
 
 

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος
Αθήνα 02/2023



 
 

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης για έγκριση Χρηματοδοτικού Εργαλείου από το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ο
αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους ΚΑΔ που θα εμφανισθούν αφού υποβάλλει τον ΑΦΜ του, με εξαίρεση τους επαγγελματίες
αγρότες.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή του σωστού ΚΑΔ, καθώς αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από τον Ενδιάμεσο
Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΕΧΟ) σε επόμενο στάδιο και πιθανή λανθασμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης και στην
ανάγκη υποβολής νέας αίτησης. Η επιλογή ΚΑΔ γίνεται με ευθύνη του αιτούντα και με βάση τις παρακάτω οδηγίες. Κατά το στάδιο επιλογής ΚΑΔ,
ο αιτών δεν θα έχει τη δυνατότητα επιλογής χρηματοδοτικού εργαλείου ή πρωτογενούς παραγωγής ή μεταποίησης. Αυτή η επιλογή θα
εμφανισθεί σε επόμενο στάδιο με βάση την σωστή συμπλήρωση ΚΑΔ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επαγγελματίες Αγρότες Ν. 3874/2010
Δεν απαιτείται επιλογή ΚΑΔ.

Νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία Ν. 3874/2010
Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει από τους διαθέσιμους ΚΑΔ αυτόν που περιγράφει την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να είναι
γεωργική δραστηριότητα.

Νέοι Αγρότες που έλαβαν έγκριση για ένταξη στο Μ6.1
Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.

ΚοινΣΕπ Ν. 4430/2016
Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.

Συλλογικοί αγροτικοί φορείς Ν. 4384/2016 (συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις)
Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει γεωργική δραστηριότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



 
 

Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων
με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)
Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) 
Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)
Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
Οίνος
Οπωροκηπευτικά
Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Ιδρυση ελαιοτριβείων
Ιδρυση σφαγείων, εκτός από σφαγεία σε νησιωτικές περιοχές με ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
Ίδρυση σφαγείων πουλερικών, εκτός από σφαγεία σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ο αιτών θα πρέπει να επιλέξει έναν ΚΑΔ που περιγράφει δραστηριότητα μεταποίησης με τελικό προϊόν γεωργικό σε ένα από τους
παρακάτω κλάδους:

Επισήμανση!

Θα απορριφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο αιτήσεις που αφορούν σε:



 
 

1. Είσοδος στην πλατφόρμα KYC-KYB της HDB 

Επισκεφθείτε το https://kyc.hdb.gr 
και επιλέξτε το "Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET"



 
 

2. Σύνδεση με τους κωδικούς TAXIS της επιχείρησης

Συμπληρώστε τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης 
και πατήστε "Σύνδεση" για να προχωρήσετε.



 
 

3. Επιβεβαίωση Στοιχείων

Ελέγξτε τα στοιχεία της επιχείρησής σας, διαβάστε προσεκτικά τους όρους
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον είστε σύμφωνος/η 

 επιλέξτε πρώτα "Συναινώ" και στη συνέχεια "Επιβεβαίωση".



 
 

4. Προβολή Προφίλ Επιχείρησης (1/2)

Μετά την παροχή της εξουσιοδότησης από πλευράς σας και την επιτυχή σύνδεση, 
θα βρεθείτε στην ενότητα "Προφίλ Επιχείρησης" όπου εμφανίζονται όλα τα στοιχεία

σας χωρισμένα σε ενότητες, όπως αντλούνται από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.



 
 

5. Δημιουργία Εκπροσώπου Επικοινωνίας

Στο επόμενο βήμα, επιλέξτε "Επικοινωνία" και συμπληρώστε τα στοιχεία του
εκπροσώπου της επιχείρησης που θα λαμβάνει ενημέρωση από την πλατφόρμα 

KYC-KYB και πατήστε"Προσθέστε Επαφή"

1
2
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6. Επιβεβαίωση Διεύθυνσης Email Επαφής

Το σύστημα θα σας στείλει email για την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης,
όπου θα πρέπει να κάνετε  click στην επιλογή  "Verify Email" (Ελέγξτε και το φάκελο

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - junk). Μετά την επιβεβαίωση επιστρέψτε στην κεντρική
οθόνη της εφαρμογής KYC-KYB.



