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χζδιο νόμου του Τπουργείου Οικονομικών με τίτλο:  

« Χορήγηςη Μικροχρηματοδοτήςεων » 
 

 

ΜΕΡΟ 1  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

 

Άρθρο 1 

κοπόσ - Αντικείμενο 

 

1. Σκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ κζςπιςθ κανόνων για τθν ανάλθψθ, άςκθςθ και εποπτεία 

τθσ δραςτθριότθτασ χοριγθςθσ μικροχρθματοδοτιςεων. 

 

2. Ο παρϊν νόμοσ κεςπίηει, επίςθσ, κανόνεσ που αφοροφν : α) τθ διαφάνεια των όρων και τισ 

απαιτιςεισ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ χοριγθςθσ μικροχρθματοδοτιςεων  και β) 

τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που αντιςτοιχοφν τόςο ςτουσ δικαιοφχουσ όςο και ςτα 

ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων όςον αφορά τθ χοριγθςθ  μικροχρθματοδοτιςεων ωσ 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

 

 

Άρθρο 2 

Οριςμοί 

 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, ιςχφουν οι εξισ οριςμοί: 

 

1) «Μικροχρηματοδότηςη» : πιςτϊςεισ χρθματικϊν ποςϊν ανϊτατου φψουσ εικοςιπζντε 

χιλιάδων (25.000) ευρϊ, οι οποίεσ δεν ςυνιςτοφν τραπεηικό δανειςμό και  χορθγοφνται 

αποκλειςτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, 

2) «Ίδρυμα μικροχρηματοδοτήςεων» : νομικό πρόςωπο που ζχει λάβει άδεια, ςφμφωνα με 

το άρκρο 9, προκειμζνου να χορθγεί μικροχρθματοδοτιςεισ ςτθν Ελλάδα, 

3)  «Πολφ μικρή οντότητα»: επιχείρθςθ θ οποία, κατά τθ ςτιγμι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

μικροχρθματοδότθςθσ, εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 4308/2014 (Αϋ 

251) 

4)  «Δικαιοφχοσ» : το φυςικό ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 19, που είναι ο τελικόσ 

αποδζκτθσ  τθσ  μικροχρθματοδότθςθσ, 

5) «Ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ» : οι ευάλωτεσ και ειδικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 2 του ν. 4430/2016 (Αϋ 205),  

6) «Επιχειρηματικά προϊόντα  μικροχρηματοδοτήςεων» : κάκε διακζςιμθσ μορφισ 

επιχειρθματικό προϊόν, 

7) «Προςωπικά προϊόντα μικροχρηματοδοτήςεων» : προςωπικζσ πιςτϊςεισ εκπαιδευτικοφ 

ςκοποφ ι παροχισ για τθν ενίςχυςθ δθμόςιων πολιτικϊν ι ςτιριξθσ κοινωνικϊν και 

ευαίςκθτων ομάδων. 
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8) «υμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ» : θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν επιχειρθματικισ 

εκπαίδευςθσ και κακοδιγθςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ίδρυςθσ ι ανάπτυξθσ πολφ μικρισ 

οντότθτασ από τον δικαιοφχο, ςτο πλαίςιο λιψθσ επιχειρθματικισ μικροχρθματοδότθςθσ, 

9) «Ειδική ςυμμετοχή» : ειδικι ςυμμετοχι κατά τθν ζννοια του ςτοιχείου 33 τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107). 

10)  «Ευρωπαϊκόσ κώδικασ καλήσ πρακτικήσ για τη χορήγηςη μικροχρηματοδοτήςεων 

(European Code of Good Conduct for microcredit provision)», εφεξισ «Κώδικασ» : το 

ςφνολο των εγκεκριμζνων προτφπων, όπωσ δθμοςιεφκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

το 2011, , για τθν προϊκθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα των 

μικροχρθματοδοτιςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχετικά με τθ λειτουργία των ιδρυμάτων 

μικροχρθματοδοτιςεων, τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ και τθ χρθςτι διαχείριςθ ςτον τομζα 

τθσ μικροχρθματοδότθςθσ .  

 

 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογήσ 

 

1. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται : 

α) ςτα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων με ζδρα ςτθν Ελλάδα και τα υποκαταςτιματά τουσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά τθ χοριγθςθ  μικροχρθματοδοτιςεων ςτουσ 

δικαιοφχουσ, και 

β) ςε εταιρείεσ  που εδρεφουν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου με τθν 

προχπόκεςθ ότι ζχουν εγκαταςτακεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα μζςω υποκαταςτιματοσ με ςκοπό τθν 

παροχι  μικροχρθματοδοτιςεων, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτ. α και β τθσ παρ. 3, που  αμφότερεσ 

αδειοδοτοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 . 

 

2. Ο παρϊν νόμοσ δεν εφαρμόηεται ςε: 

α) οντότθτεσ με αντικείμενο τθν παροχι δανείων ςε μετρθτά ζναντι ενεχυρίαςθσ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων (ενεχυροδανειςτιρια), 

β) αςτικοφσ πιςτωτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ του ν. 1667/1986 (Αϋ196), πζραν  αυτϊν που λειτουργοφν 

ωσ πιςτωτικά ιδρφματα, 

 

3. Τα κεφάλαια Γ και Δ εφαρμόηονται και ςτουσ εξισ φορείσ: 

α) τα πιςτωτικά ιδρφματα όπωσ ορίηονται ςτο ςτοιχείο 1 τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 575/2013, περιλαμβανομζνων των υποκαταςτθμάτων τουσ όπωσ ορίηονται  ςτο ςτοιχείο 

17 τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του εν λόγω Κανονιςμοφ, όταν τα υποκαταςτιματα αυτά βρίςκονται 

ςτθν Ελλάδα, είτε θ ζδρα τουσ βρίςκεται εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε ςε τρίτθ χϊρα, 

ςφμφωνα με το άρκρο 36 του ν. 4261/2014, 

β) τα χρθματοδοτικά ιδρφματα κατά τθν ζννοια του ςτοιχείου 22 του άρκρου 3 του ν. 4261/2014 τα 

οποία ζχουν αδειοδοτθκεί να αςκοφν τθ δραςτθριότθτα τθσ περίπτ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 

του ιδίου νόμου, 

γ) ςτο Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, 

δ) ςτο ΕΤΕΑΝ. 
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Άρθρο 4 

Εξαιρζςεισ 

 

Ο παρϊν νόμοσ δεν ζχει εφαρμογι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α) ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν καταναλωτικι πίςτθ (ΚΥΑ Η 1-

699/2010 (Αϋ 917), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΚΥΑ Η1-111/2012 (Βϋ 627) και το ν. 4438/2016 (Αϋ 

