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Δράση “ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Υποπρόγραμμα 1”  

I. Δάνεια χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων  

1. Ενταχθείτε στο πρόγραμμα που σας προσφέρει δάνειο τακτής λήξης με δυνατότητα 

τμηματικών εκταμιεύσεων ανάλογα και με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου. 

➢ Συγχρηματοδότηση Τράπεζας Ηπείρου και ΤΕΠΙΧ ΙΙ  

➢ 40% μειωμένο επιτόκιο και εισφορά του  Ν. 128/75  

➢ Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων  

➢ Ευελιξία αποπληρωμής 

2. Προνομιακή χρηματοδότηση για κάθε επενδυτική σας ανάγκη 

Καλύψτε όλες τις επενδυτικές σας ανάγκες, με τη Δράση που σας εξασφαλίζει χρηματοδότηση 

με μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου, λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). 

Η Τράπεζα Ηπείρου  συμμετέχει στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ 

“Επιχειρηματική Χρηματοδότηση”, με στόχο τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του 

τόπου μας, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. 

3. Σε ποιους απευθύνεται η Δράση 

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, 

Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται 

(νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

• Eίναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν 

(ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)  

o Aπασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) 

o Eμφανίζουν έως Ευρώ 50.000.000 ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 

43.000.000. 

• Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας 

• Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, “περί ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας” 

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες 

• Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της ελληνικής επικράτειας -πλην 

εξαιρέσεων. 

4. Η χρηματοδότηση ανά επιχείρηση  

Σας προσφέρουμε χρηματοδότηση για: 

• επενδυτικά δάνεια, από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 1.500.000 
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Σημείωση: Το ποσό χρηματοδότησης δεν δύναται να ξεπεράσει τα Ευρώ 1.500.000 σωρευτικά με 

τυχόν δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης που έχουν ληφθεί από έτερο Υποπρόγραμμα της Δράσης 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ.» 

5. Το επιτόκιο  

Σας παρέχουμε προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στο 60% του 

δανείου, καθώς, λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συγχρηματοδότησης με το 

ΤΕΠΙΧ, το υπόλοιπο 40% παρέχεται άτοκο από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

H Εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,60%) εφαρμόζεται μόνο στο 60% του δανείου, καθ’ όλη τη 

διάρκειά του και καταβάλλεται από τον πελάτη. 

6. Είδος και Διάρκεια Χρηματοδότησης: 

Το Υποπρόγραμμα 1 της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ σας προσφέρει: 

• Δάνεια με διάρκεια από 5 έως 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος 

έως 36 μήνες για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σας σχεδίων. 

• Επιπλέον δύνανται να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής 

με μακροπρόθεσμο Δάνειο και επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί στο 

πλαίσιο των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Σας προσφέρουμε ευελιξία αποπληρωμής, όπου οι ημερομηνίες και τα ποσά καταβολής συμφωνούνται 

ανάλογα με το συναλλακτικό - παραγωγικό κύκλωμα της επιχείρησης. 

 

Το Υποπρόγραμμα διατίθεται από την Τράπεζα με καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023, 

εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δράσης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ως την Τράπεζα από 

την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν. 

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αιτήσεως στο ΠΣΚΕ, παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας. 
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