
 

 

 

 

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 

Β’ Κύκλος 

        
 
 
 
 
Λόγω της ανάγκης για ρευστότητα στην Ελληνική Οικονομία εξαιτίας της κρίσης από την έξαρση της 
νόσου COVID-19, υπήρξε αυξημένη ζήτηση εγγυημένων δανείων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Στο 
πλαίσιο αυτό το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας και στην συνέχεια μαζί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχώρησαν σε σύναψη 
συμπληρωματικής συμφωνίας, ορίζοντας το νέο πρόγραμμα «Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID 19                  
Β’ Κύκλου». 
Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 Β’Κύκλου» της ΕΑΤ θα υποστηρίξει την πρόσβαση 
σε Δανεισμό επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη 
μορφή εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων από την επιδημική έκρηξη της COVID -19 μέσω της 
ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.  
    
 Η διαδικασία ξεκινάει με την υποβολή από τον πελάτη online αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων  www.ependyseis.gr όπου δηλώνει την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και 
λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.  Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να 
απευθυνθεί στο κατάστημα εξυπηρέτησης προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
αξιολόγηση αιτήματος χρηματοδότησης.  
 
Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος: 
 

http://www.ependyseis.gr/


 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η κάλυψη των αναγκών ρευστότητας σε κεφάλαια κίνησης με διάρκεια 
έως 5 χρόνια σε επιχειρήσεις λόγω των δυσμενών επιπτώσεων από την 
εξάπλωση του COVID – 19.  
 
Οι εγγυήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της 
ΕΑΤ χορηγούνται σε: 

 Νέα δάνεια τακτής λήξης με διάρκεια έως 5 χρόνια που θα συναφθούν 
και χορηγηθούν έως τις 30.06.2021. 

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση / αποπληρωμή υφιστάμενων 
δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος 
καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση 
Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Χρηματοδότηση αναγκών  κεφαλαίου κίνησης  με ποσοστό εγγύησης 
έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις. 

Ανώτατο ποσό δανείου 

Το ύψος του δανείου που χορηγείται με την εγγύηση του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της ΕΑΤ μπορεί να είναι μέχρι: 

Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020 

 Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 
2019. 

ή 

 Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και των αμοιβών 
των υπεργολάβων για το 2019. Εάν μια επιχείρηση δεν είχε 
συμπληρώσει πλήρη λειτουργία μέσα στο 2019, το μέγιστο ύψος του 



 

 

 

δανείου δεν πρέπει να ξεπερνά το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό 
κόστος για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας της. 

Δυνατότητα αύξησης ποσού δανείου 

Ωστόσο, το ποσό του δανείου μπορεί να υπερβεί τα παραπάνω όρια 
για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης ως εξής: 

 Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους από την 
ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 18 μήνες. 

Για αύξηση του ανώτατου ποσού του δανείου της, η επιχείρηση 
υποβάλλει δήλωση με βάση σχετικό υπόδειγμα για την κατάλληλη 
αιτιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. 

Για επιχειρήσεις με ημερομηνία σύστασης εντός του 2020 

Το αιτούμενο ποσό προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει 
να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου 
και για τους επόμενους 18 μήνες όταν πρόκειται για Μικρομεσαία 
Επιχείρηση. 

Ποσοστό εγγύησης 

Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται 
σε 80%. 

Μειωμένες εξασφαλίσεις 

Με στόχο να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με 
κεφάλαιο κίνησης, λαμβάνουμε τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις 
με ανώτατο ποσοστό 40%, όπου αυτό απαιτείται. 



 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Νέα δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων Covid-19 μπορούν να λάβουν μικρομεσαίες, αρκεί να 
πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.  
Ενδεικτικά: 

1. Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στα δάνεια και τις 
λοιπές πιστωτικές υποχρεώσεις τους (συμπεριλαμβανομένων και 
ρυθμισμένων οφειλών τους) στις 31.12.2019 κατά τον χρόνο εξέτασης 
του αιτήματος χρηματοδότησης και κατάρτισης της σύμβασης δανείου. 

2. Δεν θεωρούνται προβληματικές στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. C (2014) 651/2014 της Επιτροπής της 17/06/2014. 

3. Θεωρούνται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την εσωτερική 
διαδικασία αξιολόγησης της τράπεζας. 

4. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους με βάση το άρθρο 40 του 
Ν.4488/17 (Α 137/139/17). 

5. Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσής τους με βάση απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ. 

6. Δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην 
αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες 
οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) σε προγράμματα της 
ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ. 

7. Δεν  αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημοτική ή δημόσια 
επιχείρηση, δημόσιο οργανισμό ή θυγατρική αυτών ή Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα. 

8. Δεν  αποτελεί εταιρία συμμετοχών σε άλλες εταιρίες. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Οι Εγγυήσεις της Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ χορηγούνται προς τα 
πιστωτικά ιδρύματα έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας από τη 
χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. 

Η προμήθεια εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%) και θα 
αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με την διάρκεια της σύμβασης ως εξής: 

1ο έτος 2ο και 3ο έτος 

 

4ο και 5ο έτος 

0,25 0,50 1,00 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0651


 

 

 

 

 

 

Η εκάστοτε προμήθεια καταβάλλεται εφάπαξ για την συνολική διάρκεια του 
δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας και υπολογίζεται στο 80% του δανείου, το οποίο καλύπτεται 
από την εγγύηση της ΕΑΤ. 

Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας με 
μέγιστο συνολικό ποσό κρατικών ενισχύσεων εως του ποσού των 800.000 
ευρώ για επιχειρήσεις όλων των κλάδων με περιορισμούς σε 120.000 
ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.  

Στην περίπτωση που η προμήθεια εγγύησης υπερβαίνει το παραπάνω 
όριο ή ο δανειολήπτης δεν αποδεχτεί την επιχορήγηση της προμήθειας, τότε 
το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από τον πελάτη (μέσω της Τράπεζας) 
σε ειδικό λογαριασμό της ΕΑΤ ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του 
δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου). 

Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δύναται να μην αποδεχθεί την 
επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης. 

Το ύψος της επιχορήγησης της προμήθειας εγγύησης υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη  το ύψος του εκάστοτε εγγυημένου ποσού του 
δανείου, τη διάρκειά του, τους όρους αποπληρωμής του, την 
προαναφερόμενη προμήθεια εγγύησης που ο δανειολήπτης όφειλε να 
καταβάλλει και το ποσό της προμήθειας που εν τέλει κατέβαλλε (εφόσον 
υφίσταται). 

Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δεν επηρεάζεται ούτε το ύψος της 
επιχορήγησης, ούτε επιστρέφεται τυχόν ποσό καταβληθείσας προμήθειας. 

Για το εγγυημένο ποσοστό του δανείου (80%) δεν καταβάλλεται ουδεμία 
άλλη χρηματική επιβάρυνση εξαιρουμένης της εισφοράς του ν.128/1975. 

Δεν χορηγείται η προμήθεια εγγύησης για τις επιχειρήσεις για τις οποίες 
εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ Μέγιστη διάρκεια δανείου 5 έτη 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 
Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης 
καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της.  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της. 