220), 

β) ςυμβάςεισ πίςτωςθσ:  

αα) με τισ οποίεσ θ πίςτωςθ χορθγείται από εργοδότθ ςτουσ εργαηομζνουσ του ωσ δευτερεφουςα 

δραςτθριότθτα, άτοκα ι με Συνολικό Ετιςιο Πραγματικό Ποςοςτό Επιβάρυνςθσ (ΣΕΠΠΕ) 

χαμθλότερο από εκείνα που επικρατοφν ςτθν αγορά και τα οποία δεν προςφζρονται γενικά ςτο 

κοινό, 

ββ) όπου θ πίςτωςθ χορθγείται άτοκα και χωρίσ άλλεσ επιβαρφνςεισ εκτόσ από εκείνεσ που ζχουν 

ςκοπό τθν ανάκτθςθ του κόςτουσ που ςυνδζεται άμεςα με τθν εξαςφάλιςθ τθσ πίςτωςθσ, 

γγ) υπό μορφι δυνατότθτασ υπερανάλθψθσ και ςτισ οποίεσ θ πίςτωςθ πρζπει να εξοφλθκεί εντόσ 

ενόσ μθνόσ, 

δδ) που είναι αποτζλεςμα διακανονιςμοφ, ο οποίοσ επιτεφχκθκε ενϊπιον δικαςτθρίου ι άλλθσ 

δθμόςιασ αρχισ. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ – ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ – ΕΠΟΠΣΕΙΑ 

 

 

Άρθρο 5 

Οριςμόσ αρμόδιασ αρχήσ 

1. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ορίηεται ωσ αρμόδια αρχι επιφορτιςμζνθ με τθν αδειοδότθςθ και τθν 

εποπτεία ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων. Επίςθσ αςκεί τα κακικοντα που προβλζπονται ςτα 

άρκρα 6 ζωσ 19, ςτο άρκρο 21, ςτθν παρ. 6 του άρκρου 22 και ςτο άρκρο 23, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του χειριςμοφ καταγγελιϊν ςχετικϊν με τα εν λόγω άρκρα.  

 

2.Θ κατά τθν παρ.1 εποπτικι αρμοδιότθτα δεν ςυνεπάγεται αρμοδιότθτα για τθν εποπτεία και των 

λοιπϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων των ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων πζραν τθσ 

χοριγθςθσ μικροχρθματοδοτιςεων. Στθν εποπτικι αρμοδιότθτα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ δεν 

υπάγεται θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν του άρκρου 20. 

 

3. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ οι αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ λαμβάνονται και οι 

αρμοδιότθτζσ τθσ  αςκοφνται με πράξθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ι εξουςιοδοτθμζνου οργάνου 

ςφμφωνα με το άρκρο 55Α του Καταςτατικοφ τθσ (Α’ 298).  

 

4. Οι αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου 

υπόκεινται ςε αίτθςθ ακυρϊςεωσ ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ.  

 

5. Με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μπορεί να εξειδικεφονται τα ςχετικά κζματα και κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια  για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 1. 
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Άρθρο 6 

Αιτήςεισ άδειασ λειτουργίασ 

 

1.Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων με ζδρα τθν Ελλάδα ιδρφονται και λειτουργοφν με τθ 

μορφι ανϊνυμθσ  εταιρείασ φςτερα από άδεια λειτουργίασ θ οποία χορθγείται από τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ. Μετά τθ λιψθ τθσ άδειασ, θ εταιρεία  καταχωρίηεται ςτο ΓΕΜΘ ςε ειδικό μθτρϊο που 

τθρείται ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι. 

  

2. Για να αποκτιςει άδεια λειτουργίασ ωσ ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων με ζδρα ςτθν Ελλάδα, ο 

ενδιαφερόμενοσ υποβάλει ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα εξισ ςτοιχεία: 

α) ςχζδιο καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ. Αν θ εταιρεία ιδθ λειτουργεί και προτίκεται να 

τροποποιιςει το ςκοπό τθσ, υποβάλλονται το αρχικό καταςτατικό και όλεσ οι τροποποιιςεισ του. 

β) ταυτότθτα των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που κατζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, ειδικι 

ςυμμετοχι ςτο ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων, το μζγεκοσ τθσ πραγματικισ τουσ ςυμμετοχισ, 

κακϊσ και ςτοιχεία για τθν καταλλθλότθτά τουσ, ενόψει τθσ ανάγκθσ να εξαςφαλιςκεί θ ορκι και 

ςυνετι διαχείριςθ του ιδρφματοσ μικροχρθματοδοτιςεων,  

γ) ταυτότθτα των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που, ακόμθ κι αν δεν καταλαμβάνονται από τθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ, αςκοφν ζλεγχο επί του ιδρφματοσ μικροχρθματοδοτιςεων, μζςω 

ζγγραφθσ ι άλλθσ ςυμφωνίασ ι δια κοινϊν πράξεων, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 5 του άρκρου 23 

του ν. 4261/2014, 

δ) ταυτότθτα των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου για το οποίο δεν εφαρμόηεται το άρκρο 115 

του ν. 4548/2018 (Αϋ 104), των διευκυντικϊν ςτελεχϊν και των υπευκφνων για τθ διοίκθςθ του 

ιδρφματοσ μικροχρθματοδοτιςεων, των υπευκφνων χοριγθςθσ των μικροχρθματοδοτιςεων και 

παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ,  τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι 

διακζτουν κατάλλθλεσ γνϊςεισ και εμπειρία για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και αντίγραφο 

ποινικοφ μθτρϊου δικαςτικισ χριςθσ. 

