέσσερις συστημικές 
τράπεζες ήτοι € 50 εκατ. 
έκαστη.  

To όριο αυξήθηκε σε  
€100 εκατ. για εκάστη 
τράπεζα  

 

 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-166-eib-activates-new-eur-400m-trade-finance-facility-for-greece-to-help-boost-international-trade-by-greek-companies.htm?lang=-el
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-166-eib-activates-new-eur-400m-trade-finance-facility-for-greece-to-help-boost-international-trade-by-greek-companies.htm?lang=-el
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-166-eib-activates-new-eur-400m-trade-finance-facility-for-greece-to-help-boost-international-trade-by-greek-companies.htm?lang=-el
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-166-eib-activates-new-eur-400m-trade-finance-facility-for-greece-to-help-boost-international-trade-by-greek-companies.htm?lang=-el
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-166-eib-activates-new-eur-400m-trade-finance-facility-for-greece-to-help-boost-international-trade-by-greek-companies.htm?lang=-el
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-166-eib-activates-new-eur-400m-trade-finance-facility-for-greece-to-help-boost-international-trade-by-greek-companies.htm?lang=-el
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/ebrd
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/ebrd
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/ebrd
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/sunergasia-me-ebrd-ifc
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/sunergasia-me-ebrd-ifc
http://www.piraeusbank.gr/el/Megales-Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-Solutions/Diethnes-Emporio
http://www.piraeusbank.gr/el/Megales-Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-Solutions/Diethnes-Emporio
http://www.piraeusbank.gr/el/Megales-Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-Solutions/Diethnes-Emporio


διασυνοριακού 

εμπορίου της 

ΕΤΕπ (EIB). 

 

Εξωτερικού. έτη. 

Επιλέξιμες συναλλαγές : 

α) Βεβαιώσεις Ενεγγύων Πιστώσεων 

και ανέκκλητες υποσχέσεις κάλυψης 

β) Έκδοση εγγυητικών 

γ) Προεξόφληση γραμματίων 

τριτεγγυημένων από ελληνικές 

τράπεζες 

δ) παροχή πίστωσης με μετάθεση 

ημερομηνίας πληρωμής 

ε) χρηματοδότηση ελληνικών 

τραπεζών για επαναχρηματοδότηση 

β)τυχερά παιχνίδια 

γ)παραγωγή, επεξεργασία, 

διανομή καπνού 

δ)επιλεγμένα αλκοολούχα 

ε)δραστηριότητες που αφορούν 

ζώντα ζώα 

στ)realestate 

ζ) λοιπούς κωδικούς 

δραστηριότητας που καθορίζονται 

από ΕΤΕπ 

 
https://www.nbg.gr/el/corporate/internat
ional-trade/guarantee-programmes-for-
international-transactions/guarantee-
eib 
 
 
 

εκ.  

 

 

 

 

 

 

6. Πρόγραμμα 

Παροχής 

Εγγυοδοσίας για 

συναλλαγές 

διασυνοριακού 

εμπορίου από  

τον οργανισμό 

InternationalFina

nceCorporation 

(IFC). 

 

 

 

Ανοικτό Εγγυοδοσία του IFC υπέρ  

Ελληνικών Τραπεζών για 

την υποστήριξη του 

Διασυνοριακού εμπορίου  

. 

Εγγυοδοσία : 100% της συναλλαγής. 

Διάρκεια συναλλαγών: έως 3 έτη. 

Επιλέξιμες συναλλαγές: 
α) Βεβαιώσεις Ενεγγύων  Πιστώσεων 
(LC) και Πιστώσεων σε Αναμονή 
(SBLC)  β) ανέκκλητες υποσχέσεις 
κάλυψης (IRU) 
γ) Έκδοση Αντεγγυητικών Επιστολών 
(CounterLG) για έκδοση εγγυητικών 
(LG) 
δ) Προεξόφληση γραμματίων 
τριτεγγυημένων από Ελληνικές 
Τράπεζες 
ε) παροχή πίστωσης με μετάθεση 
ημερομηνίας πληρωμής 
στ) χρηματοδότηση  από Ελληνικές 
Τράπεζες 
για επαναχρηματοδότηση εμπορικών 

συναλλαγών  

Όλες οι υγιείς επιχειρήσεις που 

δεν έχουν σχέση με : 

α) παραγωγή όπλων 

β) τυχερά παιχνίδια 

γ) παραγωγή, επεξεργασία, 

διανομή καπνού 

δ) επιλεγμένα αλκοολούχα 

ε) ουσίες που απαγορεύονται από 

το διεθνές δίκαιο 

Μέγιστο ποσό ανά συναλλαγή: 

Δεν υφίσταται όριο 

https://www.nbg.gr/el/corporate/internat
ional-trade/guarantee-programmes-for-
international-transactions/ifc 
 
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epa
ggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-
emporio/sunergasia-me-ebrd-ifc 
 
https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/epibebeosi-
enegguas-pistosis 

 
 

Πρόγραμμα παροχής 

εγγυοδοσίας συναλλαγών 

διασυνοριακού εμπορίου 

από το IFC ύψους € 400 

εκατ. για τις τέσσερις 

συστημικές τράπεζες ήτοι 

€100 εκατ. εκάστη. 

7. ΟΑΕΠ- 

Εξωστρέφεια» 

Χρηματοδότησης 

Ασφαλισμένων 

Εξαγωγών από 

τον ΟΑΕΠ. 

Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη 

ημερομηνία λήξης 

του προγράμματος 

Χρηματοδότηση 

ασφαλισμένων 

εξαγωγικών 

επιχειρηματικών 

απαιτήσεων . 

Το πρόγραμμα είναι ένας άριστος 
συνδυασμός ασφάλισης  
εξαγωγικών πιστώσεων και 
χρηματοδότησης.  
Για τα ασφαλισμένα τιμολόγια με 
χρόνο πίστωσης από 1-4 μήνες, 
παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε 
εξαγωγέα που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί σε 
ποσοστό  80% επί της  αξίας  του 
τιμολογίου μετά την παράδοση του 
προϊόντος στον αγοραστή.  
Η χρηματοδότηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και για μεμονωμένα 
τιμολόγια ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησης  

Εξαγωγικές επιχειρήσεις που 

ασφαλίζουν τις εξαγωγικές 

πιστώσεις τους στον  ΟΑΕΠ. 

Ανακυκλούμενο ποσό 

χρηματοδότησης έως € 1 εκατ. με 

δυνατότητα αύξησης του ποσού υπό 

προϋποθέσεις. 

http://oaep.gr/index.php/el/ 
https://www.nbg.gr/el/corporate/internat
ional-trade/guarantee-programmes-for-
international-transactions/outward-
orientation-programme 
 
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epa
ggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-
emporio/trade-finance/alpha-anaptuksi-
eksostrefeias 
 
https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/oaep-eksostrefia 
 
http://www.piraeusbank.gr/el/epiheirisei
s-epaggelmaties/epiheirimatika-
daneia/kefalaio-anaptyksis/programa-
eksostrefia 

 
https://www.pancretabank.gr/business/

Το πρόγραμμα λειτουργεί 

σε συνεργασία με τις  

Τράπεζες: 

Alpha 

Attica 

Eurobank 

Εθνική 

Πειραιώς  

και τις Συνεταιριστικές  

Καρδίτσας 

Παγκρήτια 

Σερρών 

Χανίων 

 

Παρέχει δυνατότητα 

χρηματοδότησης εφόσον η 

επιχείρηση πληροί  τις 

προϋποθέσεις του ΟΑΕΠ  

και τα τραπεζικά κριτήρια 

πιστωτικής αξιολόγησης   

https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/guarantee-eib
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/guarantee-eib
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/guarantee-eib
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/guarantee-eib
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/ifc
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/ifc
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/ifc
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/sunergasia-me-ebrd-ifc
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/sunergasia-me-ebrd-ifc
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/sunergasia-me-ebrd-ifc
http://oaep.gr/index.php/el/
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/outward-orientation-programme
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/outward-orientation-programme
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/outward-orientation-programme
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/guarantee-programmes-for-international-transactions/outward-orientation-programme
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/alpha-anaptuksi-eksostrefeias
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/alpha-anaptuksi-eksostrefeias
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/alpha-anaptuksi-eksostrefeias
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/alpha-anaptuksi-eksostrefeias
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/oaep-eksostrefia
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/oaep-eksostrefia
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/oaep-eksostrefia
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/oaep-eksostrefia
http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/programa-eksostrefia
http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/programa-eksostrefia
http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/programa-eksostrefia
http://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/programa-eksostrefia
https://www.pancretabank.gr/business/xrimatodotika-ergaleia/programma-ypostirixis-eksagogon


xrimatodotika-ergaleia/programma-
ypostirixis-eksagogon 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8. 

Χρηματοδότηση 

παραγγελίας / 

Ενέγγυας 

Πίστωσης 

Εξαγωγών πριν 

την φόρτωση 

των αγαθών 

 

Δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη 

ημερομηνία λήξης 

του προγράμματος 

 

Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο 

κίνησης (όριο) για 

ενίσχυση της ρευστότητας 

κατά την παραγωγική 

διαδικασία  

 

1. Βεβαιωμένη παραγγελία ή 

Ενέγγυα Πίστωση εξαγωγών  

2. Ποσοστό χρηματοδότησης επί της 
αξίας της προσκομιζόμενης 
παραγγελίας ή της Ενέγγυας 
Πίστωσης ανάλογα με το εγκεκριμένο 
όριο του πελάτη 

 
Εξαγωγικές επιχειρήσεις κάθε 

μεγέθους 

 

Βάσει της πιστoληπτικής ικανότητας 

της πιστούχου (εξαγωγική 

επιχείρηση) 

 
Εurobank 
https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/xrimatodotisi-
paraggelias-eksagogis 

Προσφέρει στην 

εξαγωγική επιχείρηση 

ρευστότητα 

διευκολύνοντας την κατά 

την παραγωγική 

διαδικασία με έναν 

δομημένο τρόπο 

χρηματοδότησης και 

μπορεί να συνδιαστεί  με 

άλλα προϊόντα 

χρηματοδότησης π.χ. 

ΟΑΕΠ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ  

 

9. Πρόωρες 

καταβολές 

Ενέγγυων 

Πιστώσεων σε 

Προμηθευτές 

 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

 

-Αγορά πρώτων υλών από 

το εσωτερικό και το 

εξωτερικό με έκδοση 

ενέγγυων πιστώσεων 

 

1) Πιστοδότηση για την απαλοιφή 

του κινδύνου χώρας και 

αντισυμβαλλομένου προς τους 

προμηθευτές 

2) Πληρωμή προμηθευτών τοις 

μετρητοίς για την εξασφάλιση 

εκπτώσεων στις τιμές μονάδας του 

εμπορεύματος 

3) Εξόφληση μέχρι ένα έτος. 

