
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Συχνές ερωτήσεις 
 

Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
Πως υποβάλλω αίτηση στο 
πληροφοριακό σύστημα 
κρατικών ενισχύσεων 
www.ependyseis.gr; 

Ο αιτών εισέρχεται στ ο: https://www.ependyseis.gr/mis/  (ΠΣΚΕ) 

Eπιλογή εγγραφή νέου χρήστη (εφόσον είναι νέος χρήστης)  

Επιλογή  επιλέξτε δράση (και επιλέγετε στο κάτω μέρος του υπόψη μενού το ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και 
ακολούθως συμπληρώνετε τα πεδία προσωπικών στοιχείων του χρήστη (όχι τα στοιχεία της 
επιχείρησης) για να ολοκληρώσετε την εγγραφή νέου χρήστη. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και της πιστοποίησης σας, θα εισέρθετε ξανά 
στο σύστημα με το username & password που σας έχει αποδοθεί  επιλέγοντας: είσοδος στο 
σύστημα και εν συνεχεία συμπληρώνετε την φόρμα υποβολής του αιτήματος για την 
υπαγωγή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Κάθε αίτημα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό. 

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα που επιλέγει η επιχείρηση στην αίτηση της  ενημερώνεται 
αυτόματα για το αίτημα σας από το σύστημα.   

Ακολούθως, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα της τράπεζας που επιλέξατε για να 
ολοκληρώσετε την αίτηση δανείου. 

https://www.ependyseis.gr/mis/%28S%28kajv35uifib01zfjefiqps45%29%29/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
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Μπορεί να γίνει υποβολή 
αιτήσεων σε περισσότερες από 
μία τράπεζες; 

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων σε περισσότερες από μία Τράπεζες, τηρώντας 
όμως τα όρια χρηματοδότησης του προγράμματος και τα όρια λήψης ενισχύσεων 

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Μπορούν να ενταχτούν 
εποχιακές επιχειρήσεις; 

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις βάσει των ΚΑΔ που αναφέρονται στο έγγραφο 
«Τροποποίηση Πρόσκλησης» το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο:  
http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=99 
Δεν γίνεται διάκριση για τον χρόνο λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

Τι γίνεται με το προσωπικό 
εποχιακών επιχειρήσεων;  

Ναι εφόσον το ΚΑΔ τους είναι επιλέξιμο, οι εποχιακές μπορούν να υποβάλουν αίτημα. 
Η  επιχείρηση οφείλει να μην μειώσει τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 
19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος διατήρησης 
προσωπικού θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 
2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

Περί των όρων προγράμματος 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις 
υποβολής αιτήματος από νέα 
επιχείρηση που δεν έχει 
κλεισμένη χρήση ως προς το 
αιτούμενο ύψους Δανείου;  

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ύψος δανείου διαμορφώνεται έως το 50% 
των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες / 
αυτοαπασχολούμενοι είναι 
επιλέξιμοι; 

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται ΜΜΕ σύμφωνα με 
τον ορισμό των Πολύ μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), όπως 
ισχύει. Κατά συνέπεια οι αυτοαπασχολούμενοι είναι επιλέξιμοι εφόσον και ο ΚΑΔ τους 
είναι επιλέξιμος στο Υποπρόγραμμα Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου βάσει του 
εγγράφου «Τροποποίηση Πρόσκλησης», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: 
http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=99 

Επιχειρήσεις χωρίς 
εργαζόμενους είναι επιλέξιμες; 

Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό, είναι επιλέξιμες. 

http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=99
http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=99
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Το συγκεκριμένο 
υποπρόγραμμα 3 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
παρέχει και την δυνατότητα 
επιχορήγησης εκτός αυτής που 
αφορά το επιτόκιο; 

ΟΧΙ 

Στο Υποπρόγραμμα 3 - ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
η επιχορήγηση αφορά μόνο 
το επιτόκιο 

Ναι 

Πως βρίσκω τους επιλέξιμους 
ΚΑΔ του Υποπρογράμματος 3 
Κεφάλαιο Κίνησης με 
επιδότηση επιτοκίου; 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ του προγράμματος είναι αναρτημένοι στο web site της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας στο επισυναπτόμενο αρχείο «Τροποποίηση Πρόσκλησης» στο 
link: http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=99 

Σχετικά με την υποβολή στην 
τράπεζα 
Υφίσταται απαίτηση 
εγγυήσεων από τις τράπεζες; 

Λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια των 
Τραπεζών. Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων η αξία αυτών δεν θα ξεπερνά 
το 120% της αξίας του δανείου 

Ποια είναι τα απαιτούμενα 
τραπεζικά κριτήρια χορήγησης 
δανείου; 

Η Τράπεζα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τις 
εκάστοτε εσωτερικές της διαδικασίες και πολιτικές 

Επηρεάζει την υποβολή 
αιτήματος η ύπαρξη δυσμενών 
στον Τειρεσία για την 
επιχείρηση ή/και τους 
εταίρους της; 

Η Τράπεζα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τις 
εκάστοτε εσωτερικές της διαδικασίες και πολιτικές. Το θέμα ύπαρξης δυσμενών στοιχείων 
κρίνεται στο στάδιο αυτό. 

http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=99