ε) περιγραφι τθσ οργανωτικισ δομισ του αιτοφντοσ και, όπου ενδείκνυται, τθσ ςχεδιαηόμενθσ 

χριςθσ αντιπροςϊπων και υποκαταςτθμάτων, κακϊσ και των επιτόπιων και μθ επιτόπιων ελζγχων 

αυτϊν τουσ οποίουσ δεςμεφεται να πραγματοποιεί ο αιτϊν τουλάχιςτον ετθςίωσ, και περιγραφι 

των  διαδικαςιϊν εξωτερικισ ανάκεςθσ, 

ςτ) πρόγραμμα δραςτθριοτιτων, ςτο οποίο αναφζρεται το είδοσ των προβλεπόμενων προϊόντων  

μικροχρθματοδοτιςεων, με ειδικι περιγραφι τθσ τυχόν κοινωνικισ αποςτολισ τουσ ,  

η) επιχειρθματικό ςχζδιο που περιλαμβάνει πρόβλεψθ προχπολογιςμοφ για τα τρία πρϊτα 

οικονομικά ζτθ, το οποίο καταδεικνφει τθν ικανότθτα του ιδρφματοσ  μικροχρθματοδοτιςεων να 

χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα και ανάλογα ςυςτιματα, πόρουσ και διαδικαςίεσ που εξαςφαλίηουν 

τθν εφρυκμθ λειτουργία του, 

θ) ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν ότι το ίδρυμα διακζτει το αρχικό κεφάλαιο, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 8 το οποίο ζχει καταβλθκεί το αργότερο κατά τθ ςτιγμι τθσ αδειοδότθςθσ, 

κ) περιγραφι του οργανωτικοφ πλαιςίου διακυβζρνθςθσ και των μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου 

του αιτοφντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διοικθτικισ και λογιςτικισ οργάνωςθσ και τθσ 

διαχείριςθσ κινδφνου, θ οποία καταδεικνφει ότι το εν λόγω οργανωτικό πλαίςιο και οι μθχανιςμοί 

είναι αναλογικοί, κατάλλθλοι, ορκοί και επαρκείσ, 

ι) περιγραφι τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ που διακζτει ο αιτϊν και που αςκείται κατά περίπτωςθ για 

τθν αντιμετϊπιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου για όλεσ τισ μορφζσ  μικροχρθματοδότθςθσ του 

άρκρου 18 και περιγραφι τθσ πολιτικισ τθσ αξιολόγθςθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου, 
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ια) περιγραφι εςωτερικϊν διαδικαςιϊν καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ των καταγγελιϊν των 

δικαιοφχων, 

ιβ) περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ελζγχου, διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ ενόσ περιςτατικοφ 

αςφαλείασ, κακϊσ και των παραπόνων των πελατϊν για ηθτιματα ςχετικά με τθν αςφάλεια, 

ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ μθχανιςμοφ αναφοράσ περιςτατικϊν,  

ιγ) περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αρχειοκζτθςθσ, παρακολοφκθςθσ, εντοπιςμοφ και περιοριςμοφ τθσ 

πρόςβαςθσ ςε ευαίςκθτα δεδομζνα πλθρωμϊν, και οριςμό υπευκφνου προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ και με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία 

Δεδομζνων) (ΕΕ L 119),  

ιδ) περιγραφι των μθχανιςμϊν εςωτερικοφ ελζγχου που ζχει κεςπίςει ο αιτϊν ϊςτε να τθρεί τισ  

υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

αρικ. 2015/847 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015 (ΕΕ L 141), 

ιε) περιγραφι των διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, 

ιςτ) διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του αιτοφντοσ, 

ιη) αν προτίκεται να χορθγεί   μικροχρθματοδοτιςεισ μζςω αντιπροςϊπου, όνομα και διεφκυνςθ 

αυτοφ και περιγραφι των μθχανιςμϊν ελζγχου για τθ ςυμμόρφωςι του με τισ απαιτιςεισ του 

νόμου και τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ εποπτείασ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Το ίδρυμα  

μικροχρθματοδοτιςεων ζχει πλιρθ ευκφνθ για τισ πράξεισ και κάκε δραςτθριότθτα των 

αντιπροςϊπων, των υποκαταςτθμάτων ι των επιχειριςεων προσ τουσ οποίουσ ζχει γίνει εξωτερικι 

ανάκεςθ.  

 

3. Με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μπορεί να κακορίηονται ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ  για 

τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 

 

Άρθρο 7 

Ζλεγχοσ ςυμμετοχήσ 

 

1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο («υποψιφιοσ αγοραςτισ») το οποίο, μεμονωμζνα ι με από 

κοινοφ δράςθ με άλλα πρόςωπα, ζχει αποφαςίςει είτε να αποκτιςει, άμεςα ι ζμμεςα, ειδικι 

ςυμμετοχι ςε ίδρυμα  μικροχρθματοδοτιςεων, είτε να αυξιςει περαιτζρω, άμεςα ι ζμμεςα, 

ειδικι ςυμμετοχι ςε ίδρυμα  μικροχρθματοδοτιςεων, οφτωσ ϊςτε θ αναλογία των δικαιωμάτων 

ψιφου ι των μεριδίων κεφαλαίου που κατζχει να φκάνει ι να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 

1/3 ι του 50%, ι ϊςτε το ίδρυμα  μικροχρθματοδοτιςεων να καταςτεί κυγατρικι του επιχείρθςθ 

("προτεινόμενθ απόκτθςθ ςυμμετοχισ"), οφείλει, πριν από τθν απόκτθςθ, να γνωςτοποιεί ςτθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το φψοσ τθσ ςυμμετοχισ που κα προκφψει από τθ μεταβολι αυτι, κακϊσ 

και τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων καταλλθλότθτασ, όπωσ αυτά 

ορίηονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 9. 

 

2. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ πλιρουσ 

φακζλου μπορεί να μθν επιτρζψει τθν εν λόγω απόκτθςθ, αν υπό το πρίςμα τθσ ανάγκθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ορκισ και ςυνετοφσ διοίκθςθσ του ιδρφματοσ  μικροχρθματοδοτιςεων κρίνει 

αιτιολογθμζνα ωσ ακατάλλθλα οποιαδιποτε από τα πρόςωπα του προθγοφμενου εδαφίου ι κρίνει 
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ότι θ πρόταςθ απόκτθςθσ ειδικισ ςυμμετοχισ υποκρφπτει ι αποςκοπεί ςτθ νομιμοποίθςθ εςόδων 

από εγκλθματικι δραςτθριότθτα, ενϊ αν επιτρζψει τθν απόκτθςθ τθσ ειδικισ ςυμμετοχισ μπορεί 

να ορίςει προκεςμία ι να κζςει όρουσ για τθν εφαρμογι τθσ.    

 

 

Άρθρο 8 

Αρχικό κεφάλαιο 

 

1. Για τθ χοριγθςθ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ άδειασ λειτουργίασ απαιτείται θ κάλυψθ αρχικοφ 

κεφαλαίου ίςου τουλάχιςτον με το ποςό των διακοςίων χιλιάδων (200.000) ευρϊ. 

 

2. Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων υποχρεοφνται να διατθροφν το ωσ άνω αρχικό κεφάλαιο 

ςε όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ.  

 

3. Οι μετοχζσ των ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων είναι ονομαςτικζσ. 

 

4. Το μετοχικό ι το εταιρικό κεφάλαιο καλφπτεται εξ ολοκλιρου ςε μετρθτά και κατατίκεται ςε 

πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα.  