4) Δεν επιβαρύνει τους ισολογισμούς 

των επιχειρήσεων με δανεισμό 

 
Υγιείς εξωστρεφείς επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους που έχουν 
προοπτική αύξησης κύκλου 
εργασιών 

 

Ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία 

της επιχείρησης και την πιστωτική 

αξιολόγηση 

 
https://www.nbg.gr/el/corporate/internat
ional-trade/trade-finance/import-
solutions 
 

 
https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/proeksoflisi-
prothesmiakis-enegguas-pistosis 
 
 
https://www.piraeusbank.gr/el/Megales-
Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-
Solutions/Diethnes-Emporio 

 

Το προϊόν βοηθά στην 

αποφυγή προκαταβολών η 

πληρωμών τοις μετρητοίς 

διασφαλίζοντας 

ρευστότητα για 

ανελαστικές υποχρεώσεις. 

Συνδυάζεται με 

Προγράμματα παροχής 

εγγυοδοσίας Διεθνών 

Οργανισμών.  

 

 

 

 

 

10. Πρόωρες 

καταβολές 

ενέγγυων 

πιστώσεων 

εξαγωγών 

 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

 

Προχρηματοδότηση 

παραγγελίας 

Πρόωρη καταβολή 

γεγενημένων 

επιχειρηματικών 

απαιτήσεων που 

καλύπτονται από 

βεβαιωμένες ενέγγυες 

πιστώσεις εξαγωγών. 

 

1) Βεβαίωση για την απαλοιφή του 

κινδύνου χώρας και 

αντισυμβαλλομένου προς τους 

εξαγωγείς 

2) Πληρωμή εξαγωγέων τοις 

μετρητοίς παρέχοντας δυνατότητα να 

προσφέρουν στους πελάτες τους 

εμπορική πίστωση βελτιώνοντας την 

ανταγωνιστικότητα τους. 

3) Εμπορική πίστωση μέχρι ένα 

έτος. 

4) Δεν δεσμεύονται όρια των 

επιχειρήσεων, δεν επιβαρύνονται οι 

ισολογισμοί με δανεισμό 

 
Εξαγωγικές επιχειρήσεις που 
πωλούν έναντι εξαγωγικών 
ενέγγυων πιστώσεων 

 

Εξαρτάται από την χώρα και την 

τράπεζα έκδοσης της εξαγωγικής 

πίστωσης 

https://www.nbg.gr/el/corporate/internat
ional-trade/trade-finance/export-
solutions 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epa
ggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-
emporio/trade-finance/propliromi-
enegguon-pistoseon-eksagogon 

https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/proeksoflisi-
prothesmiakis-enegguas-pistosis 

https://www.piraeusbank.gr/el/Megales-
Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-
Solutions/Diethnes-Emporio 

Το προϊόν εξασφαλίζει 

1) την απαλοιφή του 

πιστωτικού κινδύνου 

αγοράς και 

αντισυμβαλλόμενου 

2) την ρευστοποίηση των 

γεγενημένων απαιτήσεων 

3) συνδυάζεται με 

προχρηματοδότηση για 

την προετοιμασία της 

παραγγελίας 

4) βοηθά στην βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας 

και την διείσδυση σε νέες 

αγορές 

https://www.pancretabank.gr/business/xrimatodotika-ergaleia/programma-ypostirixis-eksagogon
https://www.pancretabank.gr/business/xrimatodotika-ergaleia/programma-ypostirixis-eksagogon
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/import-solutions
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/import-solutions
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/import-solutions
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/export-solutions
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/export-solutions
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/export-solutions
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/propliromi-enegguon-pistoseon-eksagogon
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/propliromi-enegguon-pistoseon-eksagogon
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/propliromi-enegguon-pistoseon-eksagogon
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/propliromi-enegguon-pistoseon-eksagogon


11. 

Προεξοφλητική 

χρηματοδότηση 

(Forfaiting) 

επιχειρηματικών 

απαιτήσεων 

εξαγωγών. 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

Ρευστοποίηση 

επιχειρηματικών 

απαιτήσεων τακτής λήξης. 

Επιχειρηματικές απαιτήσεις που 

καλύπτονται: 

Από εγγυητικές, ενέγγυες πιστώσεις 

πιστώσεις σε αναμονή, 

τριτεγγυημένα αξιόγραφα. 

Απαλοιφή κινδύνου χώρας και 

αντισυμβαλλόμενου 

Λήξης: μέχρι ένα έτος 

 

Μορφή χρηματοδότησης: 

Προεξόφληση χωρίς αναγωγή 

Δε δεσμεύονται όρια των 

επιχειρήσεων, δεν επιβαρύνονται οι 

ισολογισμοί με δανεισμό.  

Εξαγωγικές επιχειρήσεις που 
διαθέτουν επιχειρηματικές 
απαιτήσεις τακτής λήξης. 

