
  

 

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας 
COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 

Τα πρώτα βήματα   

 Στο αίτημα η επιχείρηση επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.   
 Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η 

επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.  
 Αφού υπογραφεί η  δανειακή σύμβαση, η εκταμίευση του δανείου διενεργείται εφάπαξ ή με 

τμηματικές καταβολές στον λογαριασμό της επιχείρησης. 
 

 

Το ύψος του δανείου 

 Το όριο της χρηματοδότησης φθάνει τις € 500.000,00 ανά επιχείρηση. 
 Νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις : η αξία του δανείου είναι ίση με 

 Το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή 
 Το 80% των επί πιστώσει αγορών 

 Λοιπές επιχειρήσεις : η αξία του δανείου είναι ίση με  
 ποσό μικρότερο ή ίσο του 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο Ε3  ή  
 ποσό μικρότερο ή ίσο του 50% του συνόλου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 

οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή  
 έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
100% των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες 

 Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης 
 Δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό της κύκλωμα 
 ΦΠΑ 

Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά 
παραστατικά δαπανών. 

 

 

 



  

 

Η διάρκεια του δανείου και η περίοδος χάριτος 

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη 
τμηματική) του δανείου. Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. 
Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι. 

 

Το επιτόκιο 

Το επιτόκιο εφαρμόζεται στα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η Τράπεζα στη 
χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης. Δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη) και για το διάστημα αυτό είναι σταθερό. 

Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. 

Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται 
από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης. 

 

Λοιπές πληροφορίες 

 Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το 
σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση για κεφάλαιο κίνησης 
(Υποπρόγραμμα 3 ΤΕΠΙΧ ΙΙ), δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ. 

 Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία 
Υποπρογράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ωστόσο η συνολική της 
χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι 
κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (deminimis). 

 Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από τις Τράπεζες  για το σύνολο των δανείων που έχουν 
δοθεί στην επιχείρηση. 

 Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε € 1.3 δισεκατομμύρια. Η αναλογία 
συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζεται ως εξής: Σε ποσοστό 
40% καλύπτεται από το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την Τράπεζα (516 
εκατ. ευρώ και 784 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι σύνολο 1,3 δις ευρώ).  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Άμεση επικοινωνία με την υπηρεσία 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.etean.com.gr 

Διεύθυνση : Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα 

Τηλ : 210 7450400 /  Πληροφόρηση για το Πρόγραμμα : 210 7450400 

e-mail : tepix.covid@etean.com.gr 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης :  https://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=98 

 

 

 

 

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ επιπλέον για τη χρηματοδοτική δράση 

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 
από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
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