 

5. Αν το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων χορθγεί πιςτϊςεισ που προζρχονται από ίδια κεφάλαια 

και δεν λειτουργεί ωσ διαχειριςτισ κεφαλαίων που προζρχονται από ιδιωτικι τοποκζτθςθ ι 

δθμόςιουσ πόρουσ, εκνικοφσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να 

είναι χαμθλότερο από δφο εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ.  

 

6. Με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μπορεί να κακορίηονται ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ για 

τθν κάλυψθ του αρχικοφ κεφαλαίου, τον τυχόν κακοριςμό ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο 

υπολογιςμοφ τουσ, τθ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του απαιτοφμενου αρχικοφ κεφαλαίου 

ανάλογα με τισ δραςτθριότθτεσ του ιδρφματοσ μικροχρθματοδοτιςεων και κάκε αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. 

 

 

Άρθρο 9 

Χορήγηςη άδειασ λειτουργίασ 

 

1. Οντότθτεσ, οι οποίεσ ςκοπεφουν να χορθγοφν μικροχρθματοδοτιςεισ, υποχρεοφνται να λάβουν 

άδεια λειτουργίασ ωσ ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων πριν αρχίςουν τθ χοριγθςθ 

μικροχρθματοδοτιςεων. Θ άδεια χορθγείται μόνο ςε νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 6, 

εγκατεςτθμζνα εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. 

 

2. Άδεια λειτουργίασ χορθγείται, αν οι πλθροφορίεσ και τα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν 

αίτθςθ πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ του άρκρου 6 και αν θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ζπειτα από 

διεξοδικι εξζταςθ τθσ αίτθςθσ, καταλιξει ςε ευνοϊκι ςυνολικι αξιολόγθςθ.  

 

3. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ χορθγεί άδεια λειτουργίασ μόνο αν, ενόψει τθσ ανάγκθσ να 

εξαςφαλιςτεί ορκι και ςυνετι διαχείριςθ, διαπιςτϊςει ότι: 
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α) το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων είναι ςε κζςθ να ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου,  

β) τα πρόςωπα των περίπτ. β’, γ’ και δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 ζχουν καλι φιμθ, επαρκι γνϊςθ, 

ικανότθτεσ και εμπειρία να αςκοφν τθν αρμοδιότθτά τουσ και πλθροφν τα κριτιρια τθσ ικανότθτασ 

και καταλλθλότθτάσ τουσ,  

γ) το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων διακζτει άρτιο οργανωτικό πλαίςιο για τισ δραςτθριότθτεσ 

του άρκρου 18 και τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ του άρκρου 20, το οποίο περιλαμβάνει ςαφι 

οργανωτικι δομι με ςαφείσ, διαφανείσ και ςυνεπείσ γραμμζσ ευκφνθσ, αποτελεςματικζσ 

διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ, διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και αναφοράσ των κινδφνων τουσ οποίουσ 

αναλαμβάνει ι ενδζχεται να αναλάβει, 

δ) το επιχειρθματικό ςχζδιο παρακζτει αναλυτικά τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ του ιδρφματοσ 

μικροχρθματοδοτιςεων, τθ ςτρατθγικι του, και τουσ ςτόχουσ του, 

ε) το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων διακζτει επαρκείσ μθχανιςμοφσ εςωτερικοφ ελζγχου, 

περιλαμβανομζνων κατάλλθλων διοικθτικϊν και λογιςτικϊν διαδικαςιϊν, 

ςτ) δεν υφίςτανται επαγγελματικζσ ι ςυγγενικζσ ςχζςεισ μεταξφ των προςϊπων των περίπτ. β’, γ’ 

και δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 και οποιωνδιποτε άλλων προςϊπων, τα οποία κατζχουν υψθλά 

πολιτικά αξιϊματα ι υψθλζσ διοικθτικζσ κζςεισ ςτθν αρμόδια  αρχι, ϊςτε να παρεμποδίηεται θ 

αποτελεςματικι διεξαγωγι τθσ εποπτείασ τθσ.  

 

4. Για τα κριτιρια καταλλθλότθτασ και αξιολόγθςθσ των προςϊπων των περίπτ. β’, γϋ και δ’ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 6, και τον ζλεγχο των προχποκζςεων των λοιπϊν περίπτ. τθσ παρ. 2 του 

παρόντοσ άρκρου  εφαρμόηεται αναλόγωσ θ υπ’  αρ. 118/19.5.2017 Πράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 

τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (Βϋ1764)  

 

 

 

Άρθρο 10 

Κοινοποίηςη τησ απόφαςησ για την άδεια λειτουργίασ 

 

1. Μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ ι, αν θ αίτθςθ είναι ελλιπισ, μζςα ςε δφο 

(2) μινεσ από τθν παραλαβι όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται για τθ λιψθ απόφαςθσ, θ 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ενθμερϊνει τον αιτοφντα αν θ αίτθςι του ζγινε δεκτι ι απορρίφκθκε. Θ 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μπορεί να απορρίψει τθ χοριγθςθ άδειασ μόνο αν διαπιςτϊςει ότι ο αιτϊν 

δεν πλθροί τα κριτιρια του άρκρου 9. Θ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ αιτιολογείται επαρκϊσ 

 

2. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ενθμερϊνει τον αιτοφντα το αργότερο είκοςι (20) μζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ 

αρχικισ ι μεταγενζςτερθσ προκεςμίασ των δφο (2) μθνϊν για τισ ελλείψεισ του φακζλου τθσ 

αίτθςισ του.  

 

3. Θ απόφαςθ με τθν οποία χορθγείται άδεια λειτουργίασ εκδίδεται το αργότερο εντόσ τετραμινου 

από τθν υποβολι του πλιρουσ φακζλου ςτθν  Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
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Άρθρο 11 

Ανάκληςη τησ άδειασ λειτουργίασ 

 

1. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μπορεί να ανακαλζςει τθν άδεια λειτουργίασ ιδρφματοσ 

μικροχρθματοδοτιςεων μόνο αν το ίδρυμα: 

α) δεν ζχει κάνει χριςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ μζςα ςε δϊδεκα (12) μινεσ, ι παραιτείται ρθτϊσ 

απ’ αυτιν ι ζπαυςε να αςκεί τθ δραςτθριότθτά του για περίοδο μεγαλφτερθ των ζξι (6) μθνϊν, 

β) απζκτθςε τθν άδεια λειτουργίασ με ψευδείσ δθλϊςεισ ι με οποιονδιποτε άλλο παράτυπο 

τρόπο, 

γ) δεν πλθροί πλζον τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ χορθγικθκε θ άδεια λειτουργίασ ι 

