
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΜΕΤΡΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  COVID 19 

 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αντιλαμβανόμενη τις έντονα ακραίες 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία της χώρας μας λόγω της 
κρίσης της πανδημίας του COVID 19 και ειδικότερα τις συγκεκριμένες 
επιχειρηματικές ανάγκες, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα της περιφέρειας 
Θεσσαλίας στην οποία δραστηριοποιείται με 10 καταστήματα , έχει υλοποιήσει 
ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Τράπεζα εκμεταλλευόμενη τις 
πολιτικές που έχουν εγκριθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, τις 
πρωτοβουλίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Αναπτυξιακής Τράπεζας 
, με στόχο την  στήριξη της ελληνικής οικονομίας και με γνώμονα την 
επιχειρηματική της προσέγγιση,  ανακοινώνει τα κάτωθι μέτρα στήριξης και 
συστήνει τους πελάτες της να επιλέξουν στα Πληροφοριακά Συστήματα ( ΠΣΚΕ 
) την Τράπεζα Θεσσαλίας και συγκεκριμένα :   
 

o Η  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα ( πρώην ΕΤΕΑΝ ), συμμετέχει στο πρόγραμμα 
νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, ως υποπρόγραμμα του υφιστάμενου 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο διατίθεται ήδη στην επιχειρηματική κοινότητα  με 
απόλυτη επιτυχία και με υψηλή εγκρισιμότητα. Το πρόγραμμα 
δημιουργεί ρευστότητα στην επιχείρηση καλύπτοντας λειτουργικές 
ανάγκες , όπως εξόφληση προμηθευτών και αγοράς εμπορευμάτων και 
α’ και β’ υλών, κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας , πληρωμή  φόρων και 
ΦΠΑ  , δαπάνες ενοικίου κλπ. Θεωρείται περισσότερο ευέλικτο από το 
προηγούμενο ΤΕΠΙΧ καθότι δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων και 
παραστατικών προς διευκόλυνση των δανειοληπτών. Το επιτόκιο του 
δανείου θα επιδοτείται και θα είναι άτοκο για τις επιχειρήσεις. Σήμερα 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία αίτησης στο  Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) για το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για το εν 
λόγω πρόγραμμα είναι διαθέσιμη η τρίτη επιλογή δράσης: BF3 – 
Κεφάλαιο Κίνησης – Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται χωρίς έξοδα. 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 15/04/2020. To συνολικό ποσό που 
θα διατεθεί μαζί με την μόχλευση των τραπεζών ανέρχεται σε € 1.25 δις.  

 
o H Τράπεζα Θεσσαλίας συμμετέχει στο πρόγραμμα της 3μηνης 

επιδότησης των τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων των 



 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση του 
κορονοϊού. 

 
o Η Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις - υφιστάμενους 

δανειολήπτες της να αιτηθούν αναστολή της καταβολής χρεολυσίων έως 
31/12/2020 με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου. 

 
o Βασικές προϋποθέσεις έγκρισης της αίτησης είναι: α) η υπαγωγή του 

Κ.Α.Δ. του πελάτη στις Π.Ν.Π. που εκδόθηκαν έως σήμερα και β) οι 
οφειλές του πελάτη να μη βρίσκονταν σε καθυστέρηση άνω των 90 
ημερών την 31/12/2019. 

 
o Επίσης η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες πελάτες της να 

αιτηθούν την αναστολή της καταβολής δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) 
έως 30/9/2020 με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου. 

 
o Οι ιδιώτες πελάτες θα πρέπει να είναι δικαιούχοι του επιδόματος των € 

800 και τα δάνεια τους να μη βρίσκονταν σε καθυστέρηση άνω των 90 
ημερών την 31/12/2019. 

 
Η Τράπεζα Θεσσαλίας έχει εγκαινιάσει προσωπική επικοινωνία με όλους του 
δυνητικά δικαιούχους, των ευεργετικών διατάξεων , συνεταίρους πελάτες της,  
ιδιώτες  και επιχειρήσεις για την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους. Θα είμαστε σε 
συνεχή επαφή μαζί τους. 
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