Δεν υφίσταται, εξαρτάται από την 

χώρα γένεσης της απαίτησης. 

https://www.nbg.gr/el/business/internati
onal-
trade/solutions/lyseisxrimatodotisiseisa
gvgvn-ejagvgvn 

www.abcfactors.gr/gr/proioda-kai-
upiresies/ 

https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/proeksoflisi-
prothesmiakis-enegguas-pistosis 

http://www.piraeusbank.gr/en/epiheirise
is-epaggelmaties/ypiresies-
epixeiriseon/trapezikes-
ypiresies/diakanonismos-eisagogon-
eksagogon-epixeiriseon 

Το προϊόν καλύπτει 

μεμονωμένες 

επιχειρηματικές 

απαιτήσεις η συμβάσεις 

πλαίσιο που αφορούν σε 

τακτές και 

επαναλαμβανόμενες 

πωλήσεις στο εξωτερικό. 

Συνδυάζεται με 

Προγράμματα παροχής 

εγγυοδοσίας. 

 

12. Eνέγγυες 

πιστώσεις 

 

Δεν υφίσταται 

συγκεκριμένη 

περίοδος διάθεσης 

 

-Μέσο πληρωμής για 

μεγαλύτερη διασφάλιση 

εμπορικών συναλλαγών 

-Διασφάλιση φόρτωσης  

εμπορεύματος εντός 

προκαθορισμένου χρόνου, 

με όρους και 

προϋποθέσεις που 

συμφωνούνται μεταξύ 

αγοραστή και προμηθευτή. 

 

Έμμεσος τρόπος 

χρηματοδότησης με την 

παροχή μεγαλύτερης 

εμπορικής πίστωσης στον 

αγοραστή   

 

 

-Ο Αγοραστής 

(ApplicantoftheCredit) υπογράφει 

συμβόλαιο με τον πωλητή και στη 

συνέχεια κάνει αίτηση στην 

Τράπεζά του για το άνοιγμα 

Ενέγγυας Πίστωσης. 

-Η Τράπεζα του Αγοραστή 

(IssuingBank) εγκρίνει το άνοιγμα 

της πίστωσης και τη στέλνει στην 

Τράπεζα του Πωλητή (Beneficiary). 

-Η Τράπεζα του Πωλητή 

(AdvisingBank) ενημερώνει τον 

πελάτη της για το περιεχόμενο της 

Ενέγγυας Πίστωσης.  

-Ο πωλητής εξετάζει τις 

λεπτομέρειες της ενέγγυας 

πίστωσης και αν αυτές δεν 

ταιριάζουν με το συμβόλαιο που 

έχει υπογραφεί τότε ζητάει 

τροποποιήσεις. 

-Ο Πωλητής αποδέχεται τους όρους 

της πίστωσης, μεταφέρει τα 

εμπορεύματα, και στέλνει τα 

απαραίτητα έγγραφα στην Τράπεζά 

του (AdvisingBank) 

Mικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις 

 

 

Ανάλογα με την επιχείρηση 

 

https://www.nbg.gr/el/corporate/internat

ional-trade/import-export/letters-of-

credit 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epa

ggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-

emporio/trade-finance/eneggues-

pistoseis 

https://www.eurobank.gr/el/business/co

rporate-banking/corporate-

anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-

diethnes-emporio/pistotikes-epistoles 

https://www.piraeusbank.gr/el/Megales-

Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-

Solutions/Diethnes-Emporio 

 

Για Εισαγωγείς 

Οι εμπορικές ενέγγυες 

πιστώσεις αποτελούν 

εργαλεία τα οποία 

διασφαλίζουν την 

παράδοση του 

εμπορεύματος εντός 

προκαθορισμένου 

χρόνου και με όρους και 

προϋποθέσεις που 

συμφωνούν εντολέας 

(Εισαγωγέας) και 

δικαιούχος (αλλοδαπός 

Προμηθευτής). 

Δίνουν τη δυνατότητα 

λόγω της εξασφάλισης 

που παρέχουν της 

πληρωμής να 

αποφεύγονται οι 

προκαταβολές 

Για Εξαγωγείς 

Διασφάλιση κατάλληλων 
όρων στις Πιστώσεις 
Εξαγωγών της 
επιχείρησης και την 
ασφαλή εκτέλεσή τους 

Πλεονεκτήματα 

ενέγγυων πιστώσεων 

-Εγγύηση πληρωμής για 

https://www.nbg.gr/el/business/international-trade/solutions/lyseisxrimatodotisiseisagvgvn-ejagvgvn
https://www.nbg.gr/el/business/international-trade/solutions/lyseisxrimatodotisiseisagvgvn-ejagvgvn
https://www.nbg.gr/el/business/international-trade/solutions/lyseisxrimatodotisiseisagvgvn-ejagvgvn
https://www.nbg.gr/el/business/international-trade/solutions/lyseisxrimatodotisiseisagvgvn-ejagvgvn
http://www.piraeusbank.gr/en/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
http://www.piraeusbank.gr/en/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
http://www.piraeusbank.gr/en/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
http://www.piraeusbank.gr/en/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
http://www.piraeusbank.gr/en/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/eneggues-pistoseis
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/eneggues-pistoseis
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/eneggues-pistoseis
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/trade-finance/eneggues-pistoseis
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/pistotikes-epistoles
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/pistotikes-epistoles
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/pistotikes-epistoles
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/pistotikes-epistoles
https://www.piraeusbank.gr/el/Megales-Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-Solutions/Diethnes-Emporio
https://www.piraeusbank.gr/el/Megales-Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-Solutions/Diethnes-Emporio
https://www.piraeusbank.gr/el/Megales-Epiheiriseis/transaction-banking/Trade-Solutions/Diethnes-Emporio


πωλητή 

-Εγγύηση για αγοραστή 

ότι η πληρωμή θα 

πραγματοποιηθεί μόνο 

εφόσον τηρηθούν οι όροι 

της ενέγγυας πίστωσης  

13. Αξίες προς 

είσπραξη με 

φορτωτικά 

έγγραφα  

Δεν υφίσταται 

συγκεκριμένη 

περίοδος διάθεσης  

(Για εισαγωγείς) 

Παρέχει διασφάλιση όσον 

αφορά στην παράδοση 

των αγαθών για τον 

Προμηθευτή και την 

εφαρμογή 

προκαθορισμένου τρόπου 

πληρωμής τους για τον 

Εισαγωγέα. 

