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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Τραπεζικά Ιδρύματα και τραπεζικοί λογαριασμοί - Εξασφάλιση πιστώσεων (επιδοτήσεις, δάνεια, 

εγγυήσεις κλπ.) 

I. Τραπεζικά Ιδρύματα και τραπεζικοί λογαριασμοί 

Πέρα από τα ίδια κεφάλαια, βασική πηγή εταιρικής χρηματοδότησης και εξασφάλισης πιστώσεων στην 

γερμανική οικονομία, συνιστούν οι τράπεζες. 

Τυπολογία τραπεζικών ιδρυμάτων 

Το γερμανικό τραπεζικό σύστημα γνωρίζει βασική διάκριση μεταξύ τριών «τύπων» τραπεζών: 

1. Ιδιωτικές, Εμπορικές Τράπεζες 

Σε αυτές ανήκουν οι μεγάλες τράπεζες «εθνικής εμβέλειας», όπως η Deutsche Bank, η 

Commerzbank, αλλά και μικρότερες ιδιωτικές τράπεζες, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 

200, καθώς και τα υποκαταστήματα διεθνών εμπορικών τραπεζών. 

Το 40% περίπου των τραπεζών που λειτουργούν στην Γερμανία είναι ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες, 

εκ των οποίων τα 2/3 περίπου ανήκουν στους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους. 

2. Δημόσια Αποταμιευτικά Ιδρύματα (Ταμιευτήρια/Sparkassen και Περιφερειακές 

Τράπεζες/Landesbanken) 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τράπεζες και ταμιευτήρια, με βασικούς μετόχους είτε τοπικές και 

περιφερειακές Κυβερνήσεις, είτε κοινωφελή ιδρύματα και ιδρύματα ειδικού σκοπού. 

3. Συνεταιριστικές Τράπεζες (Genossenschaftsbanken) 

Σε αυτές ανήκουν τα δίκτυα των τραπεζών Volksbank και Raiffeisenbank, με 30 εκατ. πελάτες σε 

περισσότερες από 1.000 «λαϊκές» συνεταιριστικές τράπεζες και 12 χιλ. υποκαταστήματα σε όλη την 

Γερμανία, καθώς και η Συνεταιριστική Τράπεζα DZ-Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank), 

η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα, τόσο ως «κεντρική» τράπεζα του συνολικού συνεταιριστικού 

δικτύου, αποτελώντας το δεύτερο σε κεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Γερμανία, όσο 

και ως εμπορική και επενδυτική τράπεζα. 

Ο συνολικός αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων 

των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών, υπολογίζεται σε 1.800, με 35 χιλ. υποκαταστήματα περίπου. Τα 

Ταμιευτήρια αποτελούν τις πιο «δημοφιλείς» τράπεζες στην Γερμανία, ακολουθούμενα από το δίκτυο των 

Raiffeisenbank, συγκεντρώνοντας από κοινού περί τα 50 εκατ. πελάτες. Η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα 

είναι η Deutsche Bank, ο οποία, μαζί με την θυγατρική της Postbank, εξυπηρετεί περίπου 12 εκατ. 

πελάτες, ακολουθούμενη από την Commerzbank με περίπου 4 εκατ. πελάτες. 

Είδη τραπεζικών λογαριασμών 

Οι τύποι τραπεζικών λογαριασμών διαφέρουν αισθητά ανά τραπεζικό ίδρυμα, οι τρεις βασικές κατηγορίες 

ωστόσο είναι οι εξής:  

1. Λογαριασμός Κίνησης ή Girokonto 

Πρόκειται για «κλασικούς» λογαριασμούς κίνησης κεφαλαίων, όπως οι λογαριασμοί μισθοδοσίας. 

Συνοδεύονται από «απλή» χρεωστική κάρτα πληρωμών και ανάληψης μετρητών. Κατά κανόνα είναι 

άτοκοι, αν και ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα προσφέρουν ένα πολύ μικρό επιτόκιο. Για την διατήρηση 

ενός Girokonto πολλές γερμανικές τράπεζες χρεώνουν ένα μικρό μηνιαίο ποσό (στην Deutsche Bank, 

επί παραδείγματι, ανέρχεται σε €5/μηνιαίως). 
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2. Λογαριασμοί Καταθέσεων (Verzinste Bankkonten für Geldanlagen), οι οποίοι διακρίνονται σε: 

i. Βιβλιάριο Αποταμίευσης (Sparbuch) 

Αποτελεί τον συνήθη και πιο διαδεδομένο έντοκο λογαριασμό αποταμίευσης, καθώς τα ποσά είναι 

«ανοιχτά» και αναλήψιμα σε σχετικά μικρές προθεσμίες, ενώ η τήρησή του δεν χρεώνεται. Το 

«κλασικό» βιβλιάριο έχει πλέον αντικατασταθεί (ή συμπληρωθεί) από Κάρτα Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών (SparCard). Μειονέκτημα θεωρείται ο πολύ χαμηλός τόκος, ο οποίος συχνά 

υπολείπεται του πληθωρισμού. 

