
 

 

 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
1
 ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

COVID-19 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Συστάθηκε το 20102 και το διαχειρίζεται η Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία. 

2. Λειτουργεί ως χωριστή λογιστική μονάδα εντός της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

3. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(εφεξής η «ΕΕ») και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής το 

«ΕΤΠΑ»), το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας 

1. Συστάθηκε το 20203 και το διαχειρίζεται η Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία. 

2. Λειτουργεί ως χωριστή λογιστική μονάδα εντός της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

3. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ελληνικό 

Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). 

                                                             
1 Ταμείο Εγγυοδοσίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕ-ΤΕΠΙΧ). 
2 Με την υπ΄αριθμ. 12017/1245/27-10-2010 (ΦΕΚ Β΄1697/27-10-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Οικονομικών. 
3 Συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2500/6/7-5-2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020) Υπουργική Απόφαση.  Στις 11.5.2020 υπογράφηκε η «Συμφωνία Χρηματοδότησης» μεταξύ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 



 

 

ΣΚΟΠΟΣ 1. Παροχή εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια 

βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και ώριμων σχεδίων 

επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία 

περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης 

και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης 

εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

1. Στήριξη της χρηματοδότησης των ελληνικών 

μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων από το 

τραπεζικό σύστημα, ως συνέπεια των επιπτώσεων της 

πανδημίας του Κορωνοϊού (Covid-19) 

2. Χορήγηση δανείων σε κεφάλαια κίνησης, με 

ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις 

μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ούτως ώστε 

να συντελεστεί επανεκκίνηση της ελληνικής 

οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ, οι οποίες νόμιμα λειτουργούν στην 

Ελλάδα.  

2. Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και 

ασφαλιστικά ενήμερες.  

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σε προγράμματα 

που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν είναι 

ληξιπρόθεσμα σε εγγυημένο δάνειο. 

4. Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων με μικτή 

δραστηριότητα (και στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή 

τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα 

1. Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, 

και καλύπτουν κάθε κλάδο της οικονομίας. 

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις αγροτικών 

προϊόντων, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες.  

2. Πιστοληπτικά ικανές επιχειρήσεις που δεν 

χαρακτηρίζονται προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε 

καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον 

δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης 

προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής 

ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

 



 

 

μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας 

κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως). 

ΜΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Προβληματικές επιχειρήσεις 

2. Επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμεί εντολή 

ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις 

κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την 

Κοινή Αγορά. 

3. Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

4. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006. 

5. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 

βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι 

Δημόσιοι Οργανισμοί.  

6. Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και 

Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες 

Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες 

Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, 

ΕΛΔΕ κ.λπ.).  

7. Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή 

Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, 

σύλλογοι, όμιλοι κλπ.).  

8. Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου 

1. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, 

επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των 

δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των 

ΟΤΑ και των θυγατρικών τους. 

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε 

προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας και δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, ήτοι 

έχει καταγγελθεί το δάνειό τους ή εμφανίζουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 

ενενήντα (90) ημερών. 

 



 

 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας 

(έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ) και επιχειρήσεις 

εκμεταλλευόμενες οπλικά συστήματα. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ & 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

1. Οι επενδυτικές δαπάνες που καλύπτονται από το 

δάνειο και αφορούν στο εγκεκριμένο επενδυτικό 

σχέδιο, το οποίο εντάσσεται σε κρατικές 

ενισχύσεις/επιχορηγήσεις.   

2. Οι επενδυτικές δαπάνες προγραμμάτων που δεν 

εντάσσονται σε κρατικές επιχορηγήσεις/ενισχύσεις, 

αλλά στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλλεται με 

την αίτηση δανειοδότησης αποδεικνύεται η 

κρισιμότητα και αναγκαιότητά τους.  

3. Το ποσό του εγγυημένου δανείου είναι σύμφωνο με 

το επιτρεπόμενο από το χρηματοδοτικό σχήμα που 

έχει εγκριθεί στην απόφαση υπαγωγής ή στην 

εγκριτική απόφαση της Τράπεζα και κυμαίνεται εντός 

των ορίων δανείου που επιτρέπει το Υποπρόγραμμα 

της Δράσης.  

4. Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία 

εκταμίευσης.  

5. Το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και 

συμφωνείται στην δανειακή σύμβαση μεταξύ 

επιχείρησης και Τράπεζας.  

6. Δίνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις υπέρ της Τράπεζας 

– ενώ σωρευτικά με την εγγύηση του ΤΕ-ΤΕΠΙΧ οι 

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ύψους 

1.000.000.000€, με συνολική μόχλευση ρευστότητας 

3.500.000.000€ - με στόχο την κινητοποίηση 

7.000.000.000€ στην αγορά.  

2. Εγγυάται κατά 80%: 

(α) το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου 

δανείων επιλέξιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

κάθε τραπεζικού ιδρύματος, και  

(β) το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου 

δανείων επιλέξιμων μεγάλων επιχειρήσεων κάθε 

τραπεζικού ιδρύματος. 

3. Εγγυάται υπέρ των νέων δανείων που θα χορηγηθούν 

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και 

διάρκειας έως πέντε (5) ετών και καλύπτει το κάθε 

δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και 

ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής. 

4. Επιπλέον παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας 

εγγύησης, προϋπολογισμού έως διακόσια πενήντα 

εκατομμύρια (250.000.000€) Ευρώ. 

5. Υφίσταται όριο στο ποσό της χρηματοδότησης, οπότε 

το ποσό του Δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει: 



 

 

εξασφαλίσεις φτάνουν μέχρι το 120% του δανειακού 

ποσού.  

7. Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δύο (2) ετών και μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών 

από την πρώτη εκταμίευση.  

8. Η παροχή της εγγύησης του ΤΕ-ΤΕΠΙΧ γίνεται 

ταυτόχρονα με την εκταμίευση του δανείου. 

9. Δάνεια για επενδυτικά σχέδια, ποσού €10.000-

€800.000, διάρκειας 5-10 έτη, με περίοδο χάριτος 6 -

24 μήνες, εγγυάται στο 70%. 

10.  Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών 

ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & Επενδυτικό Νόμο), ποσού 

€10.000 - €500.000, διάρκειας 24-36 μηνών, με 

περίοδο χάριτος 6 μήνες, εγγυάται στο 80%. 

11.  Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και δάνεια 

χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων, 

ποσού €10.000 -€800.000, διάρκειας 2-10 έτη, με 

περίοδο χάριτος 6-24 μήνες, εγγυάται στο 70%.4 

 

 

(α) είτε το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού 

κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην 

περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο 

μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας 

του),  

(β) είτε το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της 

Επιχείρησης κατά το έτος 2019.  

6. Ωστόσο, μετά από τεκμηρίωση και βάσει 

αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες 

ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου 

μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να 

καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την 

ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους 

επόμενους δεκαοκτώ (18) μήνες για τη μικρομεσαία 

επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους 

επόμενους δώδεκα (12) μήνες για μεγάλη επιχείρηση. 

 

                                                             
4 http://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=86 

http://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=86


 

 

ΜΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Εξαγωγικές δαπάνες, κυρίως όσες συνδέονται με τις 

εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και 

λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες 

δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική 

δραστηριότητα της επιχείρησης και άλλες δαπάνες 

που αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 

(de minimis).  

2. Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται 

σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και άλλες δαπάνες 

που αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 

(de minimis).  

3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

 



 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Δημιουργούνται δύο (2) Εγγυοδοτικά Κεφάλαια: 

(α) Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων 

εκατομμυρίων (€500.000.000) Ευρώ για 

Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με 

ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με 

τελικούς αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 

1.500.000.000 (1.5 δις) ευρώ. 

(β) Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων 

εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για 

Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με 

ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με 

τελικούς αποδέκτες μεγάλες επιχειρήσεις και 

συνολικό ύψος δανείων 2.000.000.000 (2 δις) Ευρώ. 

 

 

 

 Μαρία Δ. Αντωνίου 

Δικηγόρος, MSc in Banking & Finance Law, Associate  


