
 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Υποπρόγραμμα 4 για την παροχή 
Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια 

 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Όροι και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Πως μπορώ να 
υποβάλλω αίτημα στο 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 
4; 

Στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 4 δεν θα λειτουργήσει το 
Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων 
(ependyseis.gr) για υποβολή νέων αιτήσεων από επιχειρήσεις. 
Οι τράπεζες θα δρομολογούν προς την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (HDB) μόνο αιτήματα τα οποία είχαν ήδη υποβληθεί 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  ependyseis.gr στο πλαίσιο του 
Υποπρογράμματος 3, αλλά η έγκριση τους δεν είχε επιτευχτεί  
λόγω της πλήρους απορρόφησης των πόρων. 

Εάν η επιχείρηση έχει 
ενταχθεί σε άλλο 
υποπρόγραμμα του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή στο ταμείο 
εγγυοδοσίας μπορώ να 
ενταχθώ στο 
υποπρόγραμμα IV; 

Δεν είναι επιλέξιμη να δανειοδοτηθεί στο υποπρόγραμμα 4 μία  
επιχείρηση η οποία έχει λάβει ήδη δάνειο στο πλαίσιο του 
υποπρογράμματος 3 του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, 
ή έχει λάβει δάνειο με εγγύηση από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων COVID 19». 
Επιχειρήσεις που έχουν ήδη δάνειο στο Υπ. 1 και Υπ. 2 του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Υπ. 4 αρκεί να  
είχαν ήδη υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  
ependyseis.gr στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3, η οποία  
δεν είχε   λόγω της πλήρους απορρόφησης των πόρων του Υπ. 
3. 

Μπορώ να επιλέξω 
διαφορετική τράπεζα; 

Ως αναφέρθη ανωτέρω δεν θα υποβάλλονται εκ νέου αιτήσεις 
στην πλατφόρμα ependyseis.gr (ΠΣΚΕ), συνεπώς  δεν μπορεί να 
επιλεγεί άλλη τράπεζα από αυτήν που είχε αρχικώς δηλωθεί 
στην υποβληθείσα αίτηση.  

Μπορώ να αλλάξω το 
ποσό της αίτησης; 

Ως αναφέρθη ανωτέρω δεν θα υποβάλλονται εκ νέου αιτήσεις 
στην πλατφόρμα ependyseis.gr (ΠΣΚΕ), συνεπώς  δεν μπορεί να 
επιλεγεί διαφορετικό ποσό δανείου από αυτό που είχε αρχικώς 
δηλωθεί στην υποβληθείσα αίτηση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ  24 – 60 μήνες 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  6 – 12 μήνες 
Ποιες επιχειρήσεις 
μπορούν να κάνουν 
αίτηση στο πρόγραμμα; 

Το Υποπρόγραμμα 4 αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που 
καλύπτουν τα ορισθέντα κριτήρια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
Υποπρογράμματος 3, είχαν υποβάλει  αίτηση δανειοδότησης 
στο πλαίσιο του Υπ. 3  (στην πλατφόρμα ependyseis.gr ), το 
οποίο όμως δεν  εγκρίθηκε λόγω της πλήρους απορρόφησης 
των διαθέσιμων πόρων.  
 

Ισχύει η ρήτρα 
διατήρησης προσωπικού; 

Υπάρχει και στο Υπ. 4 η υποχρέωση διατήρησης προσωπικού 
από την επιχείρηση.  
 
Ο έλεγχος της διατήρησης εργαζομένων γίνεται βάσει του 
προσωπικού που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.03.2020 
(βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ) για δύο έτη. 
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα στις 31 Ιανουάριου του έτους 2021 και 



 
2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται σχετικώς οι 
συνεργαζόμενες τράπεζες. 
 
Εφόσον διαπιστωθεί μείωση του αριθμού εργαζομένων 
διακόπτεται εφεξής η επιδότηση των τόκων. 
 

Επιλέξιμα Δάνεια Από 10.000 – 500.000 € 
Το ύψος του δανείου καθορίζεται: 
-Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός 
αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή  τις 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που    
προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή Έως το 50% των 
παραγγελιών τρέχοντος έτους. 
-Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των 
παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει 
αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι 
διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των 
ιδίων  κεφαλαίων. Για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης, ως 
νεοϊδρυόμενη θεωρείται η επιχείρηση που δεν έχει κλείσει, 
κατά την υποβολή του αιτήματος στην Τράπεζα μία 
τουλάχιστον διαχειριστική χρήση. 