ii. «Ημερήσιο» Βιβλιάριο Αποταμίευσης(Tagesgeldkonto) 

Αποτελεί εκδοχή του «κλασικού» εντόκου Βιβλιαρίου, με παρόμοιους όρους λειτουργίας αλλά 

δυνατότητα πρόσβασης στα κεφάλαια σε ημερήσια βάση. Το επιτόκιο είναι μεταβλητό και, κατά 

κανόνα, υψηλότερο ενός «κλασικού» Βιβλιαρίου Αποταμίευσης. 

iii. «Κλειστό» Βιβλιάριο Αποταμίευσης (Festgeldkonto) 

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα, ο «προθεσμιακός» αυτός έντοκος λογαριασμός 

αποταμίευσης προβλέπει «κλειστές» προθεσμίες, κατά τις οποίες τα κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα, 

ενώ το «σπάσιμο» των προθεσμιών συνεπάγεται κόστος. Η τήρησή του δεν χρεώνεται, ενώ το 

επιτόκιο είναι το συγκριτικά υψηλότερο και συμφωνείται ad hoc μεταξύ τράπεζας και πελάτη, 

βάσει του ύψους των κεφαλαίων και της προθεσμιακής διάρκειας. 

3. Λογαριασμός Πιστωτικής Κάρτας (Konto mit Kreditrahmen) 

Πρόκειται στην ουσία για Λογαριασμό Κίνησης, με δυνατότητα απόκτησης πιστωτικής κάρτας, βάσει 

πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος (Πιστοποιητικό Πιστοληπτικής Ικανότητας “Schufa Credit 

Report”). 

Πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Πιστοληπτικής Ικανότητας Schufa υπό https://www.schufa.de/en/ 

(στην Αγγλική), για την διαδικασία απόκτησης του Πιστοποιητικού από ιδιώτες υπό 

https://www.meineschufa.de/index.php?site=11 (στα γερμανικά) και επιχειρήσεις υπό 

https://www.schufa.de/en/corporate-customers/credit-rating/ (στα αγγλικά), η δε αίτηση απόκτησης του 

Πιστοποιητικού υπό https://www.meineschufa.de/downloads/SCHUFA_Infoblatt-BA-Antrag-englisch.pdf 

(στην Αγγλική). Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Schufa, για ιδιώτες, ανέρχεται σε €29,95 

(συμπεριλ. ταχυδρομικών τελών). 

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από 19 Ιουνίου 2016 όλοι οι πολίτες της ΕΕ 

δικαιούνται το άνοιγμα «βασικού» λογαριασμού σε ένα κράτος-μέλος ΕΕ, χωρίς να διαμένουν 

υποχρεωτικώς σε αυτή την χώρα. 

Ως βασικός, νοείται τραπεζικός λογαριασμός πληρωμών, ο οποίος καλύπτει τις κυριότερες συναλλαγές 

της καθημερινότητας, όπως κατάθεση και ανάληψη μετρητών, είσπραξη και καταβολή πληρωμών κλπ., 

ενώ συνεπάγεται την έκδοση κάρτας ανάληψης μετρητών, χρεωστικών αγορών (ηλεκτρονικών και μη) 

κλπ. Οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, μέσω του 

λογαριασμού, όχι όμως και πιστωτικές διευκολύνσεις, δικαιώματα υπερανάληψης κλπ. Επίσης, οι 

τράπεζες εξακολουθούν να δικαιούνται την χρέωση ετήσιου τέλους για έναν τέτοιο βασικό τραπεζικό 

λογαριασμό, το οποίο όμως πρέπει να κινείται σε λογικά επίπεδα. 

Το άνοιγμα πιο «σύνθετων» τραπεζικών λογαριασμών, ωστόσο, όπως λογαριασμοί καταθέσεων, 

αποταμίευσης, πιστωτικής κάρτας κλπ., προϋποθέτει την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών, 

πέραν των εγγράφων ταυτοποίησης, όπως η Δήλωση Κατοικίας (Meldebescheinigung, 

Einwohnermeldeamt), αποδεικτικά μισθοδοσίας κ. ά., βάσει της πολιτικής του κάθε τραπεζικού 

ιδρύματος
1
. 

 

                                                           
1
Η Δήλωση Κατοικίας (Meldebescheinigung) γίνεται στα κατά τόπους Ληξιαρχεία (Einwohnermeldeamt), προς χρήση έναντι δημοσίων και 

ιδιωτών και, πέραν των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης, περιλαμβάνει την ιθαγένεια του αιτούντος, όπως φυσικά και την τρέχουσα 
διεύθυνση κατοικίας του 

https://www.schufa.de/en/
https://www.meineschufa.de/index.php?site=11
https://www.schufa.de/en/corporate-customers/credit-rating/
https://www.meineschufa.de/downloads/SCHUFA_Infoblatt-BA-Antrag-englisch.pdf
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Εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί 

Εμπορικές τράπεζες, ταμιευτήρια και συνεταιριστικές τράπεζες, αλλά και οι διαδικτυακές τράπεζες στην 

Γερμανία στο σύνολό τους, διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες και στοχεύουν στην κάλυψη των ειδικών αναγκών λειτουργίας και διαχείρισης 

μίας επιχείρησης ή ενός επιτηδευματία, όπως οι πληρωμές εργαζομένων και προμηθευτών, η είσπραξη 

αμοιβών, η μεταφορά κεφαλαίων, η διαχείριση δανείων κλπ. 

