
 

 

 
Υπηρεσίες Αίτησης Επαγγελματικού Δανείου 

 
      Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των 
καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί της εξέλιξης των μορφών του επιχειρείν 
παγκοσμίως, επιτάσσουν και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα του 
τρόπου λειτουργίας τους, υλοποίησης των πωλήσεων, χρηματοδότησης και εφαρμογής του 
Marketing. 

      Η μεγάλη ποικιλία στις απαιτήσεις των πελατών μας και η αντιμετώπιση μεγάλου εύρους 
προκλήσεων, επέφερε μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των δικτύων και των τάσεων της 
ηλεκτρονικής αγοράς.   

      Η ΔίΚΕ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή στη λεπτομέρεια, υποστηρίζει τον στρατηγικό 
σχεδιασμό που στοχεύει στην επίλυση των πάσης φύσεως χρηματοοικονομικών προβλημάτων που 
μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, προτείνοντας βιώσιμες λύσεις. Με προσανατολισμό 
ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό κλάδο αλλά και με σαφή ενασχόληση με διάφορους κλάδους της 
οικονομίας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας περιλαμβάνουν την χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων και την τραπεζική ανα-χρηματοδότηση τους, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 
(business plans), μελετών βιωσιμότητας και εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών μελετών. 

Ι. Στάδια Αίτησης Δανείου 

  

 

 
STEP 1: Γνωριμία 
      Τόσο σε ομαδικές όσο και σε προσωπικές συναντήσεις, η ΔίΚΕ ανάλογα με το 
είδος και το αντικείμενο της επιχείρησης σας παρουσιάζει τις υπηρεσίες του 
οργανισμού μας και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Εδώ,  θα 
έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα ή την υφιστάμενη επιχείρηση σας. Η 
ΔιΚΕ θα αναλύσει τις ανάγκες σας σε εκπαίδευση κι συμβουλευτική, και θα 
επιβεβαιώσει πως καλύπτετε τα κριτήρια επιλεξιμότητας των τραπεζών. Θα 
απαντηθεί δηλαδή το ερώτημα: Είναι οι ανάγκες σας συμβατές με κάποιο/α από τα 
προϊόντα που έχουν να σας προσφέρουν οι τράπεζες; 

 
STEP 2: Συλλογή και Εξέταση Δικαιολογητικών 
      Τι περιλαμβάνει: Μετά την πρώτη συνάντηση θα γίνει η συλλογή όλων των 
απαραίτητων συμπληρωματικών με το αντικείμενο εγγράφων (π.χ. κατόψεις, 
τοπογραφικά ή συμφωνίες με εξαγωγής, πατέντες και δικαιώματα, βιογραφικό, κτλ), 
με σκοπό να παραδοθεί σε αργότερο στάδιο στην αίτηση στην τράπεζα. 

 
STEP 3: Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου κτλ 
      Τι περιλαμβάνει: Μετά την εξέταση των εγγράφων και στην περίπτωση που 
καλύπτονται οι όροι επιλεξιμότητας και επιθυμείτε να προχωρήσετε, θα 
πραγματοποιηθεί η σύνταξη α) Επιχειρηματικού Σχεδίου, β) Οικονομικής μελέτης & 
γ) χρονοδιαγράμματος, δ) μελέτης σκοπιμότητας. 
 



 

        

STEP 6: Υπογραφή συμβολαίου δανειοδότησης και εκταμίευση 
      Εάν η αίτηση σας εγκριθεί  από την τράπεζα, συνοδεία  όλων των  απαραίτητων δικαιολογητικών, 
η ΔΊΚΕ προγραμματίζει συνάντηση με την τράπεζα. Την ημέρα της υπογραφής του δανείου και της 
εκταμίευσης, ο σύμβουλος της ΔίΚΕ θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα. Το κεφάλαιο του δανείου 
εκταμιεύεται σε χρόνο μεταξύ 20 έως 60 ημερών. 

