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Kεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου  
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Κεφάλαιο κίνησης  
Δάνειο για 2 έως 5 χρόνια  
έως 500.000 ευρώ 

Άτοκο για 2 χρόνια 

Καταβάλλεται μόνο το 
κεφάλαιο για 2 χρόνια 

Οι τόκοι καλύπτονται από 
τους πόρους του ΕΣΠΑ 

Καλύπτονται 

Δαπάνες λειτουργίας  
Δαπάνες σχετικές με το 

συναλλακτικό κύκλωμα 
της επιχείρησης 

ΦΠΑ  

Επιχειρήσεις  
Σε αναστολή ή 

περιορισμό λειτουργίας 
λόγω πανδημίας 

COVID-19 



Εξαιρούνται η πρωτογενής παραγωγή  
και ο τομέας της αλιείας 

Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να είναι 
προβληματική   

Διατήρηση θέσεων εργασίας για 2 χρόνια - Ίδιος αριθμός 
εργαζομένων στις 19/3/2020 (ακόμα και 0) σε σχέση με 
31/12/2021 και 31/12/2022 

Επιχειρήσεις που 
ωφελούνται  

&  
προϋποθέσεις 

συμμετοχής  

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας   
λόγω πανδημίας COVID-19 - Εξέταση βάσει ενεργών ΚΑΔ 



Νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 500.000 ευρώ 

Τι παρέχει το 
Πρόγραμμα 

100% επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια και 40%  
επιδότηση επιτοκίου για την υπόλοιπη διάρκεια 

Διάρκεια δανείου: 24 μήνες ως 60 μήνες 
Περίοδος χάριτος (καταβάλλονται μόνο τόκοι): 
6 έως 12 μήνες  

Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75  
καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας 



Δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό 
κύκλωμα της επιχείρησης Ποιες δαπάνες της 

επιχείρησης 
καλύπτει το Δάνειο   

ΦΠΑ 

Δαπάνες για λειτουργικά έξοδα 
επιχείρησης 



Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει 

των στοιχείων που θα προσκομίσει 

η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα 

της επιλεξιμότητας.  

Επιβεβαίωση Τράπεζας  

Υποβολή αιτήματος   

H επιχείρηση υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης 

ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

www.ependyseis.gr/mis Ένδειξη: ΤΕΠΙΧ ΙΙ   

Υπογραφή δανειακής σύμβασης και εκταμίευση 

δανείου εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις 

στον λογαριασμό της επιχείρησης. 

Εκταμίευση Δανείου 

Επιλογή Τράπεζας  

Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα 

από την οποία επιθυμεί να 

δανειοδοτηθεί. 

Διαδικασία υποβολής 

Έλεγχος διατήρησης θέσεων εργασίας μέσω  

του ΕΡΓΑΝΗ από την ΕΑΤ. 

http://www.ependyseis.gr/mis


Αναλυτική πληροφόρηση 

www.etean.com.gr 

www.espa.gr  

tepix.covid@etean.com.gr  

210 7450400  

Συνεργαζόμενες 

Τράπεζες 

Τράπεζα Πειραιώς 
Alpha Bank 
Eurobank 
Εθνική Τράπεζα 
Τράπεζα Αττικής 
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα   

http://www.etean.com.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:tepix.covid@etean.com.gr