Η τήρηση ξεχωριστού εταιρικού λογαριασμού συνιστάται, πέραν από το προφανές πλεονέκτημα της 

διάκρισης προσωπικών και εταιρικών οικονομικών και για λογιστικούς και φοροτεχνικούς λόγους. 

Οι εταιρικοί λογαριασμοί διαθέτουν μεν τις ίδιες βασικές λειτουργίες με τους προσωπικούς τραπεζικούς 

λογαριασμούς, ήτοι καταθέσεις και αναλήψεις, μεταφορές, πάγιες εντολές κλπ., η βασική τους διαφορά 

έγκειται ωστόσο στην δυνατότητα άμεσης είσπραξης (χρέωσης) από λογαριασμούς τρίτων (πελατών). 

Παράλληλα, παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, ως προς τους όρους τήρησης (πχ. 

πάγιο μηνιαίο κόστος, χρεώσεις κινήσεων, κόστος εταιρικών πιστωτικών καρτών, επιτόκια κλπ.), βάσει 

της πολιτικής του κάθε τραπεζικού ιδρύματος (ενδεικτική σύγκριση μεταξύ εταιρικών τραπεζικών 

λογαριασμών υπό: https://www.zentraler-kreditausschuss.de/geschaeftskonto-vergleich/, στο portal του 

γερμανικού Τραπεζικού Ινστιτούτου Deutsche Kreditwirtschaft/DK, στα γερμανικά) 

Το άνοιγμα ενός εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού απαιτεί, κατά κανόνα, πέραν από τα συνήθη 

δικαιολογητικά ταυτοποίησης, αποδεικτικά που αποδεικνύουν την έναρξη της επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης (εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο, εταιρικό ΑΦΜ), κατά περίπτωση πιστοποιητικό 

φερεγγυότητας Schufa, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ., ενώ σε περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών τα στοιχεία 

ενδέχεται να είναι απαιτητά από όλους τους εταίρους. 

II. Εξασφάλιση πιστώσεων (επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) 

1. Αναπτυξιακός Νόμος – Κίνητρα Επενδύσεων 

1.1 Εισαγωγή 

Μεγάλο τμήμα της χρηματοδότησης επενδύσεων προέρχεται από την ΕΕ. Το μέγεθος αυτής καθορίζεται 

σε μακροπρόθεσμη βάση (Προγραμματικές Περίοδοι) με ενιαία κριτήρια για όλη την ΕΕ, τηρώντας τους 

κανόνες ανταγωνισμού. Ομοσπονδία και Κρατίδια διαθέτουν, ωστόσο, επίσης ίδια μέσα χρηματοδότησης 

επιχειρήσεων. 

Οι αρμόδιοι φορείς επενδύσεων σε επίπεδο Ομοσπονδίας και Κρατιδίων διαχειρίζονται όχι μόνον τους 

εθνικούς πόρους, αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αίτημα πρόσβασης σε 

χρηματοδοτικά μέσα, των οποίων η διαχείριση λαμβάνει χώρα κεντρικά από την ΕΕ, δέον όπως 

υποβάλλεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετική υποστήριξη προσφέρουν τα «εθνικά σημεία 

επαφής». 

Διακρίνονται οι εξής μορφές χρηματοδότησης: 

1. Επιδοτήσεις 

2. Δάνεια 

3. Εγγυήσεις, και 

4. Συμμετοχές. 

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.foerderdatenbank.de/ 

1.2 Επιδοτήσεις προς ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων 

1.2.1 Γενικές επιδοτήσεις 

1.2.1.1 Επιδοτήσεις προς «Βελτίωση της Περιφερειακής Οικονομίας» (VRW) 

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω επιδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της 

επιδότησης επιτοκίου), αφορά στη θεματική ενότητα «Βελτίωση της Οικονομίας της Περιφέρειας» 

(Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur). Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και 

https://www.zentraler-kreditausschuss.de/geschaeftskonto-vergleich/
http://www.foerderdatenbank.de/
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Ενέργειας (BMWi), σε συνεργασία με τις Κυβερνήσεις των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων, λαμβάνοντας 

υπόψη το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, ορίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις 

προϋποθέσεις, τους τομείς και τις περιφέρειες προτεραιότητες, καθώς και τα αντίστοιχα ανώτατα όρια 

επιδοτήσεων. Εντός του πλαισίου αυτού, τα Κρατίδια δύνανται να προβούν σε περαιτέρω εξειδικεύσεις 

προϋποθέσεων και στόχων.  

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται, ανάλογα με την περιοχή, ως εξής: 

α) Προκαθορισμένες περιοχές «Γ» (πρώην περιοχές «Α»), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (2013/C 209/01), οι οποίες αντιστοιχούν στο 25,85% του 

πληθυσμού της χώρας και καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας (με 

εξαίρεση την Λειψία).  

