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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Πως μπορώ να υποβάλλω 
αίτημα στο πρόγραμμα 
Εγγυοδοσίας; 

• Ο αιτών εισέρχεται στ ο: 
https://www.ependyseis.gr/mis/ (ΠΣΚΕ) 

• Επιλογή εγγραφή νέου χρήστη (εφόσον είναι νέος 
χρήστης) 

• Επιλογή επιλέξτε δράση (και επιλέγετε στο κάτω 
μέρος του υπόψη μενού το Δράσεις μέσω Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας) και ακολούθως 
συμπληρώνετε τα πεδία προσωπικών στοιχείων του 
χρήστη (όχι τα στοιχεία της επιχείρησης) για να 
ολοκληρώσετε την εγγραφή νέου χρήστη. 

• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και 
της πιστοποίησης σας, θα εισέρθετε ξανά στο 
σύστημα με το username & password που σας έχει 
αποδοθεί επιλέγοντας: είσοδος στο σύστημα και εν 
συνεχεία συμπληρώνετε την φόρμα υποβολής του 
αιτήματος για την υπαγωγή σας στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα 

• Κάθε αίτημα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό. 
• Σημειώνεται ότι η Τράπεζα που επιλέγει η 

επιχείρηση στην αίτηση της ενημερώνεται 
αυτόματαγιατοαίτημα σαςαπότοσύστημα. 

 
Ακολούθως, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα της 
τράπεζας που επιλέξατε για να ολοκληρώσετε την αίτηση 
δανείου. 

Αντιμετωπίζω τεχνικό 
πρόβλημα με την 
πλατφόρμα υποβολής της 
αίτησης, που μπορώ να 
απευθυνθώ; 

Για τεχνικά θέματα της πλατφόρμας υποβολής, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στο support@mou.gr ή στο 
τηλέφωνο 2107787940 

Μπορώ να υποβάλλω 
αίτηση σε παραπάνω από 
μια τράπεζα; 

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων σε περισσότερες 
από μία Τράπεζες, τηρώντας όμως τα όρια χρηματοδότησης 
του προγράμματος και τα όρια λήψης ενισχύσεων. 

Είμαι ήδηεγγεγραμμένος 
χρήστηςαπό αίτηση που 
είχα υποβάλει σε άλλο 
πρόγραμμα. Πως μπορώ 
να κάνω αίτηση στο 
πρόγραμμα Εγγυοδοσίας; 

Εφόσονεισέλθετε στοσύστημα μετουςκωδικούςσας, στο 
μενού που εμφανίζεται αριστερά στην οθόνη, επιλέγετε από 
το ‘’ Δράσεις μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας’’ Νέα 
υποβολή. 

Έχω επιλέξει λάθος 
τράπεζα στην αίτηση μου, 
πως μπορώ να την 
ακυρώσω. 

Σε περίπτωση λανθασμένης οριστικοποιημένης υποβολής 
(πχ λάθος Τράπεζα, λάθος Δράση, λάθος ποσό κλπ) δεν 
ακυρώνεται την αίτηση αλλά υποβάλλετε νέα αίτηση. Αυτή 
την σωστή αίτηση θα εκτυπώσετε και θα την επισυνάψετε 
μαζί με τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε στην Τράπεζα 
που επιλέξατε να αιτηθείτε το δάνειο. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

https://www.ependyseis.gr/mis/%28S%28kajv35uifib01zfjefiqps45%29%29/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
mailto:support@mou.gr
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Ποιες επιχειρήσεις 
μπορούν να κάνουν 
αίτηση στο πρόγραμμα; 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν όλες οι ΜΜΕ (μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες 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 οι οποίες: 
• την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές 

(όπωςαναφέρεται στοσημείο 18τουάρθρου 2του 
Κανονισμού 651/2014) 

• 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, 

• επιχειρήσειςγια τιςοποίεςδεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 
137/139/17), όπως ισχύει, 

• επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή 
ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 
κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και 

• εάν έχουν ενταχθεί σεπρογράμματατηςΕΑΤ (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) 

Ποιες δραστηριότητες 
εξαιρούνται της υποβολής 
αιτήματος; 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 
• Στη παραγωγή και εμπορία όπλων 
• Στα τυχερά παίγνια (Καζίνο) 
• Στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα 
• Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό 

δίκαιο 
• Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και 

προϊόντων καπνού. 
Επιλέξιμα Δάνεια Δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω 

προϋποθέσεις: 
I. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την 
σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με την τράπεζα και με 
ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020. 
II. Σκοπός χορήγησης: Κεφάλαια 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 
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 χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή 
αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και 
Συγχωνεύσεων. Προς επιβεβαίωση τούτου, προβλέπονται 
σχετικές πρόνοιες στην οικεία Δανειακή Σύμβαση. 