παραλείπει να ενθμερϊςει τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςχετικά με ςθμαντικζσ εξελίξεισ ωσ προσ το 

κζμα αυτό, 

δ) ζχει διαπράξει ςοβαρζσ και επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ του παρόντοσ νόμου και των 

αποφάςεων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

ε) χρθςιμοποιείται ωσ μζςο για νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι 

χρθματοδοτεί εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςτ) ζχει υποπζςει ςε άλλθ παράβαςθ που προβλζπει ωσ κφρωςθ τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ του 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, 

η) παρακωλφει με οποιονδιποτε τρόπο τον ζλεγχο που αςκείται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

θ) το εταιρικό του κεφάλαιο ςε μετρθτά είναι μικρότερο του 20% τθσ αξίασ του χαρτοφυλακίου των 

μικροχρθματοδοτιςεων που χορθγεί και διαχειρίηεται, 

κ) τίκεται ι πρόκειται να τεκεί ςε κακεςτϊσ λφςθσ και εκκακάριςθσ ι ζχει κινθκεί ςε βάροσ του 

διαδικαςία αφερεγγυότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προπτωχευτικϊν διαδικαςιϊν. 

 

2.. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αιτιολογεί κάκε ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ και τθν κοινοποιεί 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 

 

3. Οι αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ 

δθμοςιεφονται αμελλθτί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτο μθτρϊο του άρκρου 12. 

 

4. Ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων του οποίου ζχει ανακλθκεί θ άδεια παραμζνει ςτθν εποπτεία 

τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, μζχρισ ότου ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ 

τερματιςμοφ δραςτθριοτιτων που ζχει εγκρικεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  

 

 

Άρθρο 12 

Μητρώο Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήςεων 

 

1. Στον επίςθμο διαδικτυακό τόπο τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ τθρείται μθτρϊο ςτο οποίο 

καταχωρίηονται τα αδειοδοτθμζνα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων με ζδρα ι υποκατάςτθμα 

ςτθν Ελλάδα, οι αντιπρόςωποί τουσ ςτθν Ελλάδα και ςε άλλα κράτθ μζλθ, κακϊσ και τα 

υποκαταςτιματά τουσ τα οποία παρζχουν υπθρεςίεσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ με βάςθ τθν οικεία 

νομοκεςία. 
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2. Το μθτρϊο προςδιορίηει τισ μορφζσ μικροχρθματοδοτιςεων του άρκρου 18 για τισ οποίεσ ζχει 

χορθγθκεί άδεια λειτουργίασ ςτο ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων. Το μθτρϊο είναι διακζςιμο ςτο 

κοινό, προςβάςιμο θλεκτρονικά και ενθμερϊνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ. 

 

3. Θ  Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ενθμερϊνει το μθτρϊο για κάκε ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ. 

 

 

Άρθρο 13 

Διατήρηςη άδειασ λειτουργίασ 

 

Αν επζλκει οποιαδιποτε μεταβολι θ οποία επθρεάηει τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και των 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται κατά το άρκρο 6, το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων 

ενθμερϊνει χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, κακορίηονται οι μεταβολζσ για τισ οποίεσ το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων υπζχει 

υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ, θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ για τισ μεταβολζσ αυτζσ και κάκε άλλο ςχετικό 

κζμα- άλλωσ εφαρμόηεται αναλόγωσ θ αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ 

 

 

Άρθρο 14 

Λογιςτική και υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ , λοιπζσ υποχρεώςεισ διαφάνειασ και εχεμφθειασ 

 

1. Οι διατάξεισ του πδ 367/1994 (Αϋ 200), του ν. 4308/2014 (Αϋ 251) και του ν. 4403/2016 (Αϋ 125), 

και ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 19θσ 

Ιουλίου 2002 (ΕΕ L 243), εφαρμόηονται αναλόγωσ  ςτα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων. 

 

2. Αν δεν εξαιροφνται ςφμφωνα με το ν. 4308/2014, το ν. 4403/2016 και, κατά περίπτωςθ, το πδ 

367/1994, οι ετιςιοι και οι ενοποιθμζνοι λογαριαςμοί των ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων 

ελζγχονται από ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ, ςφμφωνα με το ν. 4449/2017 

(Αϋ 7) . 

 

3.Για τουσ ςκοποφσ τθσ εποπτείασ, τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων παρζχουν χωριςτά 

λογιςτικζσ πλθροφορίεσ για τισ μικροχρθματοδοτιςεισ και τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, οι 

οποίεσ υπόκεινται ςε ζκκεςθ ελεγκτι. Θ εν λόγω ζκκεςθ εκπονείται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, 

από ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ. 

 

4. Οι υποχρεϊςεισ του άρκρου 55 του ν. 4261/2014 εφαρμόηονται αναλόγωσ ςτουσ ορκωτοφσ 

ελεγκτζσ λογιςτζσ ι ελεγκτικζσ εταιρείεσ  των ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων όςον αφορά τισ 

δραςτθριότθτεσ χοριγθςθσ μικροχρθματοδοτιςεων.  

 

5.Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων τθροφν ςε ετιςια βάςθ επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία για 

τουσ ακόλουκουσ δείκτεσ: αρικμό ενεργϊν δανειολθπτϊν, αρικμό και αξία χορθγθκζντων και 

ανεξόφλθτων δανείων, αξία του τρζχοντοσ , του ακακάριςτου και του ενεργοφ χαρτοφυλακίου, το 

χαρτοφυλάκιο επιςφάλειασ για τριάντα (30) θμζρεσ και τθ ςυνολικι αξία των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και υποχρεϊςεων.  
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Άρθρο 15 

Εποπτεία 

 

1. Οι ζλεγχοι που αςκεί θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι αναλογικοί, επαρκείσ και προςαρμοςμζνοι 

ςτουσ κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ εκτίκενται τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων. 

 

2. Με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ μπορεί να κεςπίηονται  ειδικότεροι κανόνεσ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου, και εξειδικεφονται κζματα ελζγχου και τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι 

των διατάξεων αυτϊν, ιδίωσ θ ςυχνότθτα και το περιεχόμενο των αναφορϊν που υποβάλλουν τα 

αδειοδοτθμζνα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων προσ αυτιν, κακϊσ και τα ςυνυποβαλλόμενα 

προσ τοφτο αναγκαία δικαιολογθτικά και ςτοιχεία. Άλλωσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ τα οικεία πεδία 

τθσ αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ. 