β) Μη προκαθορισμένες περιοχές «Γ», οι οποίες επιλέχθηκαν βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, που 

επίσης προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-

2020 (2013/C 209/01) και 

γ) Περιοχές «Δ», οι οποίες προκύπτουν από την οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 651/2014 και 1407/2013 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά και για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατ' εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης. 

Στις ως άνω περιοχές, τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων από 1.1.2018 για τις Μικρές/Μεσαίες/Μεγάλες 

Επιχειρήσεις στις προκαθορισμένες και μη προκαθορισμένες περιοχές «Γ» είναι 30%/20%/10% 

αντιστοίχως. Για τις προκαθορισμένες περιοχές ταξινόμησης «Γ» που συνορεύουν με περιοχές «Α» 

γειτονικών χωρών (σύνορα Γερμανίας – Πολωνίας), τα ως άνω ποσοστά δύνανται να ανέβουν, 

προκειμένου η διαφορά στην ενίσχυση να μην υπερβαίνει τις 15 ποσοστιαίες μονάδες. Στις περιοχές «Δ» η 

ενίσχυση ανέρχεται ,υπό προϋποθέσεις, σε 20%/10%/€200.000 συνολικά εντός τριών (φορολογικών) 

ετών, για μικρές/μεσαίες/μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως. 

Η χρηματοδότηση μέσω του ως άνω προγράμματος δύναται να λάβει την μορφή επιδότησης κεφαλαίου ή 

κάλυψης του κόστους μισθοδοσίας, στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού προγράμματος, το οποίο θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών ετών. 

Αποκλείονται από την ως άνω χρηματοδότηση οι τομείς της αγροτικής και δασικής οικονομίας, αλιείας 

και ιχθυοκαλλιέργειας, η χαλυβουργία και βιομηχανία παραγωγής σιδήρου, η εξόρυξη και ο τομέας 

επεξεργασίας πετρωμάτων, η ενέργεια, η διανομή ύδατος για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης, το 

λιανικό εμπόριο και το εμπόριο δι’ αλληλογραφίας, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες αποθήκευσης, τα 

νοσοκομεία, οι κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης, η βιομηχανία κατασκευής τεχνητού νήματος, η 

επιδότηση προβληματικής επιχείρησης με εξαίρεση επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών, τα αεροδρόμια, οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα και οι 

σύμβουλοι επιχειρήσεων.  

Δικαιούχοι δύνανται να είναι εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς. Σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων εξετάζεται και εγκρίνεται στη βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως πχ.: δημιουργία νέων πηγών εσόδων και θέσεων εργασίας στην 

περιφέρεια εγκατάστασης της επιχείρησης, πραγματοποίηση πλέον του 50% του κύκλου εργασιών εκτός 

περιφέρειας εγκατάστασης, ύψος σχεδιαζόμενης επένδυσης, τουλάχιστον 50% του μέσου όρου των 

δαπανών αποσβέσεων των τελευταίων τριών ετών, συμβολή στην βελτίωση του περιβάλλοντος κλπ., από 

την κατά τόπους αρμόδια Αρχή (Bewilligungsbehörde). 

Σχετικός σύνδεσμος: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html 

 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/regionalpolitik.html
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1.2.1.2 Επιδότηση «έναρξης ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας» 

Η επιδότηση έναρξης επαγγέλματος/επιτηδεύματος (Gründungszuschuss) υποστηρίζει την είσοδο των 

ανέργων στην αγορά εργασίας. Σχετική αίτηση οφείλει να γίνει πριν την έναρξη της δραστηριότητας, στο 

κατά τόπους αρμόδιο Γραφείο Εργασίας (Agentur für Arbeit). Για την αποδοχή της αίτησης, απαραίτητη 

είναι η σχετική γνωμοδότηση Βιομηχανικού και Εμπορικού ή Τεχνικού Επιμελητηρίου, πιστωτικού 

ιδρύματος κλπ. επί της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου του ενδιαφερομένου, καθώς και η 

απόδειξη της κατοχής των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων για την άσκηση της σχετικής 

δραστηριότητας. 

Η επιδότηση δίδεται σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση, διάρκειας έξι μηνών, αιτούντες λαμβάνουν 

επιδότηση στο ύψος του τελευταίου επιδόματος ανεργίας. Επίσης δίδεται επίδομα €300 για κοινωνική 

ασφάλιση. Εφόσον αποδειχθεί ότι η δραστηριότητα συνεχίζεται, η επιδότηση παρατείνεται για άλλους 9 

μήνες έως τα €300. 