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

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν 
υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι 
μεγαλύτερο: 
I. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της 

Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του 
προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της 
επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις 
μισθοδοτικέςκαταστάσεις υπεργολάβων) γιατο 
2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν μετά την1η Ιανουαρίου 2019, το 
ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ 
εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο 
πρώτα έτη λειτουργίας του ή 

II. το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της 
Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή 

III. 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 I και II για να καλυφθούν 
οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία 
χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 
μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον 
αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 
μήνες για Μεγάλη επιχείρηση. 

Υπάρχει κατώτατο όριο 
στο αιτούμενο ποσό 
δανείου; 

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 
/ αυτοαπασχολούμενοι 
είναι επιλέξιμοι; 

Είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση. 

Ποιοείναι τοεπιτόκιοτου 
δανείου; 

ΤοεπιτόκιοτωνΔανείων επιβαρύνει τονΔανειολήπτη και 
μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα 
εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας, 
λαμβάνονταςυπόψη καιτον μηχανισμόμετακύλησηςτου 
οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη. 
Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 
(σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις 
οφείλεται τέτοια εισφορά. 

Υπάρχουν άλλα έξοδα για 
την υποβάλλουσα 
επιχείρηση όπως έξοδα 
φακέλου; 

Το ποσό των πάγιων εξόδων φακέλου επιβαρύνει τον 
Δανειολήπτη και εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική 
της κάθε τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
μετακύλισητουοφέλουςτηςεγγύησηςπροςτονΤελικό 
Αποδέκτη. 
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Περίοδος χορήγησης και 
ισχύος εγγύησης 

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα 
συναφθούν μετά την σύναψη της Επιχειρησιακής 
Συμφωνίας με την τράπεζα και που θα χορηγηθούν έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, 
ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. 
Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο 
πλαίσιο του Δανείου. 
Η εγγύηση θα έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα 
κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και 
την 31.12.2026, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας 
μέχρι την 31.12.2025. 

Πότε αρχίζει η έναρξη 
ισχύος εγγύησης; 

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της 
πρώτης εκταμίευσης του δανείου. 

Ποια η τελική ημερομηνία 
λήξης εγγύησης; 

Η Εγγύησηανά Δάνειοθαπαύσει να ισχύει στην 
προγενέστερητων παρακάτωημερομηνιών: 
(Ι) την 31.12.2025 ή 
(ΙΙ) την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του Ανώτατου 
Ποσού Εγγύησης και κατά την οποία η ΕΑΤ δεν έχει 
περαιτέρω υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εγγυοδοσίας. 
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα 
κατάπτωσης της Εγγύησης μετά τις 31.12.2026. 

Δύναται η τράπεζα να 
ζητήσει πρόσθετες 
εξασφαλίσεις πέραν της 
εγγυοδοσίας της ΕΑΤ; 

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα Δάνεια είναι δυνατόν 
να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας, ανάλογα με την πιστοδοτική πολιτική της 
τράπεζας, ενοχικές εγγυήσεις, χωρίς ποσοτικό ή 
αριθμητικό (ως προς τον αριθμό των εγγυητών) 
περιορισμό καθώς και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και  
εμπράγματες εξασφαλίσεις) έως του 40% του δανείου.» 

