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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΑ 

 
Σκοπός 

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία 

τους ή πλήττονται ευρύτερα συνέπεια των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της επιδημικής κρίσης του COVID-19. Με 

τον τρόπο αυτό, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητές τους την δύσκολη αυτή περίοδο. 

 

Σχέση συνεπένδυσης ΕΑΤ – Τραπεζών: 

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της καταβολής εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε Ενδιάμεσους 

Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης 

ορισμένης διάρκειας και ύψους. Το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο. Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων 

ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη. 

 

Τα είδη των Χαρτοφυλακίων που θα δημιουργηθούν είναι τα ακόλουθα: 

1. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης 40% και με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ 

Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 

εκατ. ευρώ. 

 

2. Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες 

Επιχειρήσεις. Ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου είναι έως 500 εκατ. ευρώ. 

 

Επιλέξιμα για εγγυοδοσία θα είναι τα ακόλουθα δάνεια: 

• Δάνεια που θα συναφθούν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

• Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης. 

• Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν περιόδου χάριτος. 

• Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. 

• Μη επιλέξιμη είναι η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η 

χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και 

Συγχωνεύσεων. 

 

Ανώτατο όριο δανείου 

Το ύψος του δανείου θα διαμορφωθεί ως κάτωθι: 

• 25% του κύκλου εργασιών του 2019 ή 

• Το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους του 2019 

 

Με εκτίμηση,  
 
Για την ENERGY FINANCIAL GROUP,  
 
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 