Σχετικοί σύνδεσμοι: http://www.arbeitsagentur.de; http://www.existenzgruender.de 

1.2.1.3 Επιδότηση «EXIST» 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi), με την σύμπραξη του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, υποστηρίζουν την ωρίμανση ιδεών, την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων και 

την δημιουργία προϊόντων που έχουν επινοηθεί και σχεδιαστεί εντός πανεπιστημιακών και ερευνητικών 

ιδρυμάτων της Γερμανίας. Δικαιούχοι του προγράμματος “EXIST” (Gründerstipendium) είναι 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το ύψος της επιδότησης καλύπτει έως και 100% των επιλέξιμων 

δαπανών, κυρίως μισθολογικών ήτοι €1.000 μηνιαίως για φοιτητές, €2.000 μηνιαίως για τεχνικούς 

συνεργάτες, €2.500 μηνιαίως για αποφοίτους, €3.000 για κατόχους διδακτορικού. Για τα ανήλικα τέκνα 

των συμμετεχόντων δίδονται επιπλέον €150 μηνιαίως για κάθε παιδί. Καλύπτονται, επίσης, λειτουργικές 

δαπάνες από €10.000 έως €30.000, συμβουλευτικές υπηρεσίες έως €5.000 και εκπονήσεις ερευνών έως 

€10.000 εφάπαξ. Η επιδότηση διαρκεί έως 1 έτος. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.exist.de. 

1.2.1.4 «Ενίσχυση της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας» 

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης ως άνω προγράμματος (Förderung unternehmerischen Know-hows) είναι η 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Οικονομία και τους Εξαγωγικούς Ελέγχους (Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle - BAFA). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και απευθύνεται σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις. Επιμέρους Ομοσπονδιακά Κρατίδια δύνανται να 

χορηγούν επιδοτήσεις κάλυψης δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και δωρεάν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, για το στάδιο πριν την ίδρυση εταιρείας. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να καλύψει το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών: α) επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται για διάστημα μικρότερο των δύο ετών στην αγορά (Jungunternehmen), β) 

επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί το τρίτο έτος λειτουργίας (Bestandsunternehmen), και γ) επιχειρήσεων με 

οικονομικά προβλήματα (Unternehmen in Schwierigkeiten), οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που 

τίθενται στην υπ’ αριθμ. 2014/C 249/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικής φύσεως, 

προβληματικών επιχειρήσεων», που έχουν έδρα την Γερμανία και πληρούν τις προϋποθέσεις του 

ευρωπαϊκού ορισμού των ΜΜΕ (2003/361/ΕΚ). Από την εν λόγω χρηματοδότηση εξαιρούνται 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς γεωργικού τομέα, της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας και τομέων, οι 

οποίοι δεν δύνανται να λάβουν ενισχύσεις σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 1407/2013/ΕΕ Κανονισμό. Το 

ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από το κατά τεκμήριο κόστος αυτής και τον τόπο έδρας της 

επιχείρησης και κυμαίνεται από €1.500 έως €3.200. Για περισσότερες πληροφορίες 

http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatun

g/unternehmensberatung_node.html. 

 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.exist.de/
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
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1.2.2 Επιδότηση έρευνας και καινοτομίας 

1.2.2.1 «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Καινοτομίας ΜΜΕ» 

Εν λόγω πρόγραμμα (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand/ZIM) συνιστά το κύριο πρόγραμμα του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi) για την χρηματοδοτική υποστήριξη 

καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου της 

βιοτεχνίας και των ελεύθερων επαγγελμάτων. 

Χρηματοδοτούνται μεμονωμένες επιχειρήσεις, προγράμματα συνεργασίας δύο και πλέον επιχειρήσεων ή 

μίας επιχείρησης και ενός ερευνητικού κέντρου, συνεργατικά δίκτυα 6 και πλέον επιχειρήσεων, καθώς και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βλ. 

2003/361/ΕΚ), καθώς και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζόμενους και ετήσιο 

κύκλο εργασιών έως €50 εκατ., μη κερδοσκοπικά ερευνητικά ιδρύματα εντός συνεργατικών σχημάτων με 

επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργου καθώς και διαχειριστές δικτύων. Ενισχύονται προγράμματα εντός 

Γερμανίας, υψηλού τεχνολογικού κινδύνου άμεσης προτεραιότητας, που εντάσσονται και πληρούν τις 

προδιαγραφές συγκεκριμένης επιστημονικής πειθαρχίας (lege artis) και αποσκοπούν στην δημιουργία 

καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που υπερέχουν ουσιωδώς των ήδη διατιθέμενων και 

αντικατοπτρίζουν το παρόν επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης διεθνώς, ενισχύοντας σημαντικά την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Το ποσοστό της ενίσχυσης προς μεμονωμένες επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα, εξαρτάται από το 

μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο έδρας και το επιχειρηματικό σχέδιο και κυμαίνεται από 25% έως 50%, 

με προσαύξηση 5% σε περιπτώσεις συνεργασίας με εταιρεία από το εξωτερικό των επιλέξιμων δαπανών, 

έως €380.000. Η ενίσχυση ερευνητικών ιδρυμάτων καλύπτει έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών έως 

€190.000. Σε προγράμματα συνεργασίας, η ενίσχυση οριοθετείται στα €2 εκατ.. Προς συνεργατικά δίκτυα 

το ποσοστό της ενίσχυσης το 1
ο
 έτος ανέρχεται σε 90%, το 2

ο
 έτος 70%, το 3

ο
 έτος 50% και ενδεχομένως 

το 4
ο
 έτος 30% των επιλέξιμων δαπανών έως το ποσό των €380.000. Τέλος η ενίσχυση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών έως €50.000.  