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

Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο 
σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του χωρίς 
οποιαδήποτε ποινή ή άλλη 
επιβάρυνση 

Κρατικές ενισχύσεις/de 
minimis 

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτει το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19», όπως 
εκάστοτε ισχύει με έμφαση στα τμήματα 3.1. και 3.2 αυτού. 
Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων 
στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την 
ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη 
διαδικασία: 
i. Η τράπεζα υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο 
Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του εγγυημένου δανείου, 
ii. Η τράπεζα ελέγχει σε πρώτο στάδιο εάν το συνολικό 
σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού Αποδέκτη δεν είναι υψηλότερο 
από το σχετικό όριο που ορίζεται στο «Προσωρινό πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19» (παρ. 22 α) και 23 α 
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 αντίστοιχα, μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του Τελικού 
Αποδέκτη, 
iii. ΗτράπεζααποτυπώνειτοΑΙΕτουεγγυημένουδανείου 
στα πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν 
την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο, 
iv. η ΕΑΤ προωθεί το ποσό του ΑΙΕ του συγκεκριμένου 
δανείου μέσω διεπαφής προς το Πληροφοριακό Σύστημα 
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ), προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί από αυτό, σύμφωνα με τα τηρούμενα 
στοιχεία του κατά τον χρόνο ελέγχου, η τήρηση του ελέγχου 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης, 
v. η ΕΑΤ θα μεταφέρει το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης του 
ΠΣΣΚΕ στην τράπεζα προκειμένου να προβεί στην ένταξη 
του δανείου στο εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο. 
Ο υπολογισμός του ΑΙΕ θα πραγματοποιηθεί από την 
τράπεζα σύμφωνα με μεθοδολογία και τύπο υπολογισμού 
που θα παρασχεθεί από την Ειδική 
Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), έχοντας και την 
σύμφωνη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου. 

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

 
Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση και να 
χρηματοδοτηθεί, λόγω του ότι έχει έστω κι έναν επιλέξιμο 
ΚΑΔ. Το ύψος του δανείου ωστόσο θα υπολογισθεί βάσει 
των εσόδων του επιλέξιμου ΚΑΔ. (εφόσον βάσει των όρων 
επιλεγείωςόριοτο25%του συνολικού κύκλου εργασιών 
της Επιχείρησης κατά το έτος 2019). 

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

 
Ναι είναι επιλέξιμη η επιχείρηση franchisee. 

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

Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες είναι 
επιλέξιμες. 

Υπάρχει υποχρέωση από 
την εμπλεκόμενη τράπεζα 
να αιτιολογήσει τους 
λόγους απόρριψης; 

Η τράπεζα οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους απόρριψης 
αιτήματος. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ 

 



ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID- 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 
Που μπορώ να 
απευθυνθώ σχετικά με : 

• την ορθή 
συμπλήρωση των 
δικαιολογητικών 

• σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η αίτηση 
μου 

• άλλες πληροφορίες 
που αφορούν την 
αίτηση 

 
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αίτησης 
καθώς και για την συμπλήρωση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, θα πρέπει να απευθύνεστε στην 
συνεργαζόμενη τράπεζα την οποία επιλέξατε για να 
καταθέσετε την αίτηση σας. 

 
Πως μπορώ να μάθω εάν 
πληρώ τις προϋποθέσεις 
που αφορούν τα όρια 
κρατικών ενισχύσεων; 
(de minimis ή 
«προσωρινό πλαίσιο για 
τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία 
κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου covid-19») 

 
Η αξιολόγηση του φακέλου σας, συμπεριλαμβανομένου 
του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων γίνεται αρχικώς από 
την τράπεζα την οποία επιλέξατε να συνεργασθείτε. 

 
Υπάρχει κατώτατο όριο 
για το ποσό του 
αιτούμενου δανείου; 

 
Όσον αφορά του όρους και τις προϋποθέσεις του 
προγράμματος εγγυοδοσίας, δεν υπάρχει κατώτατο 
ποσό δανείου. 

 
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του φακέλου, γίνεται 
από την τράπεζα την οποία επιλέξατε, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε εσωτερικούς της κανονισμούς και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζει. 

 
Όσον αφορά το 
πρόγραμμα εγγυοδοσίας, 
υπάρχει ρήτρα 
διατήρησης του 
προσωπικού; 

 
Όχι. 
Δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα/όρος στο πρόγραμμα 
Εγγυοδοσίας covid-19. 

 