 
 

Επιλέξτε "Νέα Αίτηση"

Συμπληρώστε 0 αν δεν έχετε
 διπλογραφικά βιβλία

7. Συμπλήρωση της αίτησης ενδιαφέροντος

Επιλέξτε "Νέα Αίτηση" και στη συνέχεια συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το "Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας" 

χορηγεί δάνεια Επενδυτικού Σκοπού, ύψους από 3.000€ έως 25.000€, 
με διάρκεια από 24 έως 60 μήνες.

 

Επιλέξτε ΚΑΔ χρηματοδότησης
Επιλέξτε το νομό της έδρας σας

Από 3.000€ έως 25.000€

Από 24 έως 60 μήνες
Συμπληρώστε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας  (ΕΜΕ)
Συμπληρώστε κύκλο εργασιών

Επιλέξτε "Επενδυτικού Σκοπού"

Επιβεβαιώστε την ορθότητα 
των στοιχείων



 
 

8. Επιλογή του Προγράμματος και Τραπεζών για
υποβολή.

Εφόσον έχετε συμπληρώσει αιτούμενο ποσό και διάρκεια δανείου εντός των ορίων του
προγράμματος, θα ενεργοποιηθεί η επιλογή "Επιλέξτε το προϊόν για την αίτησή σας" 

καθώς και το μενού επιλογής μίας ή περισσοτέρων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

 



 
 

9. Ολοκλήρωση Υποβολής

Αφου επιλέξετε το πρόγραμμα, τις συνεργαζόμενες τράπεζες 
στις οποίες θέλετε να προωθηθεί η αίτησή σας και αποδεχθείτε τους όρους

συγκατάθεσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, πατήστε Αποθήκευση.

 



 
 

 

10. Στη συνέχεια συμπληρώστε το επιχειρηματικό
σας σχέδιο και ανεβάστε το στα Έγγραφα.

1 Κατεβάστε 
το πρότυπο αρχείο

Συμπληρώστε 
τα ζητούμενα στοιχεία 2

3 Ανεβάστε το συμπληρωμένο αρχείο 
μέσω του "Επιλογή Αρχείου"

Επιλέξτε "Έγγραφα", αναζητήστε το "Επιχειρηματικό σχέδιο/business plan" και στη
συνέχεια 1. Κατεβάστε το πρότυπο αρχείο, 2. Συμπληρώστε το είτε ηλεκτρονικά είτε
χειρόγραφα 3. Ανεβάστε το από το ειδικό πεδίο "Επιλογή Αρχείου" στην πλατφόρμα 



 
 

11. Ολοκλήρωση Υποβολής

Τελευταίο βήμα για την αίτησή σας στο KYC: Aπό το "Υποβληθείσες Αιτήσεις",
εντοπίστε την αίτησή  που έχετε αποθηκεύσει και πατήστε: "Υποβολή"

 



 
 

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, τα στοιχεία σας προωθούνται αυτόματα
στις τράπεζες που επιλέξατε.

 
Τα τραπεζικά ιδρύματα θα εξετάσουν την αίτησή σας και θα ενημερωθείτε για τις

απαντήσεις εκ νέου μέσω του λογαριασμού σας στη πλατφόρμα KYC.
 

Με την λήψη όλων των απαντήσεων από τις τράπεζες θα σταλεί αυτοματοποιημένη
ειδοποίηση στο email του εκπροσώπου που δηλώθηκε στα στοιχεία επικοινωνίας.  

Μετά την υποβολή στο KYC 



 
 

 

12. Προβολή Απαντήσεων Τραπεζών

Για να δείτε τις απαντήσεις, συνδεθείτε εκ νέου στην πλατφόρμα και επιλέξτε 
 "Απαντήσεις Τραπεζών", εντοπίστε την αίτησή σας 

και πατήστε "Προβολή Απάντησης".

1
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3

 

13. Δείτε ξεχωριστά την απάντηση κάθε τράπεζας

Σε κάθε γραμμή εμφανίζεται στην τελευταία στήλη ένα αρχείο προς λήψη, 
το οποίο θα σας παρέχει οδηγίες από πλευράς κάθε τράπεζας για τα επόμενα βήματα. 

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, στο ίδιο σημείο, υπάρχει σύντομη αιτιολογία από την τράπεζα.



