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Μ
έσα σε 3 μήνες ανοίγουν για τις επιχει-
ρήσεις γραμμές «φρέσκιας» ρευστό-
τητας 10,9 δισ. ευρώ, είτε μέσω τρα-

πεζών με εγγύηση του Δημοσίου, είτε απευθεί-
ας από τον κρατικό Προϋπολογισμό. Δύο χρη-
ματοδοτικά εργαλεία συνολικού ύψους 2,3 δισ. 
ευρώ -επιστρεπτέα προκαταβολή και ΤΕΠΙΧ ΙΙ- 
έχουν ήδη ανοίξει και τρέχει η εκταμίευση των 
ποσών που δικαιούνται οι επιχειρήσεις, ενώ 
δύο ακόμη, δυνητικού ύψους 8,6 δισ. ευρώ 
(7 δισ. ευρώ από το Εγγυοδοτικό, 1 δισ. ευρώ 
νέα επιστρεπτέα και 600 εκατ. ευρώ από την 
ΕΤΕπ) θα βγουν στον αέρα από το τέλος Μα-
ΐου και μετά, με στόχο την ενίσχυση με ρευ-
στότητα όσο το δυνατόν περισσότερων εται-
ρειών. Ουσιαστικά, βάσει των προγραμμάτων 
που έχουν ήδη ανακοινωθεί, μέχρι τον Ιούνιο 
θα εξασφαλιστεί ρευστότητα για τις επιχειρή-
σεις -είτε μέσω τραπεζών, είτε μέσω των δύο 
κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής- συ-
νολικού ύψους 10,9 δισ. ευρώ. 

Ενήμεροι, επιτόκιο
Κοινή συνισταμένη των προγραμμάτων (Εγγυ-
οδοτικό Ταμείο και ΤΕΠΙΧ ΙΙ) που περνούν μέ-
σα από τις τράπεζες είναι η εξής: οι επιχειρή-
σεις που έχουν δάνεια προ COVID-19 πρέπει 
να είναι ενήμερες, δηλαδή τα δάνειά τους να 
μην παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπλη-
ρωμή άνω των 90 ημερών. Το εύρος επιτοκίων 
και για τα δύο προγράμματα κυμαίνεται από 
3,18% έως 4,68%. Τραπεζικές πηγές τονίζουν 
στη Realnews ότι το επιτόκιο ξεφεύγει από αυ-
τό το εύρος και φτάνει έως και το 6% όταν η επι-
χείρηση δεν είναι επιλέξιμη ως προς τα οικονο-
μικά μεγέθη και τα assets που διαθέτει. 

Τειρεσίας
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, αν η επιχείρη-
ση είναι στον Τειρεσία λόγω μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, δεν δανειοδοτείται από τα νέα 
προγράμματα. Αν, όμως, είναι για άλλους λό-
γους, π.χ. επιταγές, τότε το πρόβλημα μπορεί 
να ξεπεραστεί. 

Εγγυήσεις
Το άνοιγμα της χρηματοδότησης μέσα από τα 
νέα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ έφερε στο φως δύο ζη-
τήματα: αφενός τον όγκο των δικαιολογητικών 
που ζητούνται από τις επιχειρήσεις και αφετέ-
ρου τις εγγυήσεις/εξασφαλίσεις που ζητούν οι 
τράπεζες. Για τα δικαιολογητικά αναμένεται 
μείωσή τους, εξ ου και το πάγωμα του ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ μέχρι τις 19 Μαΐου. Οσον αφορά τις εγγυή-
σεις στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, οι τράπεζες ζητούν κάλυψη 
με εξασφαλίσεις, διότι το Δημόσιο καλύπτει το 
40% του δανείου, ενώ για το Εγγυοδοτικό Τα-
μείο, που θα τρέξει στο τέλος του Μαΐου, οι εγ-
γυήσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα, αρκεί να 
αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση έχει τη δυνα-
τότητα να πληρώνει τη μηνιαία δόση. Κι αυτό 
διότι το 80% του δανείου είναι εγγυημένο από 
την Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Εγγυοδοτικό Ταμείο
Οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, θα 
μπορούν από τις 27-28 Μαΐου να αιτηθούν 

Ποια προγράμματα 
τρέχουν ήδη και ποια 
θα ανοίξουν μέχρι τον 
Ιούνιο, με στόχο τη 
θωράκιση των εταιρειών 
έναντι της πανδημίας. 
Οι όροι, οι εγγυήσεις, τα 
επιτόκια, η διάρκεια και 
οι υποχρεώσεις 
των δικαιούχων 

Ρευστότητα 
10,9 δισ. ευρώ
στις επιχειρήσεις

τω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κό-
στους της επιχείρησης για το 2019. Στην πε-

ρίπτωση των επιχειρήσεων που δημιουργήθη-
καν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο 
δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμη-
ση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώ-
τα έτη λειτουργίας του.

2Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών 
της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

3Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολό-
γησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανά-

γκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του 
δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέ-
ρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευ-
στότητας από την ημερομηνία χορήγησης του 
δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για 
τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπα-

χρηματοδότηση από το «εγγυοδοτικό κεφά-
λαιο», μέσα από το οποίο θα δοθούν νέα δά-
νεια 3,5 δισ. ευρώ, με δυνατότητα να φτάσουν 
τα 7 δισ. ευρώ στην πορεία. Το κονδύλι των νέ-
ων δανείων κεφαλαίου κίνησης για τις πολύ μι-
κρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχε-
ται σε 1,5 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα 2 δισ. ευ-
ρώ θα δοθούν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά του προγράμμα-
τος θα είναι τα εξής: 

 Τα υφιστάμενα δάνεια της επιχείρησης πρέπει 
να είναι σε καθυστέρηση έως 3 μήνες. Το 80% 
του δανείου είναι εγγυημένο από την Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα, γεγονός που μειώνει τις απαιτή-
σεις της τράπεζας, πρωτίστως ως προς τις εξα-
σφαλίσεις που θα ζητήσει. 

 Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανεί-
ου δεν θα υπερβαίνει το ένα από τα παρακά-


