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Πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, 

που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ 

 

 
 

 

 
Συνοπτικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 

1. Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης για την εκτέλεση έργων ή/και μελετών 

δημοσίου συμφέροντος ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης. 

2. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε €200.000, λαμβάνοντας υπόψιν 

τους περιορισμούς ετήσιου μισθολογικού κόστους και συνολικού κύκλου 

εργασιών. 

3. Χρεολυτική μορφή δανείου,  με μηνιαία / τριμηνιαία/εξαμηνιαία καταβολή δόσεων. 

4. Η μέγιστη διάρκεια δανείου και εγγύησης είναι 60 μήνες (5 έτη) 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος (μέγιστη 12 μήνες). 

5. Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων 40% επι του συνόλου της χρηματοδότησης. 

6. Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης το αργότερο την 31.12.2023 ή έως της 

εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. 

 

 

Συνολικά Οφέλη Δικαιούχου: 

 

• Ευνοϊκή τιμολόγηση με μέγιστο επιτόκιο 7,00% πλέον εισφοράς ν.128/75. 

• Παροχή περιορισμένων εξασφαλίσεων. 

• Έκπτωση έως 30% επί του τιμολογίου στα έξοδα πιστοληπτικής ικανότητας. 
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Πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, 

που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ 

 
1. ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πρόκειται για χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται 

από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο 

και το ΤΜΕΔΕ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) με την μορφή εγγυήσεων σε ποσοστό 

80%.   

Παρέχει χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας  

των επιχειρήσεων  λόγω των συνθηκών ανωτέρας βίας συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-

19, καθώς και της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  

 

Τα νέα δάνεια αφορούν ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού 

κλάδου, που επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει έργα δημοσίου συμφέροντος ανεξαρτήτως 

σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που εκτελούν 

έργα μέσω υπεργολαβίας. 

2. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Κεφάλαιο Κίνησης για την παροχή ρευστότητας των ελληνικών ΜΜΕ του κατασκευαστικού και 

μελετητικού κλάδου για αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών   λόγω των συνθηκών ανωτέρας βίας 

συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19, καθώς και της ενεργειακής κρίσης που έχει 

προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  

Οι νέες χρηματοδοτήσεις αφορούν την εκτέλεση έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος και σε καμία 
περίπτωση δεν αφορούν αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, 
χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή χρηματοδότηση εξαγορών και 
συγχωνεύσεων. 
 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 1 έτος εως και τα 5έτη (60 μήνες) συμπεριλαμβανομένης της 
περιόδου χάριτος. 

 

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 

Το ανώτατο ποσό ορίζεται σε €200.000, λαμβάνοντας υπόψιν τους παρακάτω περιορισμούς: 

• Για επιχειρήσεις με ημερομηνία σύστασης έως 31/12/2019: 
o Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβανομένων των 

ασφαλιστικών εισφορών κατά το έτος 2019. 
o Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 

• Για επιχειρήσεις με ημερομηνία σύστασης μετά την 01/01/2019. 
o μέγιστο ποσό στο κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα έτη 

λειτουργίας, ή 
o το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019  

• Για επιχειρήσεις με ημερομηνία σύστασης μετά την 01/01/2020. 
o το 100% των αναγκών ρευστότητας για του επόμενους 18 μήνες από την ημερομηνία 

χορήγησης του δανείου, όπως αυτές αποδεικνύονται μέσα από αναλυτικό πλάνο με 
επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση. 
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5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ορισμός ΜΜΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) 
οι οποίες:  

• επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου 
συμφέροντος ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης και δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους (ΚΑΔ 41, 42, 43, 71.1, 71.2, 72.1), 

• έχουν αναλάβει Δημόσια έργα μέσω υπεργολαβίας, αρκεί η σύμβαση υπεργολαβίας να συνδέεται 
με τη Δημόσια Ανάθεση, 

• κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές  

• κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές 
διαδικασίες της Τράπεζας, 

• είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης,  

• είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί έως και την ημερομηνία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, 

• επιχειρήσεις  για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 
(Α 137/139/17), 

• Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης  προηγούμενης παράνομης και 
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ, 

• Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή είναι σε ισχύ να μην 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών ή καταγγελία δανείου κατά 
την διάρκεια υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης. 
Σε περίπτωση που η ΕΑΤ υποδείξει, στην Τράπεζα, την αντισυμβατική χρήση χρηματοδότησης  από δάνειο 
και της παράσχει επαρκή σχετικά στοιχεία, η Τράπεζα θα προβαίνει στην καταγγελία  του δανείου και θα 
διεκδικεί ενεργά την ανάκτηση κάθε ποσού. 
 
 

6. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους εξής ΚΑΔ: 

43.21.10.05 - Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε 
ακίνητα 
43.21.10.06 - Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 
43.29.19.02 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων 
43.29.19.03- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων 
πεζοδρομίων 
43.29.19.04 - Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων 
πεζοδρομίων 
43.29.19.05 - Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων 
πορτών 
43.99.90.08 - Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ 
71.12.19.12 - Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 
71.20.19.05 - Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 
Σε κάθε περίπτωση για τους επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να γίνεται αντιστοίχιση του επισυναπτόμενου 
excel ΚΑΔ_ΤΜΕΔΕ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
7. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Σε εξασφάλιση της απαίτησης θα λαμβάνονται ενοχικές  και εμπράγματες εξασφαλίσεις. 
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Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 40% 
του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στην δανειακή σύμβαση. 
 

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Οι Εγγυήσεις της Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ 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 

 

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 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της 
Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα «Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Καινοτομίας», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η 
επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. 

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. 
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9. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το μέγιστο επιτόκιο ορίζεται σε 7,00% πλέον εισφοράς του ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60%  

 
 

10. ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης έως 30% επί του εκάστοτε τιμολογίου της Τράπεζας. 

 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   
 
H επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr/mis   
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων μας:  
Δίκτυο Καταστημάτων 
 
 
. 

 

https://www.ependyseis.gr/mis
https://www.bankofthessaly.gr/content/diktyo-katastimaton