 

(Για εξαγωγείς) 

-Διασφάλιση παράδοσης 

του εμπορεύματος με τους 

όρους που η επιχείρηση 

έχει συμφωνήσεις με 

πελάτες εξωτερικού 

 Μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις 

 https://www.nbg.gr/el/corporate/internat
ional-trade/import-export/documentary-
collections(1) 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epa
ggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-
emporio/eisagoges-eksagoges 

https://www.eurobank.gr/el/business/co
rporate-banking/corporate-
anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-
diethnes-emporio/diaxeirisi-fortotikon-
eggrafon 

https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiris
eis-epaggelmaties/ypiresies-
epixeiriseon/trapezikes-
ypiresies/diakanonismos-eisagogon-
eksagogon-epixeiriseon 

https://www.pancretabank.gr/business/l
yseis-gia-epaggelmaties/eisagoges-
eksagoges 

 

(Για εισαγωγείς): 

 -Μείωση τους χρόνου και 
του κόστους διαχείρισης 
μιας Αξίας. 

 -Ευρύ φάσμα 
Ανταποκριτών σε όλες τις 
αγορές αποφεύγοντας την 
διαμεσολάβηση τρίτων 
τραπεζών.  

 -Παρακολούθηση των 
υποχρεώσεων 
επιχείρησης και 
ενημερωτικές 
καταστάσεις.  
 
(Για εξαγωγείς): 

 -Ακριβής αποτύπωση των 
συμφωνημένων όρων 
στην εντολή είσπραξης 
προς την ξένη τράπεζα.  

 -Παρακολούθηση των 
σταδίων παράδοσης 
φορτωτικών εγγράφων, 
αποδοχής /έκδοσης 
πιστωτικών τίτλων και 
είσπραξης με ενημέρωσή 
σας.  

 -Άμεση πίστωση 
εισερχομένων 
διατραπεζικών 
πληρωμών.  
 
 
 
 
 

 

  

https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/import-export/documentary-collections(1)
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/import-export/documentary-collections(1)
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/import-export/documentary-collections(1)
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/eisagoges-eksagoges
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/eisagoges-eksagoges
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/diethnes-emporio/eisagoges-eksagoges
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/diaxeirisi-fortotikon-eggrafon
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/diaxeirisi-fortotikon-eggrafon
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/diaxeirisi-fortotikon-eggrafon
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/diaxeirisi-fortotikon-eggrafon
https://www.eurobank.gr/el/business/corporate-banking/corporate-anagkes/sunallages-me-to-eksoteriko-diethnes-emporio/diaxeirisi-fortotikon-eggrafon
https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon
https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/ypiresies-epixeiriseon/trapezikes-ypiresies/diakanonismos-eisagogon-eksagogon-epixeiriseon


(Επικείμενα προγράμματα το αμέσως επόμενο διάστημα) 

 

 
Τίτλος 

προγράμματος ή 
μορφή 

χρηματοδότησης/  
 

Διαχειριστής προγράμματος 
Περίοδοςδιάθεσης, 

χρονικοί περιορισμοί 
Διάρθρωση 
κεφαλαίων 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Πλεονεκτήματα 

 

 

 

«MadeinGreece» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΝΕΟ 
www.etean.com.gr 

 

 

Aναμένεται να εκδοθεί η 

σχετική πρόσκληση το 

αμέσως επόμενο διάστημα 

(1ο τρίμηνο 2019) 

 

 

 

Επιχειρηματικές συμμετοχές 

(fundoffunds), με minimum 

συμμετοχή 30% ιδιώτες 

επενδυτές και maximum 

70% ΠΔΕ 

 

 80 εκ. € συνολικά 
κεφάλαια 

 

 Όριο 
χρηματοδότησης 
από € 200 
χιλιάδες 

 

Νέες και υφιστάμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης για τη δημιουργία 

επώνυμων ελληνικών προϊόντων και 

ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας 

εξαγωγών 

 

 

  

http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΕ)  

Κλειστά προγράμματα και παρατίθενται μόνο για γενική ενημέρωση 

 
Τίτλος 

προγράμματος 
ή μορφή 

χρηματοδότηση
ς 
 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί  

Σκοπός 
χρηματοδότησης 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις  

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 
χρηματοδότησ

ης  

Ωφελημένοι από το 
πρόγραμμα μέχρι 

(30/11/2016) 

 
 

Πληροφορίες και 
Αναλυτική περιγραφή  

 
 

Ειδικές πληροφορίες  

 
ΕΤΕΑΝ Α.Ε.: 
 
ΤΑΜΕΙΟΕΠΙΧΙΕΡΗΜΑ
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ Ι)  
 
ΔΡΑΣΗ - 
ΥΠΟΤΑΜΕΙΟ: 
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» 

 
2011-2015 
 
Δράση ενεργή έως 
30-6-2015. 