 
STEP 7: Παρακολούθηση και μακροχρόνια υποστήριξη 
      Τι περιλαμβάνει: Για όσο διαρκεί το δάνειο σας, η ΔίΚΕ θα είναι σε επαφή μαζί σας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα,  ώστε να εντοπίζει τυχόν ανάγκες για περαιτέρω υποστήριξη μέσω 
εκπαιδεύσεων και συμβουλευτικής καθοδήγησης. 

 

ΙΙ. Τι περιλαμβάνει το Επιχειρηματικό σχέδιο 
 
        Τα Περιεχόμενα, Στοιχεία Επιχείρησης, Στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου, Στόχοι επιχείρησης, 
Προϊόν ή υπηρεσία, Αγορά, Πολιτική marketing, Άλλοι Τρόποι χρηματοδότησης, Παραγωγική 
διαδικασία, η Καινοτομία: (αν υπάρχει) Χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως Μελέτη σκοπιμότητας, 
Χρονοδιάγραμμα, Οικονομική μελέτη, Συμπεράσματα. 

 

 

Παράλληλα της διαδικασίας αίτησης δανείου, η ΔίΚΕ σας παρέχει χωρίς 
χρέωση  υπηρεσίες ανάπτυξης της ιδέας/επιχείρησης σας. Σας βοηθούμε 
δηλαδή να χτίσετε την επιχειρηματική σας προσπάθεια. Διαχείριση 
ταμειακών ροών, λογιστική, μάρκετινγκ, ορισμός προϊόντος, κανάλια 
διανομής είναι μόνο κάποιες από τις θεματικές που αναπτύσσονται για την 
καλύτερη κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης σας . Αν υπάρχει ανάγκη 
για μεγαλύτερη εμβάθυνση στις ανάγκες και δυνατότητες της επιχείρησης 
σας, τότε μπορούμε να παρέχουμε επιπρόσθετη υποστήριξη μέσω 
περισσότερων ατομικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και 
υπηρεσιών. 

 
STEP 4: Αίτηση δανειοδότησης & capacity building 
      Στέλνουμε τα έγραφα από το “Step 2”, Μαζί με την αίτηση α) σε στο ειδικό 
τμήμα απευθείας στα κεντρικά γραφεία της Κάθε τράπεζας στην Αθήνα, σε 
συνεργαζόμενα ιδρύματα χρηματοδότησης. 

 
STEP 5: Αξιολόγηση της αίτησης δανειοδότησης και 
απόφαση 
      Τι περιλαμβάνει: Με την ολοκλήρωση της αίτησης μας, ο σύμβουλος της 
ΔίΚΕ παρουσιάζει κι υποστηρίζει την ιδέα/επιχείρηση σας ενώπιον της κάθε 
επιτροπής αξιολόγησης των τραπεζών. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ο 
φάκελος σας θα προωθηθεί στο τμήμα διαδικασιών έναρξης της 
δανειοδότησης. 

 



 

 

Αξίες Υπηρεσιών  
Αίτησης Επαγγελματικού Δανείου 

Υπηρεσίες Αξία 

1) Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου & Οικονομικής μελέτης 
(Step 1-2) 

      Ετήσιος Τζίρος εταιρίας        0€ - 20.000€ 
20.000€ - 50.000€ 

50.000€ - 100.000€ 
100.000€ - 500.000€ 

500.000€ - 1.000.000€ 
1.000.000€ - 2.000.000€ 
2.000.000€ - 5.000.000€ 

 
 

600€ 
800€ 

1.100€ 
1.400€ 
1.700€ 
2.000€ 
2.300€ 

4) Αίτηση Δανείου (Step 3-5) 
      Ύψος Δανεισμού       0€ - 20.000€ 

20.000€ - 50.000€ 
50.000€ - 100.000€ 

100.000€ - 500.000€ 
500.000€ - 1.000.000€ 

   1.000.000€ - 2.000.000€ 
   2.000.000€ - 5.000.000€ 

 
200 € 
450 € 
800 € 

2.400 € 
4.000 € 
5.600 € 
7.200 € 

 