 

3. Κάκε ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων αποηθμιϊνει τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για όλα τα ζξοδα τα 

οποία ςχετίηονται με τθν άςκθςθ των εποπτικϊν τθσ αρμοδιοτιτων με τθν καταβολι ςε αυτιν 

ετιςιου τζλουσ, του οποίου το φψοσ, ο χρόνοσ και ο τρόποσ καταβολισ κακορίηεται με απόφαςι 

τθσ. Θ αποηθμίωςθ είναι ανάλογθ τθσ δραςτθριότθτασ κάκε ιδρφματοσ μικροχρθματοδοτιςεων . 

 

 

 

Άρθρο 16 

Απαγόρευςη χορήγηςησ μικροχρηματοδοτήςεων 

 

Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 απαγορεφεται θ χοριγθςθ μικροχρθματοδοτιςεων 

από φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δεν είναι αδειοδοτθμζνο ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων. 

 

 

Άρθρο 17 

Διοικητικά μζτρα-Κυρώςεισ 

 

Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων των άρκρων 6 ζωσ 19, του άρκρου 21, τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 κακϊσ και του άρκρου 23, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μπορεί να λαμβάνει διοικθτικά μζτρα 

και να επιβάλλει τισ κυρϊςεισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 59 του ν. 4261/2014. Για τθ 

δθμοςιοποίθςθ των διοικθτικϊν κυρϊςεων που επιβάλλονται εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 

άρκρου 60 του ν. 4261/2014. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 

ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΩΝ 

 

Άρθρο 18 

Δραςτηριότητεσ 

 

 Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων χορθγοφν τισ ακόλουκεσ μορφζσ μικροχρθματοδοτιςεων:  
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1. επιχειρθματικζσ μικροχρθματοδοτιςεισ, ωσ τζτοιεσ νοοφνται, ιδίωσ : 

α) όλεσ οι μορφζσ πιςτϊςεων ζωσ το όριο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ που 

χορθγοφνται είτε για τθ κάλυψθ επενδυτικϊν αναγκϊν, είτε ωσ κεφάλαιο κίνθςθσ,  

β) προϊόντα χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ζωσ το όριο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ, για 

τθν απόκτθςθ εξοπλιςμοφ, 

γ) αυτοτελείσ εγγυιςεισ ζωσ το όριο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ, οι οποίεσ δεν μπορεί 

να χρθςιμοποιθκοφν για τθ λιψθ δανείων από άλλα χρθματοδοτικά ιδρφματα. 

 

2. προςωπικζσ μικροχρθματοδοτιςεισ, ωσ τζτοιεσ νοοφνται ιδίωσ προςωπικζσ πιςτϊςεισ, τακτικισ 

λιξθσ, για: 

α) εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ζωσ το όριο των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, 

β) τθν ενίςχυςθ δθμόςιων πολιτικϊν ι με ςκοπό τθν κοινωνικι και οικονομικι ζνταξθ ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων, ζωσ το όριο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ, που αφοροφν, ιδίωσ τθν 

αντιμετϊπιςθ των ακόλουκων καταςτάςεων : 

αα) ανεργία,  

ββ) αναςτολι ι μείωςθ του χρόνου εργαςίασ για λόγουσ που δεν οφείλονται ςτθ δικι τουσ 

βοφλθςθ, 

 

 

Άρθρο 19 

Δικαιοφχοι 

 

1. Δικαιοφχοι των επιχειρθματικϊν μικροχρθματοδοτιςεων τθσ περίπτ. 1 του άρκρου 18 είναι οι 

ακόλουκοι: 

α) πολφ μικρζσ  οντότθτεσ, 

β) φυςικά πρόςωπα για τθ ςφςταςθ πολφ μικρϊν οντοτιτων, 

γ) ελεφκεροι επαγγελματίεσ ι  αυτοαπαςχολοφμενοι 

δ) Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ (ν. 4430/2016, Αϋ 205). 

 

2. Δικαιοφχοι των προςωπικϊν μικροχρθματοδοτιςεων τθσ περίπτ. 2 του άρκρου 18, είναι οι 

ακόλουκοι: 

α) φυςικά πρόςωπα για τθν κάλυψθ δαπανϊν ςχετιηόμενων άμεςα ι ζμμεςα με τθν εκπαίδευςθ ι 

μετεκπαίδευςι  τουσ  ι ςχζςθ μακθτείασ, 

β) δικαιοφχοι προγραμμάτων εφαρμογισ δθμόςιασ πολιτικισ, 

γ) ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ. 

 

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, Οικονομικϊν και των κατά περίπτωςθ κακ’ φλθν αρμόδιων Υπουργϊν κακορίηονται 

οι δυνθτικοί  δικαιοφχοι προςωπικϊν μικροχρθματοδοτιςεων των περίπτ. β’ και γ’ τθσ παρ. 2 και 

μπορεί να προςτίκενται ι να μεταβάλλονται οι δυνθτικοί δικαιοφχοι του παρόντοσ. 
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Άρθρο 20 

υμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ 

 

1. Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ του άρκρου 18, τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων οφείλουν 

να παρζχουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ εκπαίδευςθσ και κακοδιγθςθσ ςτουσ 

δικαιοφχουσ τουσ. 

 

2. Στισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνονται ιδίωσ : 

α) επιχειρθματικι εκπαίδευςθ ςτισ τεχνικζσ διαχείριςθσ των πολφ μικρϊν οντοτιτων, όςον αφορά 

τθ λογιςτικι διαχείριςθ, τθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ, τθ διαχείριςθ προςωπικοφ,  

β) ςτιριξθ για τθν επίλυςθ νομικϊν, φορολογικϊν και διοικθτικϊν προβλθμάτων και ενθμζρωςθ 

για τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ που διατίκενται ςτθν αγορά,  

γ) ςτιριξθ για τον οριςμό τθσ πορείασ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ,  

δ) υποςτιριξθ για τον εντοπιςμό και τθ διάγνωςθ τθσ πικανισ κριςιμότθτασ τθσ υλοποίθςθσ  του 

χρθματοδοτοφμενου ζργου.  