 
Κρατική ενίσχυση: 
 
Δάνεια προς ΜμΕ με χαμηλό 
επιτόκιο 
για την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων με 
στόχο την εξωστρέφεια 
(συμπεριλαμβανομένων 
ενταγμένων σε προγράμματα 
κρατικών ενισχύσεων ή στον 
Επενδυτικό Νόμο). 

 
Συνεργαζόμενη τράπεζα: 
Eurobank 
Επιτόκιο: 4,23%. 
Διάρκεια δανείων: 5-10 
έτη. 
Διαστήματα 
αποπληρωμής δόσεων: 
ανά τρίμηνο. 
Δυνατότητα χορήγησης 
περιόδου χάριτος έως 2 
έτη (εντόκως). 
Διαχειριστικό κόστος 
(φακέλου): 800€. 
 

 
ΜΜΕ με τους 
ακόλουθους ΚΑΔ: 
ΚΑΔ 10 
(συγκεκριμένοι 
κωδικοί) – 33 
(δηλαδή όλη 
μεταποίηση, εκτός 
από ορισμένους 
μη επιλέξιμους 
κωδικούς 10 και 
11 οι οποίοι δεν 
χρηματοδοτούνταν 
από ΕΤΠΑ αλλά 
από ΕΤΑΑ), 
35.30.21, 41-43, 
46, 58-59, 61, 
επιλεγμένες 
δραστηριότητες 
των κωδικών 62, 
63, 70, 71, 74, 82, 
86, 96. 

 
30.000 ευρώ – 
300.000 ευρώ 

Απολογιστικά στοιχεία 

δράσης «Εξωστρέφεια» του 

ΤΕΠΙΧ: 

- Καταληκτική ημερομηνία 
συμβασιοποίησης 
δανείων: 31-7-2015. 

- Τελική σχέση 
συνεπένδυσης με 
τράπεζα (Eurobank): 1:1. 

- Τελικός Π/Υ Δημόσιας 
Δαπάνης: 43,78 εκ. 
ευρώ. 

- Τελικό δεσμευμένο ποσό 
για τη χρηματοδότηση 
της δράσης (από ΤΕΠΙΧ 
και τράπεζα): 87,57 εκ. 
ευρώ. 

- Συνολικός αριθμός 
αιτήσεων: 386. 

- Τελικός αριθμός 
συμβασιοποιημένων 
δανείων: 223. 

- Αριθμός εκταμιευμένων 
δανείων (31.10.2016): 
222. 

- Ποσό εκταμιεύσεων 
δανείων (31.10.2016): 
85,89 εκ. ευρώ. 

- Τελικό ποσό συμμετοχής 
ταμείου στις 
εκταμιεύσεις 
(31.10.2016): 42,87 εκ. 
ευρώ. 

 
Πληροφορίες: 
http://www.etean.gr/PublicPages/P
astProgram.aspx?ID=68 
 
 
 Δράση ενεργή έως 
 30-6-2015. 

- Επιλέξιμες δαπάνες: 

- - Αγορά κι εγκατάσταση 

μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού. 

- - Συστήματα διαχείρισης, 

αποθηκών, εμπορευμάτων, 

αποθεμάτων, αυτοματισμού, 

ελέγχου, σύγχρονα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα, 

εφαρμογές CRM, ηλεκτρονικού 

επιχειρείν (ebusiness), 

ηλεκτρονικού καταστήματος – 

αγορών, ηλεκτρονικός 

εξοπλισµός, GPS, webcams, 

PDA’s, κλπ.  

- - Δαπάνες διασφάλισης 

ποιότητας, πιστοποίησης 

προϊόντων, υιοθέτησης 

συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης.  

- - Δαπάνες προβολής σε αγορές 

– στόχους.  

- - Τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη, συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

κλπ.  

- - Προστασία, απόκτηση και 

χρήση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, 

μεταφορά τεχνογνωσίας, 

ανάπτυξη πρωτοτύπων.  

- - Κατασκευή, επέκταση, 

εκσυγχρονισμός κτηριακών, 

http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram.aspx?ID=68
http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram.aspx?ID=68


ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι 

δαπάνες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 

20% του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου.  

- - Δαπάνες αγοράς πρώτων 

υλών, εμπορευμάτων, 

συσκευασιών και υπηρεσιών, 

που σχετίζονται απολύτως με 

το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα 

προϊόντα και/ή τις νέες αγορές 

μέχρι 20% του 

προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

  



Ηλεκτρονικές πλατφόρμες τραπεζών για ενίσχυση εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων 

 

Τίτλος 

υπηρεσίας 

Περίοδος 

διάθεσης, 

χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 

υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά 

υπηρεσίας 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις Πληροφορίες και 

Αναλυτική περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες  

 

1. 