 
 

3

 

14. Σημειώστε το Μοναδικό Αριθμό της Αίτησης

Σε κάθε θετική απάντηση τράπεζας, αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός Αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώστε το συγκεκριμένο αριθμό, καθώς θα σας χρειαστεί 

κατά την ολοκλήρωση του αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Σημειώστε τον αριθμό της αίτησης. 
Θα σας χρειαστεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας



 
 

Εφόσον λάβετε θετική (μη δεσμευτική) ανταπόκριση από τις τράπεζες, 
θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρήσετε το αίτημά σας, στο Πληροφοριακό

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μετά τη θετική ανταπόκριση των τραπεζών

ependyseis.gr/mis



 
 

 

15. Εγγραφή ή Σύνδεση στο ependyseis.gr/mis

Επισκεφθείτε το ependyseis.gr/mis.  Εάν διαθέτετε ήδη στοιχεία σύνδεσης (από
προηγούμενη Δράση) τότε δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή, αλλά μπορείτε να

συνδεθείτε με τα ίδια στοιχεία πρόσβασης.
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16. Χρήση Υφιστάμενου Λογαριασμού

Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 
«Προσθήκη Υπηρεσιών» για να ενεργοποιηθεί το μενού "Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ΠΑΑ-ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων)" ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

1
Eπιλέξτε 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ 
(Ταμείο Μικρών Δανείων)

 

Πατήστε Προσθήκη

Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων)

Πατήστε το 
"Προσθήκη Υπηρεσιών"



 
 3
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17. Δημιουργία Νέου Λογαριασμού 
στο ependyseis.gr/mis

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο ependyseis.gr/mis θα πρέπει αν δημιουργήσετε
επιλέγοντας κατά την εγγραφή σας στο "Επιλέξτε Δράση"

"Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων)"

1 Eπιλέξτε Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ 
(Ταμείο Μικρών Δανείων)

Πατήστε Αποστολή 
Κωδικού Επιβεβαίωσης

4
Συμπληρώστε τον κωδικό επιβεβαίωσης που

λάβατε κατά το βήμα 3 στο email σας και
δημιουργήστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 

της επιλογής σας.

5 Ολοκληρώστε 
την εγγραφή σας.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων)



 
 

18. Έναρξη αίτησης στο ependyseis.gr/mis

Μετά την είσοδο στο ΠΣΚΕ, από το επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης, στην ενότητα  
"Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων)", 

επιλέξτε "Νέα Υποβολή"  

Eπιλέξτε Δράσεις μέσω 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε από το ειδικό μενού 
επάνω αριστερά, "Νέα Υποβολή".

 
Αν δεν εμφανίζεται το μενού "Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΠΑΑ-
ΕΑΤ (Ταμείο Μικρών Δανείων)", ακολουθήστε τη διαδικασία

που περιγράφεται 
στην ενότητα 15



 
 

19. Επιλογή Δράσης στο ependyseis.gr/mis

Με βάση τα ΚΑΔ και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας σας, 
επιλέξτε το πρόγραμμα του οποίου είστε δικαιούχος



 
 

20. Έναρξη αίτησης στο ependyseis.gr/mis

Από το επάνω δεξιά τμήμα της οθόνης, επιλέξτε "Επεξεργασία" 
για να εμφανιστεί η φόρμα υποβολής

Επιλέξτε Επεξεργασία 
για να ανοίξει η φόρμα υποβολής



 
 

Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι υποχρεωτική η δήλωση 
του μοναδικού αριθμού αίτησης που χορηγήθηκε από την πλατφόρμα KYC 

21. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην παραλείψετε 
να δηλώσετε το μοναδικό αριθμό του KYC

Για τη συμπλήρωση του 
κωδικού KYC 

δείτε το Βήμα 14



 
 

Μετά την επιτυχή υποβολή, εκτυπώστε αντίγραφο της αίτησής σας και
προσκομίστε το στην τράπεζα που αποδέχθηκε την αρχική σας αίτηση στο KYC.

22. Ολοκληρώστε την υποβολή και εκτυπώστε
το αντίγραφο της αίτησής σας

Εκτυπώστε Αντίγραφο 
της Αίτησης σας



 
 

Καλή επιτυχία!