 

 

Άρθρο 21 

Απαγορεφςεισ  

 

1. Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων απαγορεφεται να αςκοφν τισ ακόλουκεσ  δραςτθριότθτεσ: 

α) να προςελκφουν από το κοινό κατακζςεισ, 

β) να εκδίδουν ομόλογα, εκτόσ από τα ομόλογα που εκδίδονται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί 

ανωνφμων εταιριϊν,  

γ) να λειτουργοφν με ενςϊματα και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ από εκείνα που ςχετίηονται 

με τθν πιςτωτικι δραςτθριότθτα ι εκείνα που είναι απαραίτθτα για τθν επαρκι λειτουργία τθσ 

οντότθτασ,  

δ) να χορθγοφν πιςτϊςεισ, οι οποίεσ εξαρτϊνται από τθν πϊλθςθ ι τθν αγορά των μετοχϊν ι των 

εταιρικϊν μεριδίων του ιδρφματοσ μικροχρθματοδοτιςεων, 

ε) να χορθγοφν πιςτϊςεισ, με αντάλλαγμα από τον δικαιοφχο τθν αγορά ι/και αποδοχι υπθρεςιϊν 

που δεν ςχετίηονται με τθ μικροχρθματοδότθςθ και τισ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, 

ςτ) να παρζχουν υπθρεςίεσ μεταφοράσ χρθμάτων, 

 

2. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων αςκοφν και άλλθ 

δραςτθριότθτα, αυτά οφείλουν να διαςφαλίηουν επαρκι διαδρομι ελζγχου κάκε δραςτθριότθτασ 

με τθν τιρθςθ διακριτισ λογιςτικισ μερίδασ για κάκε μία από αυτζσ. 

 

 

Άρθρο 22 

Όροι χορήγηςησ   μικροχρηματοδότηςησ 

 

1. Θ μικροχρθματοδότθςθ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3, δεν εξαςφαλίηεται με ενοχικι ι 

εμπράγματθ αςφάλεια και δεν υπερβαίνει το όριο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ, για 

κάκε δικαιοφχο 
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2. Ο ίδιοσ δικαιοφχοσ μπορεί να λαμβάνει από ζνα ι περιςςότερα ιδρφματα 

μικροχρθματοδοτιςεων νζα μικροχρθματοδότθςθ ςε ποςό που προςτίκεται ςτο υπόλοιπο υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό ποςό τθσ αρχικισ και τθσ νζασ μικροχρθματοδότθςθσ, ανεξαρτιτωσ 

του ιδρφματοσ χοριγθςθσ,  δεν υπερβαίνει το όριο τθσ παρ. 1,  

3. Το ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων μπορεί να απαιτεί τθν φπαρξθ τριτεγγυθτι πριν τθ χοριγθςθ 

επιχειρθματικισ μικροχρθματοδότθςθσ. 

 

4. Θ ελάχιςτθ διάρκεια αποπλθρωμισ τθσ χορθγθκείςασ μικροχρθματοδότθςθσ είναι δϊδεκα (12) 

μινεσ.  

 

5. Θ μζγιςτθ διάρκεια αποπλθρωμισ των προϊόντων μικροχρθματοδοτιςεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει, τα δζκα (10) ζτθ. 

 

6. Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων ελζγχουν, πριν τθ χοριγθςθ κάκε μορφισ 

μικροχρθματοδότθςθ  του άρκρου 18, αν τθρείται ο ςκοπόσ αυτισ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ του 

παρόντοσ και απαιτοφν ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα από τον δικαιοφχο. Ειδικά για τθν τιρθςθ 

του ορίου μικροχρθματοδοτιςεων ο δικαιοφχοσ υπογράφει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 

οποία παράλλθλα ςυναινεί ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ ιδρυμάτων 

μικροχρθματοδοτιςεων και πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που αφοροφν αποκλειςτικά τθ  χοριγθςθ ςε 

αυτόν μικροχρθματοδότθςθσ, εφόςον κρικεί αναγκαίο για τθν επιβεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ του ορίου 

τθσ παρ. 1. 

 

 

Άρθρο 23 

Διαχείριςη ςυναλλαγών 

 

Οι ςυναλλαγζσ εξυπθρζτθςθσ των χορθγοφμενων μικροχρθματοδοτιςεων διενεργοφνται μζςω 

τραπεηικϊν λογαριαςμϊν ι θλεκτρονικϊν μζςων πλθρωμισ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΡΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ  

 

Άρθρο 24 

Διαφήμιςη και εμπορική προώθηςη- Συποποιημζνεσ πληροφορίεσ ςτην προώθηςη προϊόντων 

 

1. Οι διαφθμιςτικζσ και εμπορικζσ ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθν γενικι πολιτικι 

μικροχρθματοδότθςθσ και τισ χορθγοφμενεσ μικροχρθματοδοτιςεισ δεν πρζπει να είναι ακζμιτεσ, 

αςαφείσ και παραπλανθτικζσ και πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ των άρκρων 9 ζωσ 

9κ του ν. 2251/1994 (Αϋ 191). Ειδικότερα, απαγορεφονται οι διατυπϊςεισ που ενδζχεται να 

δθμιουργιςουν ψευδείσ προςδοκίεσ ςτον δικαιοφχο όςον αφορά ςτθ διακεςιμότθτα ι το κόςτοσ 

τθσ μικροχρθματοδότθςθσ 

 

2. Κάκε ίδρυμα μικροχρθματοδοτιςεων διαφθμίηει τισ χορθγοφμενεσ μικροχρθματοδοτιςεισ που 

διακζτει, παρζχοντασ τισ ακόλουκεσ τυποποιθμζνεσ πλθροφορίεσ κατά τρόπο ςαφι, ςυνοπτικό και 

ευδιάκριτο: 
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α) το επιτόκιο τθσ μικροχρθματοδότθςθσ, επιςθμαίνοντασ αν πρόκειται για ςτακερό ι 

κυμαινόμενο ι ςυνδυαςμό και των δφο, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τυχόν επιβαρφνςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ πίςτωςθσ για τον καταναλωτι, 

β) το ςυνολικό κόςτοσ τθσ  μικροχρθματοδότθςθσ, 

γ) τθ διάρκεια αποπλθρωμισ τθσ μικροχρθματοδότθςθσ, 

δ) τον αρικμό και το ποςό των δόςεων, 

ε) το περιεχόμενο των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και το κόςτοσ τουσ ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνολικοφ φψουσ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

3. Οι πλθροφορίεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εξειδικεφονται με αντιπροςωπευτικό 

παράδειγμα το οποίο ακολουκείται ςε όλα τα ςτάδια τθσ προϊκθςθσ του προϊόντοσ. Θ  Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ με απόφαςι τθσ, κεςπίηει κριτιρια για τον κακοριςμό αντιπροςωπευτικοφ 

παραδείγματοσ. 

 

4. Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρκρων 9 ζωσ 9κ του ν. 

2251/1994. 