«AlphaWebIntern

ationalTrade» 

 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

 

 

On-line συναλλαγές 

διεθνούς εμπορίου 

 

 

Λύση ολοκληρωμένης 

διαχείρισης εμπορικών 

συναλλαγών 

-On-line διεκπεραίωση εργασιών 

εισαγωγών-εξαγωγών, ενέγγυων 

πιστώσεων  

-On-line ενημέρωση σε κάθε 

στάδιο της συναλλαγής 

  

 

Μικρές - μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις 

 

-Ηλεκτρονική διαχείριση 

εισαγωγών 

-Ενημέρωση επί των εργασιών 

διεθνούς εμπορίου –εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων 

-Ηλεκτρονική τήρηση αρχείων 

και ιστορικότητας συναλλαγών 

-Δυνατότητα δημιουργίας 

εγκριτικών επιπέδων ανάλογα 

με χαρακτηριστικά εταιρίας  

 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis
/myalpha/diethnes-emporio/alpha-
web-international-trade 

 

 

2. 

Διαδικτυακήπύλη 

«Alpha 

International 

Trade» 

 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσης της 

υπηρεσίας 

 

Πύλη επιχειρηματικής 

επέκτασης στο 

εξωτερικό 

 -Eντοπισμός αγοράς – στόχου                                

-Εντοπισμός συνεργατών σε όλο 

τον κόσμο               --Εργαλείο 

υπολογισμού δασμών – φόρων – 

κόστους εξαγωγών / εισαγωγών 

κλπ                                     -

Πρόσβαση σε 25.000 έρευνες 

αγοράς ανά χώρα / κλάδο                                  

-Οn-line ενημέρωση για πάνω 

από 200 χώρες          -

Επικαιροποίηση δεδομένων 

(τιμές συναλλάγματος  κλπ) 

 
Μικρoμεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις  

-Δωρεάν πρόσβαση σε μεγάλο 

μέρος των υπηρεσιών της 

πλατφόρμας 

 

 

 

 

 

 

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis

/myalpha/diethnes-emporio/alpha-

international-trade 

Δημιουργία προφίλ στη 

διαδικτυακή πύλη 

www.alphainternationaltrade.gr 

για πρόσβαση σε διεθνές δίκτυο 

συνεργατών 24 ώρες το 24ωρο 

 

 

 

 

 

  

 

3. Δικτυακή 

 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί 

 

Με τη βραβευμένη 

διαδικτυακή πύλη 

 

Trade Portal- 

 
 
Πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες 
και μεγάλες επιχειρήσεις 

 

-Πρόσβαση μέσω της δημιουργίας 

προφίλ από τις ενδιαφερόμενες 

 

https://www.exportgate.gr/en 

 

http://www.alphainternationaltrade.gr/
https://www.exportgate.gr/en


πλατφόρμα 

«Exportgate» 

https://www.export

gate.gr/en 

περιορισμοί 

διάθεσης της 

υπηρεσίας 

διεθνούς εμπορίου 

Exportgate.gr βοηθάμε τις 

ελληνικές και κυπριακές 

επιχειρήσεις να 

δικτυώνονται στην 

παγκόσμια αγορά και να 

αναζητούν συνέργειες για 

τα προϊόντα τους σε όλο 

τον κόσμο. Δίνεται 

πρόσβαση σε εξελιγμένα 

εργαλεία και πηγές 

εξειδικευμένης 

πληροφόρησης για 

δυναμική ανάπτυξη της 

εμπορικής τους 

δραστηριότητας. 

www.exportgate.gr 

 Εξερεύνηση νέων 

αγορών και χωρών 

ενδιαφέροντος 

 Ενημέρωση για 

επιχειρηματικές ευκαιρίες 

σε χώρες ενδιαφέροντος 

 Ενημέρωση για εμπορικά 

θέματα και διεθνείς 

κανονισμούς σε χώρες 

ενδιαφέροντος 

Τrade Club 

 Δυνατότητα δικτύωσης με 

αξιόπιστους συνεργάτες στο 

εξωτερικό μέσω του ψηφιακού 

δικτύου διεθνούς εμπορίου -

TradeClubAlliance- στο οποίο 

συμμετέχουν μεγάλες διεθνείς 

τράπεζες  

 

 Διενέργεια επιχειρηματικών 

συναλλαγών με πάνω από 15 

χιλιάδες επιχειρήσεις - 

πελάτες συνεργαζόμενων 

τραπεζών σε 40 χώρες  

 

 Πρόσβαση σε κατάλογο 

αξιόπιστων επιχειρηματικών 

συνεργατών  

 

Στοχευμένες επιχειρηματικές 

προτάσεις βάσει του προφίλ της 

επιχείρησης 

 

επιχειρήσεις 

https://www.exportgate.gr/en/create-

profile 

Τrade Club 

https://resources.exportgate.gr/ 

Trade Portal 

www.exportgate.gr 

 

 

 

 Eνημέρωση τάσεων και 

εξελίξεων στην 

παγκόσμια αγορά για 

πάνω από 180 χώρες. 

 Διερεύνηση νέων 

επιχειρηματικών 

ευκαιριών παγκοσμίως 

 Απόκτηση τεχνογνωσίας 

από εξειδικευμένους 

συμβούλους 

(AsktheExperts). 

Ενημέρωση για 

χρηματοδοτικές λύσεις 

και υπηρεσίες που 

ταιριάζουν στις ανάγκες 

της επιχείρησης και 

διευκολύνουν την 

εξαγωγική της 

δραστηριότητα 

 Αίτηση Ένταξης στο νέο 

διεθνές επιχειρηματικό 

δίκτυο TradeClub. Το 

TradeClubAlliance είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα 

διεθνή δίκτυα εμπορίου. 