Σχετικοί σύνδεσμοι: www.clusterplattform.de/clustersuche 

1.2.2.2 «Κοινωφελής βιομηχανική έρευνα» 

Μέσω του ως άνω προγράμματος (Industrielle Gemeinschaftsforschung/IGF), το Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi) στηρίζει το ερευνητικό έργο φορέων, οι οποίοι έχουν 

συσταθεί ως νομικά αυτοτελείς φορείς βιομηχανικής έρευνας κοινωφελούς χαρακτήρα από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και οι οποίοι αποτελούν μέλη της κοινοπραξίας για την προώθηση της εφηρμοσμένης 

έρευνας με την επωνυμία „Otto von Guericke“ e.V. (AiF). Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή 

επιδότησης σε ποσοστό έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών, για μισθούς, εξοπλισμό και υπηρεσίες 

τρίτων. 

Σχετικοί σύνδεσμοι: www.aif.de/igf 

1.2.2.3 «Ανάπτυξη καινοτομικού δυναμικού» 

Μέσω του ως άνω προγράμματος (Innovationskompetenz/INNO-KOM), το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi) στηρίζει την δημιουργία νομικά αυτοτελών φορέων βιομηχανικής 

έρευνας κοινωφελούς χαρακτήρα, οι οποίοι δεν αποτελούν τμήμα πανεπιστημίων ή άλλης επιστημονικής 

ένωσης φορέων βιομηχανικής έρευνας, σε αδύναμες οικονομικά περιφέρειες, όπως αυτές ορίζονται στην 

οδηγία εφαρμογής του προγράμματος «Βελτίωση της Οικονομίας της Περιφέρειας» (Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur), το οποίο περιεγράφη ανωτέρω. Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή 

επιδότησης: 

α) σε ποσοστό έως και 90% των επιλέξιμων δαπανών έως €550.000, στο πλαίσιο του προ-ερευνητικού 

σταδίου, διάρκειας έως 30 μήνες, 

β) σε ποσοστό έως και 70% των επιλέξιμων δαπανών έως €400.000, στο πλαίσιο έρευνας 

προσανατολισμένης στην αγορά, διάρκειας έως 30 μήνες, 

http://www.clusterplattform.de/clustersuche
http://www.aif.de/igf
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γ) σε ποσοστό έως και 90% των επιλέξιμων δαπανών για επενδυτικά προγράμματα δημιουργίας 

ερευνητικών φορέων μικρού μεγέθους (με λιγότερο από 50 απασχολούμενους), κατά κανόνα έως 

€250.000 και για τους λοιπούς φορείς κατά κανόνα έως €500.000, διάρκειας έως 12 μήνες. 

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.euronorm.de/euronorm/index.php 

1.2.2.4 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Καινοτομίας» 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi) χρηματοδοτεί την χρήση από 

επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων βιοτεχνικών επιχειρήσεων) εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

επί θεμάτων διαχείρισης καινοτομίας. Δικαιούχοι της επιδότησης (Innovationsgutscheine/go-Inno) είναι 

εντεταλμένες από το Υπουργείο ή από εγκεκριμένο φορέα έργου συμβουλευτικές επιχειρήσεις. Του 

μέτρου δύνανται να επωφεληθούν επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων βιοτεχνικών επιχειρήσεων) με 

έδρα την Γερμανία και σημαντικές προοπτικές από άποψη τεχνολογίας, με προσωπικό έως 100 

εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως €20 εκατ. Η επιδότηση ανέρχεται στο 50% των δαπανών 

για σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες έως το ποσό των €1.100 την ημέρα για 8-20 ημέρες συνολικά σε 

διάστημα 3 μηνών έως 1 έτος ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.bmwi-innovationsgutscheine.de 

1.3 Δάνεια 

1.3.1 Γενικά δάνεια προς επιχειρήσεις 

1.3.1.1 «Δάνειο ERP για ίδρυση επιχείρησης – κεφάλαιο έναρξης» 

Η Τράπεζα Ανασυγκρότησης (KfW) στηρίζει επίδοξους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και 

μικρές επιχειρήσεις μέσω χρηματοδότησης (ERP Gründerkredit–StartGeld), υπό ευνοϊκούς όρους, 

κεφαλαιουχικών επενδύσεων και απόκτησης εξοπλισμού, έως το ποσό των €100.000. Δικαιούχοι είναι 

φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις (βάσει ορισμού που περιέχεται στην 

υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής). Η χρηματοδότηση δίδεται υπό μορφή δανείου, το οποίο 

δύναται να καλύψει έως και 100% της ιδίας συμμετοχής έως €100.000 (εκ των οποίων έως €30.000 για 

εξοπλισμό), για περίοδο 5 ή 10 ετών, με διετή κατ’ ανώτατο περίοδο χάριτος και επιτόκιο 2,05% ή 2,70% 