ΙΙΙ. Έγγραφα προς Έλεγχο 
 
ΙΙΙ.1 Για Υφιστάμενες επιχειρήσεις (με πάνω από μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση) 
 
Α) Έντυπο Ε3 (τελευταίων 3 ετών) Β) Έντυπο Ε9 (των μετόχων) 
Γ) Μητρώο Παγίων 
Δ) Περίληψη  

1) Ανάγκης Χρηματοδότησης, 100 (οπωσδήποτε)  έως 300 Λέξεις 
2) Τρόπου Αποπληρωμής Χρηματοδότησης, 100 (οπωσδήποτε)  έως 300 Λέξεις 
3) Ύψος χρηματοδότησης, Χρόνια αποπληρωμής (από 5 έως 40 έτη) 

Ε) Άλλα Συμπληρωματικά Έγγραφα (προαιρετικά)
1) Κατόψεις 
2) Τοπογραφικά 
3) Συμφωνίες με εξαγωγής 

4) Πατέντες 
5) Δικαιώματα 
6) Καινοτομίες 

7) Βραβεία 

Ζ) Απάντηση στις παρακάτω Ερωτήσεις  
 Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο 20% της χρηματοδότησης που θέλετε (Ναι, Όχι, Άλλο διευκρινίστε) ; 
 Υπάρχει ασφάλεια ζωής σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία (Ναι, Όχι); 
 Υπάρχει άλλος τραπεζικός δανεισμός (Ναι, Όχι, Αν ναί διευκρινίστε); 
 Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εγγυητή (Ναι, Όχι, Αν ναί διευκρινίστε); 

 



 

 
ΙΙΙ.2 Για Επιχειρήσεις Νεοσύστατες ή Υπο Σύσταση 

 
Α) Οικονομικά στοιχεία (κάποιο από τα τρία) 

 Μηνιαίος καθαρός μισθός  
 Καθαρό ετήσιο ατομικό εισόδημα  

 Καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

Β) Βιογραφικό μετόχων τύπου Europass 
Γ) Πτυχία, Διπλώματα, Σεμινάρια μετόχων 
Δ) Βεβαίωση Ενσήμων από ΕΦΚΑ 
Ε) Περίληψη  

1) Ανάγκης Χρηματοδότησης, 100 (οπωσδήποτε)  έως 300 Λέξεις 
2) Τρόπου Αποπληρωμής Χρηματοδότησης, 100 (οπωσδήποτε)  έως 300 Λέξεις 
3) Ύψος χρηματοδότησης, Χρόνια αποπληρωμής (από 5 έως 40 έτη) 

Ζ) Άλλα Συμπληρωματικά Έγγραφα (προαιρετικά) 
1) Κατόψεις 
2) Τοπογραφικά 
3) Προ-σύμφωνα Εξαγωγών 

4) Πατέντες 
5) Δικαιώματα 
6) Καινοτομίες 

7) Βραβεία 

 
Η) Απάντηση στις παρακάτω Ερωτήσεις  

 Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο 20% της χρηματοδότησης που θέλετε (Ναι, Όχι, Άλλο διευκρινίστε) ; 
 Υπάρχει ασφάλεια ζωής σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία (Ναι, Όχι); 
 Υπάρχει άλλος τραπεζικός δανεισμός (Ναι, Όχι, Αν ναί διευκρινίστε); 
 Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εγγυητή (Ναι, Όχι, Αν ναί διευκρινίστε); 

IV. Έγγραφα κατά την Αίτηση 
 

Α) Ταυτότητες μετόχων, σκαναρισμένες 
Β) Αποδεικτικό ΑΦΜ μετόχων, σκαναρισμένα 
Γ) Ατομικά Στοιχεία μετόχων, 

1) Αναλυτική διεύθυνση κατοικίας 
2) Τηλέφωνο Σταθερό 
3) Τηλέφωνο Κινητό 
4) Διεύθυνση email 

 
 
 
 

V. Παρατηρήσεις 
 

 Πληρωμή Υπηρεσία 1-2:  με την αποδοχή τους, 100% προκαταβολικά. 
 
 

 

 


