
         ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

Μέσα στον Απρίλιο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. 

 

Χαρακτηριστικά  

 

Όσον αφορά των κλάδο των ιατρών-δερματολόγων , θα έχει να κάνει με κεφάλαιο κίνησης 
για τις ατομικές τους επιχειρήσεις είτε για άλλη μορφή εταιρίας που μπορεί να έχουν (Ο.Ε. 
,Ε.Ε. , Ε.Π.Ε κτλ) ποσού έως 50.000€ από το ταμείο ανάκαμψης στο οποίο θα είναι εγγυητής 
κατά 80% το ελληνικό δημόσιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συγκεκριμένη δανειοδότηση 
από τις τράπεζες δεν θα χρειαστεί να εξασφαλιστεί με κάποιο εμπράγματο δικαίωμα από 
την επιχείρηση (ακίνητο,μετοχές κτλ).Και επιπλέον θα υπάρχει περίοδος χάριτος για την 
αποπληρωμή του δανείου καθώς και πολύ χαμηλά επιτόκια. Το δάνειο θα είναι 5ετούς 
διάρκειας για την αποπληρωμή των δόσεων. 

 

Προϋποθέσεις 

 

Για να μπορέσει μια επιχείρηση να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει : 

 

1)   να είναι σαν μέγεθος πολύ μικρή επιχείρηση (δηλαδή να απασχολεί μέχρι 9 άτομα 
προσωπικό ως μισθωτούς και είτε ο τζίρος να είναι μικρότερος από 2 εκ είτε το σύνολο του 
ενεργητικού να είναι μικρότερο από 2 εκ). 

2)   το έτος 2019 να είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000€ . 

3) να μην έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο εγγυοδοτικό πρόγραμμα του 1ου και 2ου κύκλου  

4)  να είναι πιστοληπτικά αποδεκτές και τραπεζικά ενήμερες ενεργές και χωρίς να έχει 
κριθεί κάτι παράνομο από μεριάς τους επιχειρήσεις. 

 

Ποσό δανείου 

 

Το ποσό δανειοδότησης που θα καταβληθεί σε όσες επιχειρήσεις πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνάει : 

1) τις 50.000€ 

2) το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του έτους 2019 



3) το ποσό που αποδεδειγμένα θα έχει ανάγκη ρευστότητας η επιχείρηση για την κάλυψη 
των υποχρεώσεων της  για τους επόμενους 18 μήνες από την αίτηση χρηματοδότησης . 

 

** Όποιο από τα 3 κριτήρια είναι μικρότερο αυτό θα επιλεγεί ως ποσό δανειοδότησης στην 
κάθε επιχείρηση. 

 

Διαδικασία 

 

Θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να υποβάλει αίτηση με τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ependyseis.gr ,να επιλέξει την τράπεζα που θα θέλει να γίνει η εκταμίευση και 
στη συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί της η τράπεζα που θα επιλέξει για την αξιολόγηση της 
αίτησης.  