Ποιο είναι το ανώτατο 
ποσό δανείου που 
μπορεί να αιτηθεί μια 
επιχείρηση; 

Tο μέγιστο ύψος δανείων που θα παρέχεται και στο 
υποπρόγραμμα 4 θα ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των 
€500 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση. 
Σημειώνεται και πάλι ότι μια επιχείρηση που έχει λάβει ένα 
τουλάχιστο δάνειο στο υποπρόγραμμα 3 της Δράσης 
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν είναι 
επιλέξιμη προς δανειοδότηση από το υποπρόγραμμα 4. 
Επίσης η χρηματοδότηση της από το σύνολο των δράσεων του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ και θα 
πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 
1407/2013 (deminimis). Ο έλεγχος της σώρευσης θα 
διενεργείται από την εκάστοτε συνεργαζόμενη Τράπεζα για το 
σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην επιχείρηση. Η 
Σώρευση διερευνάται περαιτέρω από την HDB μέσω της 
διασύνδεσής της με το ΠΣ σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 
-Μπορούν στο πλαίσιο του υποπρογράμματος 4 να εγκριθούν 
περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης προς την HDB, 
ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά 
επιχείρηση και σε αυτό το υποπρόγραμμα 4, δεν θα υπερβαίνει 
τις 500 χιλ. ευρώ 

Υπάρχει κατώτατο όριο 
στο αιτούμενο ποσό 
δανείου;  

Το κατώτατο όριο αιτούμενου ποσού δανείου είναι  10.000 
ευρώ. 

Ποιο είναι το επιτόκιο 
του δανείου; 

Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης 
καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα 
πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης. 
Το υποπρόγραμμα 4 αποτελεί συνέχεια του υποπρογράμματος 



 
3 οπότε ισχύουν και σ’ αυτό οι ακόλουθοι όροι: 
α) Το επιτόκιο της συμμετοχής του Ενδιάμεσου 
Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού δεν υπερβαίνει το 8%, για το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται και 
β) Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό για τον χρόνο που 
αυτό θα επιδοτείται (2 πρώτα έτη). 

Μπορεί μια υπαχθείσα 
στο πρόγραμμα 
επιχείρηση να προβεί σε 
πρόωρη εξόφληση του 
δανείου; 

Η πιστούχος επιχείρηση δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο 
σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς 
οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση. 
Στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, το μειωμένο ΑΙΕ θα 
κοινοποιείται από τη  συνεργαζόμενη Τράπεζα στην πιστούχο 
επιχείρηση και στην HDB. 

Από ποιον υπολογίζεται 
το ΑΙΕ της επιχείρησης; 
 

Το συνολικό ποσό του ΑΙΕ θα υπολογίζεται από την Τράπεζα, 
τόσο κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης, όσο και κατά τον χρόνο υπογραφής της 
σύμβασης δανείου. Το ποσό του ΑΙΕ θα αναγράφεται, συνολικά 
και διακριτά στη σύμβαση δανείου. 
Σε περίπτωση επέκτασης της διάρκειας του δανείου πέραν του 
συμβατικού χρόνου, απαιτείται εξέταση του νέου ΑΙΕ που 
προκύπτει για το επιπλέον  χρονικό διάστημα. 

Τι γίνεται μετά τη λήξη 
της περιόδου της 
Επιδότησης Επιτοκίου; 

Οι τόκοι του δανείου επιδοτούνται για τα δύο (2) πρώτα έτη 
από την εκταμίευση. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι 
καταβάλλονται από την επιχείρηση. 

Μία επιχείρηση έχει δύο 
κωδικούς 
δραστηριότητας (ΚΑΔ): 
έναν επιλέξιμο και έναν 
μη επιλέξιμο από το 
πρόγραμμα. Μπορεί να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα 
και με ποιους όρους θα 
χρηματοδοτηθεί (ύψος 
δανείου);  

 
Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση και κατόπιν 
εγκρίσεως να δανειοδοτηθεί, λόγω του ότι έχει έστω κι έναν 
επιλέξιμο στο υποπρόγραμμα ΚΑΔ. Το ύψος του δανείου 
ωστόσο θα υπολογισθεί βάσει των εσόδων που προέρχονται 
από τον επιλέξιμο ΚΑΔ.   

Είναι επιλέξιμη 
επιχείρηση- δικαιοδόχος 
(franchisee), στην οποία 
ο δικαιοπάροχος 
(franchisor) δεν 
συμμετέχει με 
κεφάλαια/δικαίωμα 
ψήφου σε αυτή και δεν 
τεκμαίρεται κυρίαρχη 
επιρροή; 

 
Μία επιχείρηση franchisee είναι επιλέξιμη. 

Οι κατ’ επάγγελμα 
αγρότες ή κτηνοτρόφοι 
μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από το 
πρόγραμμα; 

Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες δεν είναι 
επιλέξιμες στο Υποπρόγραμμα 4 όπως δεν ήταν και σε κανένα 
άλλο Υποπρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.  

Υπάρχει υποχρέωση από Η τράπεζα οφείλει να αιτιολογήσει εγγράφως τους λόγους 



 

 

την εμπλεκόμενη 
τράπεζα να αιτιολογήσει 
τους λόγους απόρριψης; 

απόρριψης αιτήματος στην αιτούσα επιχείρηση. 