αντίστοιχα. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.kfw.de 

1.3.1.2 ««Δάνειο ERP για ίδρυση επιχείρησης – γενικού τύπου» 

Η Τράπεζα Ανασυγκρότησης (KfW) στηρίζει επίδοξους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις κατά τη σύσταση, εδραίωση και επέκταση της εταιρείας τους εντός και εκτός χώρας. Η 

χρηματοδότηση (ERP Gründerkredit–Universell) χορηγείται υπό μορφή δανείου, το οποίο δύναται να 

καλύψει έως και 100% της ιδίας συμμετοχής έως το ποσό των €25 εκατ., για περίοδο έως 20 έτη (με 3ετή 

κατ’ ανώτατο όριο περίοδο χάριτος) και επιτόκιο από 1% έως 8,60% αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου 

του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.kfw.de 

1.3.1.3 «Επιχειρηματικό Δάνειο» 

Μέσω του εν λόγω επιχειρηματικού δανείου (KfW-Unternehmerkredit) της Τράπεζας Ανασυγκρότησης 

(KfW), χρηματοδοτούνται μεσο/μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια με ισχυρές πιθανότητες επιτυχίας. 

Για ΜΜΕ διατίθενται επιπλέον ειδικά χαμηλότοκα δάνεια. Δικαιούχοι είναι εγχώριες και αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, ιδιωτικές κατά πλειοψηφία, ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει τα €500 εκατ., 

καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ήδη την τελευταία πενταετία στην 

αγορά. Δικαιούχοι δύνανται επίσης να είναι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως χρόνου 

έναρξης της επιχείρησης, ο οποίοι εκμισθώνουν επαγγελματικά ακίνητα. Χρηματοδότηση δύνανται τέλος 

να λάβουν γερμανικές επιχειρήσεις και θυγατρικές αυτών, κοινοπραξίες (Joint-Ventures) με ουσιώδη 

γερμανική συμμετοχή και Γερμανοί ελεύθεροι επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως €500 εκατ., για 

δραστηριοποίηση στο εξωτερικό. Η χρηματοδότηση χορηγείται υπό μορφή δανείου, το οποίο δύναται να 

http://www.euronorm.de/euronorm/index.php
http://www.bmwi-innovationsgutscheine.de/
http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/
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καλύψει έως και 100% της ιδίας συμμετοχής, έως το ποσό των €25 εκατ. και επιτόκιο από 1% έως 9,35% 

αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.kfw.de 

1.3.2 Δάνεια για την στήριξη της καινοτομίας 

1.3.2.1 «Δάνειο ERP για ψηφιοποίηση και καινοτομία» 

Το ως άνω πρόγραμμα επιδότησης (ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit) απευθύνεται σε 

εδραιωμένες επιχειρήσεις καινοτομίας με κύκλο εργασιών έως €500 εκατ. και ελεύθερους επαγγελματίες 

που δραστηριοποιούνται ήδη για τουλάχιστον 2 έτη. Χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια 

ψηφιοποίησης και ανάπτυξης της καινοτομίας, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η 

χρηματοδότηση έχει τη μορφή χαμηλότοκου δανείου με επιτόκιο από 1% έως 7,40%, μέσω της 

γερμανικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης (KfW) και δύναται να καλύψει έως και 100% του επενδυτικού 

κόστους από €25.000 κατ’ ελάχιστο και έως του ποσού των €25 εκατ. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.kfw.de 

1.3.2.2 «Ενδιάμεσο δάνειο ERP για την καινοτομία» 

Εν λόγω πρόγραμμα (ERP-Mezzanine für Innovation) παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για 

ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης καινοτόμων και αξιοποιήσιμων από την αγορά, προϊόντων, 

διαδικασιών και υπηρεσιών. Δικαιούχοι είναι εδραιωμένες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως €500 

εκατ. και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ήδη για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η 

χρηματοδότηση έχει τη μορφή χαμηλότοκου δανείου (κανονικής ή χαμηλής προτεραιότητας), με επιτόκιο 

από 1% έως 7,40% μέσω της γερμανικής Τράπεζας Ανασυγκρότησης (KfW) και δύναται να καλύψει έως 

και 100% του επενδυτικού κόστους από €25.000 κατ’ ελάχιστο έως €25 εκατ. μέγιστο. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.kfw.de 

1.3.2.3 «Κεφάλαια εκκίνησης υψηλής τεχνολογίας» 

Εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο (High-Tech Gründerfonds) παρέχει κεφάλαια εκκίνησης 

(Seedfinanzierung) σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups), για την δημιουργία πρωτοτύπων ή και την 

εμπορευματοποίηση αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

διαμεσολάβηση. Δικαιούχοι είναι υπό σύσταση ή λειτουργούσες ήδη, ολιγότερον του ενός έτους, 

μικρομεσαίες εταιρείες. Η χρηματοδότηση συνιστά συνδυασμό συμμετοχής και δανεισμού (διάρκειας έως 

7 ετών και επιτόκιο 6%), ανερχόμενη αρχικά σε €600.000 κατ’ ανώτατο, μέσω της οποίας αποκτάται 15% 

μερίδιο της επιχείρησης (ονομαστική αξία). Ως άνω κεφάλαιο δύναται να συνδυασθεί επί ίσοις όροις (pari-

passu) με κεφάλαια από άλλες πηγές. Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10%. Επόμενοι 

κύκλοι χρηματοδότησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω του ως άνω χρηματοδοτικού εργαλείου, έως 

του ποσού των €1,4 εκατ. 