Υποστηρίζεται από 

διεθνείς τραπεζικούς 

οργανισμούς σε πάνω 

από 40 χώρες. Το 

Exportgate.gr εντάσσεται 

στο TradeClubAlliance 

μέσα από τη στρατηγική 

συνεργασία της Eurobank 

με την BancoSantander. 

 Δικτύωση με πιθανούς 

συνεργάτες από όλο τον 

κόσμο. Τα μέλη του 

Exportgate.gr 

χρησιμοποιούν σύγχρονα 

εργαλεία δικτύωσης για να 

εντοπίζουν πιθανούς 

συνεργάτες για τα 

προϊόντα τους στο 

εξωτερικό. 

 

 

 

 

https://www.exportgate.gr/en
https://www.exportgate.gr/en
https://www.exportgate.gr/en/create-profile
https://www.exportgate.gr/en/create-profile
https://resources.exportgate.gr/


 

4. Go 

international 

 

Δεν υφίσταται 

χρονικός 

περιορισμός 

διάθεσης του 

προϊόντος 

 

Δικτύωση ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 

με πιθανούς εισαγωγείς 

από το εξωτερικό. 

Πρόγραμμα 

GoInternational υπό την 

αιγίδα του ελληνικού 

Υπουργείου Εξωτερικών, 

σε συνεργασία με τους 

μεγαλύτερους εξαγωγικούς 

και άλλους φορείς της 

Ελλάδας, όπως: 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Εξαγωγέων (ΠΣΕ) 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Κρήτης (ΣΕΚ) 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 

 

Κάθε Επιχειρηματική Αποστολή 
περιλαμβάνει: 

 -Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις σε 
μορφή Partenariat 

  

-Επιχειρηματικά φόρουμ 

συνεργασίας 

  

https://www.eurobank.gr/el/omilos/et

airiki-koinoniki-euthuni/kainotomia-

kai-epixeirimatikotita/programma-

epixeirimatikon-apostolon-go-

international 

http://www.go-international.gr/en/  

 

 

Υλοποίηση προγράμματος σε 

συνεργασία με εξαγωγικούς και 

άλλους φορείς στην Ελλάδα  

-Πραγματοποίηση 880 

επιχειρηματικών αποστολών σε 27 

χώρες 

Από το 2010 έχουν πραγματοποιηθεί 8 

Επιχειρηματικές Αποστολές 

GoInternational: Βουκουρέστι, 

Ρουμανία 2010, Λευκωσία, Κύπρος 

2011, Βελιγράδι, Σερβία 2011, 

Βουκουρέστι, Ρουμανία 2012, Μόσχα, 

Ρωσία 2013, Αθήνα, Ελλάδα 2016, 

Κρήτη, Ελλάδα 2017 και Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα, 2018. 

Σε 13.000 και πλέον Β2Β συναντήσεις 

έχουμε φέρει σε επαφή: 

740 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

1.070 αγοραστές από 37 χώρες του 

εξωτερικού – Ρωσία, Κίνα, Καναδά, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, 

Ιταλία, Σουηδία, Ολλανδία, Βέλγιο, 

Ισπανία, Αυστρία, Ρουμανία, Σερβία, 

Κύπρο, Πολωνία, Ιράκ, Κροατία, 

Ουγγαρία, Ιορδανία, Βοσνία, 

Σλοβενία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, 

Λίβανο, Αίγυπτο, Συρία, ΗΠΑ, 

Φιλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, Ελβετία, Βουλγαρία, 

Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Μαρόκο, Ν. 

Αφρική 

 

 

5. Δικτυακή πλατφόρμα «we.trade»  

Εurobank 

 

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός διάθεσης του προϊόντος 

Ψηφιακή πλατφόρμα tradefinance βασισμένη σε τεχνολογία blockchain-Δίκτυο επιχειρηματικής διασύνδεσης που φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις προερχόμενες από 50 χώρες για εμπορικές συναλλαγές) 

 

-Παροχή ψηφιακής λύσης αιχμής για διεθνείς εμπορικές συναλλαγές 

Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας από Οκτώβριο 2018 



Μικρoμεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

-Εφαρμογή τεχνολογίας blockchain για ευρεία κάλυψη διεθνών αγορών 

-Δυνατότητα εξασφάλισης συναλλαγής από τράπεζες αλλά και τραπεζικής χρηματοδότησης. 

 

 

6. i-bank Trade 
Finance  

 

Δεν υφίσταται 
χρονικός 

περιορισμός 
διάθεσης του 

προϊόντος 

 

On-line συναλλαγές & 
Υπηρεσίες 

Διασυνοριακού 
Εμπορίου  

 

Ολοκληρωμένη λύση on-line διαχείρισης ,ι 

παρακολούθησης και ολοκλήρωσης 

συναλλαγών διασυνοριακού εμπορίου  

Εξατομικευμένες αναφορές  

 
 
Μικρές - μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις 

 

Ηλεκτρονική διαχείριση συναλλαγών  

Ψηφιακά έγγραφα και παραστατικά  

Ιστορικότητα συναλλαγών  

Ευέλικτο εγκριτικό μοντέλο  

 

 

https://www.nbg.gr/el/corporate/international-

trade/trade-finance/import-solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/import-solutions
https://www.nbg.gr/el/corporate/international-trade/trade-finance/import-solutions