 

 

Άρθρο 25 

Τποχρζωςη διαφάνειασ ςτουσ όρουσ ςυναλλαγών 

 

1. Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων ςυνάπτουν ςφμβαςθ με τουσ δικαιοφχουσ, ςτθν οποία 

μεταξφ άλλων περιγράφονται οι όροι δανειοδότθςθσ και ειδικότερα: 

α) το επιτόκιο τθσ μικροχρθματοδότθςθσ, επιςθμαίνοντασ αν πρόκειται για ςτακερό ι 

κυμαινόμενο ι ςυνδυαςμό και των δφο, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τυχόν επιβαρφνςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ πίςτωςθσ για τον καταναλωτι, 

β) το ςυνολικό κόςτοσ τθσ μικροχρθματοδότθςθσ, 

γ) θ διάρκεια αποπλθρωμισ τθσ μικροχρθματοδότθςθσ, 

δ) ο αρικμόσ και το ποςό των δόςεων, 

ε) το περιεχόμενο των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, και το κόςτοσ αυτϊν, 

ςτ) θ διαδικαςία είςπραξθσ ανεξόφλθτων οφειλϊν, 

η) το δικαίωμα καταγγελίασ, 

θ) θ διαδικαςία εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.  

 

2. Ο δικαιοφχοσ ζχει το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανεξαρτιτωσ αν ςτο διάςτθμα αυτό ζχει ιδθ γίνει εκταμίευςθ του 

δανείου. Στθν τελευταία περίπτωςθ το ςυνολικό ποςό επιςτρζφεται άτοκα ςτο ακζραιο εφάπαξ 

ταυτόχρονα με τθν διλωςθ υπαναχϊρθςθσ αλλά ο δανειολιπτθσ επιβαρφνεται με το αντίςτοιχο 

διαχειριςτικό κόςτοσ.  

 

3. Σε περίπτωςθ μθ εξυπθρετοφμενθσ οφειλισ, το ίδρυμα μικροχρθματοδότθςθσ εφαρμόηει τισ 

διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ για τθ διαχείριςθ των μθ 

εξυπθρετοφμενων ιδιωτικϊν οφειλϊν ςφμφωνα με τθν αρικ. 195/1/29.7.2016 απόφαςθ τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (Β’2376 ). 
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Άρθρο 26 

Καταγγελίεσ 

 

1. Οι δικαιοφχοι και τα άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, περιλαμβανομζνων των ενϊςεων 

καταναλωτϊν, ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίεσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και 

Προςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ςχετικά με ιςχυριςμοφσ για 

παραβάςεισ των άρκρων 20 ζωσ 29, εκτόσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 21, τθσ παρ. 6 του άρκρου 

22 και του άρκρου 23, από τα ιδρφματα  μικροχρθματοδοτιςεων. 

 

2. Ανάλογα με τθν περίπτωςθ και με τθν επιφφλαξθ του δικαιϊματοσ προςφυγισ ενϊπιον των 

αρμοδίων δικαςτθρίων, θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει με τθν απάντθςθ τθσ τον καταγγζλλοντα για 

τισ προβλεπόμενεσ από το άρκρο 29 διαδικαςίεσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν, υποβολισ 

καταγγελιϊν και προςφυγισ. 

 

 

Άρθρο 27 

Αρμόδια Αρχή 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 5, αρμόδια αρχι για τθ διαςφάλιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 

αποτελεςματικισ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 20 ζωσ 29, εκτόσ από τισ 

διατάξεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 21, ςτθν παρ. 6 του άρκρου 22 και ςτο άρκρο 23, ορίηεται θ 

Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ του Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ.  

 

 

Άρθρο 28 

Κυρώςεισ 

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με το 

άρκρο 13Α του ν. 2251/1994 ςε βάροσ των ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων, οι οποίοι δεν 

τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τα άρκρα 20 ζωσ 29, εκτόσ από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 21, τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 και του άρκρου 23.  

 

2. Ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ μπορεί να δθμοςιοποιεί οποιαδιποτε διοικθτικι 

κφρωςθ επιβάλλει ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, εκτόσ εάν θ δθμοςιοποίθςθ αυτι ενδζχεται να 

προκαλζςει δυςανάλογθ ηθμία ςτα εμπλεκόμενα μζρθ. 

 

3. Τα ποςά των προςτίμων που επιβάλλονται αποτελοφν δθμόςιο ζςοδο και ειςπράττονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) και μπορεί να αναπροςαρμόηονται με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

 

 4. Θ επιβολι των ωσ άνω διοικθτικϊν κυρϊςεων είναι ανεξάρτθτθ από κάκε άλλθ διοικθτικι, 

αςτικι, ποινικι ι πεικαρχικι κφρωςθ που προβλζπεται ςε βάροσ των ιδρυμάτων 

μικροχρθματοδοτιςεων από το παρόντα νόμο και τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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Άρθρο 29 

Εξωδικαςτική επίλυςη διαφορών 

 

1. Για τθν εξωδικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν, οι οποίεσ ανακφπτουν μεταξφ δικαιοφχων και 

ιδρυμάτων μικροχρθματοδοτιςεων και αφοροφν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που 

κακορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ Εξωδικαςτικισ 

Επίλυςθσ Διαφορϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται με τθν αρικ. 70330/3.9.2015 κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομίασ και  Ανάπτυξθσ, Υποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Πολιτικισ, Τουριςμοφ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’1421) για τθν 

εναλλακτικι επίλυςθ καταναλωτικϊν διαφορϊν και τθ λιψθ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 524/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2013 (EE L 165). 

 

2. Σε περίπτωςθ διαςυνοριακϊν διαφορϊν, οι ανωτζρω φορείσ ςυνεργάηονται με τουσ 

αντίςτοιχουσ φορείσ των άλλων κρατϊν  μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

Άρθρο 30 

υμμετοχή ςτο Πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων  

 

1. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ δφναται να δθμιουργοφνται προγράμματα χοριγθςθσ 

μικροχρθματοδοτιςεων του παρόντοσ νόμου με ςυνεπζνδυςθ πόρων των ιδρυμάτων 

μικροχρθματοδοτιςεων και του εκνικοφ ι του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του 

Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.  Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται οι δυνθτικοί δικαιοφχοι, 

τα είδθ και ο ςκοπόσ των παρεχόμενων προϊόντων μικροχρθματοδοτιςεων, οι ειδικότεροι όροι 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, θ διαδικαςία ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν, 

κακϊσ και κάκε απαιτοφμενθ πρόςκετθ λεπτομζρεια εφαρμογισ.   

2. Τα ιδρφματα μικροχρθματοδοτιςεων, μετά τθν πάροδο δφο (2) ετϊν από τθ λιψθ άδειασ 

λειτουργίασ, διάςτθμα κατά το οποίο θ παροφςα παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται,  μπορεί να 

ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα του παρόντοσ άρκρου μόνο  αν ζχουν λάβει πιςτοποίθςθ  από τθ 

Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ ςυμμόρφωςι τουσ 

με τον Κϊδικα. 

  

 

Άρθρο 31 

Ζναρξη ιςχφοσ 

 

Θ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ.  