Σχετικός σύνδεσμος: https://high-tech-gruenderfonds.de/en/ 

1.3.2.4 «Δάνεια Coparion» 

Εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο δημιουργήθηκε με κονδύλια που προήλθαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανασυγκρότησης ERP και την Γερμανική Τράπεζα Ανασυγκρότησης (KfW) και απευθύνεται σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογίας με έδρα την Γερμανία. Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή 

στην χρηματοδότηση ενός επιπλέον –στον ρόλο του κύριου- επενδυτή (lead investor), επί ίσοις όροις (pari 

passu). Η συμμετοχή αποσκοπεί στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών επιχείρησης, για την 

ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση σαφώς βελτιωμένων καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και 

υπηρεσιών. Το ύψος της συμμετοχής ανέρχεται έως του ποσού των €10 εκατ. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.coparion.de. 

 

http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/
http://www.kfw.de/
https://high-tech-gruenderfonds.de/en/
http://www.coparion.de/
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1.3.2.5 «Υπερταμείο (Fund of Funds) ERP/EIF» 

Εν λόγω χρηματοδοτικό ταμείο (ERP/EIF-Dachfonds) δημιουργήθηκε με κονδύλια που προήλθαν από το 

Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης ERP και συμμετέχει, υπό 

τις ίδιες προϋποθέσεις (pari passu) με άλλους ιδιωτικούς επενδυτές, σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου 

(Wagniskapital-Fonds) που επενδύονται στην Γερμανία. Χρηματοδοτούνται κυρίως η αρχική μεταφορά 

τεχνολογίας (tech transfer) ή/και η μετέπειτα ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας. Δικαιούχοι 

είναι επενδυτές κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (Venture – Capital Fonds) που επενδύουν στην Γερμανία σε 

μικρομεσαίες εταιρείες τεχνολογίας. Η συμμετοχή δεν δύναται να υπολείπεται του 10% ή να υπερβαίνει 

το 70% του συγκεντρωθέντος κεφαλαίου. 

Σχετικός σύνδεσμος: www.eif.org 

1.3.2.6 «Πιστωτικό Ταμείο Ανάπτυξης ERP/EIF» 

Εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο (ERP/EIF-Wachstumsfazilität), όπως και το προηγούμενο, συντίθεται 

από χρήματα του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου EIF και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανασυγκρότησης 

ERP, τα οποία συνδυάζονται με άλλα κεφάλαια υψηλού κινδύνου για την στήριξη επιχειρήσεων 

τεχνολογίας κατά το κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης. Δικαιούχοι είναι διαχειριστές κεφαλαίων υψηλού 

κινδύνου με επίκεντρο την Γερμανία. Η συμμετοχή δέον όπως κυμαίνεται μεταξύ €20 εκατ. και €60 εκατ. 

και να μην υπερβαίνει το 1/3 του συγκεντρωθέντος κεφαλαίου. 

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.eif.org 

1.4 Εγγυήσεις (Bürgschaften) 

Οι εγγυήσεις συνιστούν μορφή ασφάλισης δανείου. Ομοσπονδία και Κρατίδια παρέχουν, ενίοτε, 

εγγυήσεις δανείων σε επιχειρήσεις «εξαιρετικού δημοσίου συμφέροντος», για ποσά από €1,25 εκατ. έως 

€10 εκατ. στα Ομοσπονδιακά Κρατίδια της πρώην Αν. Γερμανίας και χωρίς ανώτατο όριο στην υπόλοιπη 

Γερμανία. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Υπουργός Οικονομικών εκάστου Κρατιδίου, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης ειδικής επιτροπής και ενημέρωσης της αρμόδιας Δ/νσης Ανταγωνισμού της ΕΕ. Πλην των 

εγγυήσεων δημοσίου, υπάρχουν και εγγυήσεις τραπεζών και ιδιωτών. Οι τράπεζες παρέχουν εγγυήσεις σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά κανόνα έως το ποσό των €1,25 εκατ. 

Σχετικός σύνδεσμος: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB): http://www.vdb-info.de/ 

1.5 Εταιρείες Συμμετοχών 

Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Ομοσπονδιακού Κρατιδίου και συμμετέχουν στο 

ιδρυτικό κεφάλαιο μικρομεσαίων εταιρειών, με ποσά που κυμαίνονται συνήθως από €50.000 έως €2,5 

εκατ. και για διάστημα έως 15 έτη. 

Σχετικός σύνδεσμος: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgeselleschaften: http://www.bvkap.de/ 

 

http://www.eif.org/
http://www.eif.org/
http://www.vdb-info.de/
http://www.bvkap.de/

