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1. «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» 

 
 Τι αφορά 

 

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε 
χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της 
Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς 
τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

Για τη σύσταση του Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική 
συνεισφορά πόρων ύψους 1 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς 
την ΕΑΤ. Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, προβλέπεται επιπλέον 
χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως  250 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
2014-2020. 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των 
εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των 
δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες: 
- κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές, 
- κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις 
εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
- είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή 
την 31.12.2019, 

http://www.ando.gr/
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- επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 
4488/17 (Α 137/139/17), 
- επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και 
- εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ 
δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους 
(καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) 

 
 Επιλεξιμότητα 
 

Επιλέξιμα για εγγυοδοσία θα είναι τα ακόλουθα δάνεια: 
 
I. Δάνεια που θα συναφθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020. 
 
II. Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης. 
 
III. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. 
 
IV. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. 
 
V. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών 

γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η 
χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Δάνεια που θα συναφθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 
 Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

 
Οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις είναι: 

Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank, 
Procredit Bank, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, 
Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συν. Τράπεζα Χανίων. 

 Σχετικά αρχεία  

 

Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς 
 
Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ  

 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhsh.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/faq_tameio_eggyodosias.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=64&cs
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2. Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19 (Β Κύκλος) 

 
 Τι αφορά 

H δράση αφορά τον δεύτερο κύκλο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου 

που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Για το χρονικό 

διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η 

δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. 

Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε 

σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα 

καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

370.000.000,00 € για όλη την χώρα 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
 

 Επιλεξιμότητα 
 

Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους 
μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες έχουν πληγεί από την πανδημία 
COVID19. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η ενισχυόμενη επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 
31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η 
Μαρτίου 2020. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα:  

α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της 
επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε 
σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς  

β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν 
κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020, 
βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Ιουνίου 2021.  

Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό 
ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του 
Προσωρινού Πλαισίου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) 
ευρώ. Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης από τη συγκεκριμένη δράση ανά επιχείρηση δεν δύναται 
να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις 
που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων 
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
 
 

http://www.ando.gr/
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 Περίοδος υποβολής 

 

από 17/09/2020 έως την 01/10/2020 
 

 Οδηγίες υποβολής προτάσεων 
 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του 

ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 
. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και 
συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:  

5.1.1  αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και  
5.1.2 αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην 

περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για 
υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό 
αυτό. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική 
δ/νση http://logon.ops.gr/. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την 
περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης. 

 
 Σχετικά αρχεία πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση 

 

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Ιστοσελίδα Πρόσκλησης 

 

 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhsh_131.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/synhmmena_131.zip
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=189&cs

