
 

                                  
 

Covid-19 – Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 
 
 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β1291 - δείτε το εδώ) δίνεται η 

δυνατότητα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εν μέσω του δυσμενούς 

οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε από τα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19. 

 

Το πρόγραμμα, στο οποίο η Τράπεζα μας συμμετέχει και συστήνει στους δανειακούς πελάτες της να 

υποβάλουν αίτηση υπαγωγής, καλύπτει: 

 Τους συμβατικούς τόκους 3 μηνών 

 Την εισφορά του Ν.128/75 για τους 3 αυτούς μήνες 

 Ανώτατο ύψος επιδότησης € 800χιλ. (στο ποσό λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που 

θα έχει λάβει η επιχείρηση δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). 

Για: 

 Επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης 

 Επαγγελματικές πιστώσεις (Α.Α.Λ.) 

 

Αφορά δάνεια τα οποία: 

 Δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες των 90 ημερών στις 31/12/2019 

 Είχαν αναληφθεί πλήρως πριν την 1/4/2020 

Στα δάνεια αυτά συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια δράσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙ κ.λπ. 

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 15/4/2020 έως και 30/6/2020 (17:00). 

 

Επιδότηση δικαιούνται οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που 
δραστηριοποιούνται σε όσους κλάδους επλήγησαν σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.. 

Η Επιδότηση των τόκων είναι: 

 Διαδικασία την οποία η Τράπεζα μας συστήνει την υποβολή αίτησης από πλευράς σας ώστε να 
λάβετε τη δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη στην προσπάθεια διατήρησης της βιωσιμότητας της 
επιχείρησης σας. 

 Διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ – www.ependyseis.gr)πιέζοντας εδώ . 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVf7WxopdYvkrlPbt0Nf4imdqJkF1gB9Kxn-ecVql6P
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(bckxiq55irea5q55alhh0juu))/System/Login.aspx?ReturnUrl=/mis/default.aspx


 

 Αίτηση για την επιδότηση των τόκων μπορούν να κάνουν όλοι όσοι πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

 Δεσμεύονται  ότι στις 31.12.2020 θα απασχολούν ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με 
αυτό που απασχολούσαν στις 19.03.2020. Η τήρηση της δέσμευσης αυτής θα ελέγχεται από 
τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.  

 Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017. 

 Δεν πρόκειται για προβληματικές επιχειρήσεις στις 31.12.2019 (βλέπε Υπουργική απόφαση – 
Παράρτημα IV). 

Λεπτομερή οδηγό για την υποβολή της αίτησης σας θα βρείτε εδώ. 

Διευκρίνηση 

Εάν στο δάνειο σας πραγματοποιήθηκαν καταβολές μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις Απριλίου 2020 
και πριν από την έγκριση της αίτησης, η καταβολή της επιδότησης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω 
διάστημα και τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί από εσάς συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές προς την 
τράπεζα. 

http://www.bankofthessaly.gr/sites/default/files/COVID19_230420.pdf

