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ΤΕΠΙΧ – Η νέα δράζη για ηην επανεκκίνηζη ηης επιχειρημαηικόηηηας 

 

Τν Επηκειεηήξην Χαλίωλ αλαθνηλώλεη ζηα κέιε ηνπ όηη ε λέα Δξάζε ηεο 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επηρεηξεκαηηθή Επαλεθθίλεζε» ελεξγνπνηήζεθε. Οη 

ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ άκεζα λα απεπζύλνληαη ζηε 

ζπλεξγαδόκελε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο. Η Δξάζε 

έρεη ωο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

πξόζβαζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε, ηελ ελίζρπζε ηωλ 

επελδύζεωλ κέζω ηεο παξνρήο δαλείωλ κε επλνϊθνύο όξνπο. 

Σεκεηώλεηαη όηη ην θόζηνο ηωλ δαλείωλ πνπ ζα ρνξεγεζνύλ από ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη ηδηαίηεξα επλνϊθό γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζώο, ιόγω 

ηεο ζρέζεο ζπλεπέλδπζεο κεηαμύ Τακείνπ θαη ηξαπεδώλ (1:1) θαη δεδνκέλνπ 

όηη ηα θεθάιαηα ηνπ Τακείνπ Επηρεηξεκαηηθόηεηαο εηζθέξνληαη άηνθα, ε 

επηηνθηαθή επηβάξπλζε πεξηνξίδεηαη ζην 50% ηνπ θαηά πεξίπηωζε ηζρύνληνο 

επηηνθίνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ ηεο επηρείξεζεο. 

Επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδόηεζε είλαη νη πθηζηάκελεο θαη ππό ίδξπζε πνιύ 

κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηωλ επηιέμηκωλ νηθνλνκηθώλ θιάδωλ 

πνπ αλαπηύζζνπλ βηώζηκε επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Τα δάλεηα ζα παξέρνληαη κε επλνϊθνύο όξνπο θαη ζα αθνξνύλ: 
α) δάλεηα επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο εηδηθνύ ζθνπνύ (θεθάιαηα θίλεζεο), κε 
εύξνο από €10.000 έωο €300.000 αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο 
επηρεηξήζεωο, ελώ ε δηάξθεηα απνπιεξωκήο ηνπο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 48 
κήλεο. 

β) ζε δάλεηα πνπ ρξεκαηνδνηνύλ επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεωλ κε εύξνο 
πνπ ζα δηακνξθώλεηαη από €10.000 έωο €800.000, κε δηάξθεηα 5-12 έηε θαη 
δπλαηόηεηα πεξηόδνπ ράξηηνο από 6 κήλεο έωο 2 έηε, αλάινγα κε ην ρξόλν 
πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Σπγθεθξηκέλα ηα δάλεηα αθνξνύλ ζε επελδπηηθά 
ζρέδηα πνπ: 

 

 
• ππάρζεθαλ ζηνλ Ν.3299/2004 
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• εληάρζεθαλ ζε άιια πξνγξάκκαηα θξαηηθήο ελίζρπζεο  

• δελ εληάρηεθαλ ζε πξνγξάκκαηα θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη δελ έρνπλ 
πινπνηεζεί  

Σπλεξγαδόκελεο Τξάπεδεο γηα ηε Δξάζε «ΤΕΠΙΧ - Επηρεηξεκαηηθή 
Επαλεθθίλεζε»: 

 Εζληθή Τξάπεδα Ειιάδνο 
 Alpha Τξάπεδα 
 Eurobank 
 Νέα Proton Τξάπεδα 
 Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 
 Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα Ηπείξνπ 
 Παγθξήηηα Σπλεηαηξηζηηθή 
 Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα Kαξδίηζαο  
 Τξάπεδα Aηηηθήο 
 Τξάπεδα Πεηξαηώο 
 Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα Χαλίωλ 
 Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα Θεζζαιίαο 
 Probank 
 Νέν Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην 

 

 


