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«Β΄ ΚΎΚΛΟΣ ΕΠΙΔΌΤΗΣΗΣ ΤΌΚΩΝ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΜΙΚΡΏΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΊΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΌΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ
ΤΗΣ ΝΌΣΟΥ COVID-19»

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Πού μπορώ να βρω την αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αναλυτική προκήρυξη και άλλα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμες στην
καρτέλα «Πληροφορίες» στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr).
Επιπλέον υπάρχουν και στον σύνδεσμο http://eysed.gge.gov.gr, και ειδικότερα στις
«Θεματικές Κατηγορίες» κατηγορία: 2. Επιδότηση τόκων (Β Κύκλος 2021)
http://eysed.gge.gov.gr/?cat=29
Απευθείας
ο
σύνδεσμος
είναι
:
http://eysed.gge.gov.gr/wpcontent/uploads/2021/03/B.757_25022021_Prosklisi-B_KYKLOS_Epidotisis_Tokon.pdf
2. Προκειμένου να υποβάλουμε αίτημα στο πρόγραμμα Β’ Κύκλος επιδότησης
τόκων υφιστάμενων δανείων στο www.ependyseis.gr/mis , ποια δράση
επιλέγεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/mis, θα κάνετε είσοδο στο
σύστημα, πληκτρολογώντας τους κωδικούς που ήδη έχετε, και στη συνέχεια, από το
μενού αριστερά θα επιλέξετε: «βοηθητικά - προσθήκη υπηρεσιών» και θα κάνετε
προσθήκη τη δράση «Β’ κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων».
3. Για την αίτηση επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Β΄ κύκλος, για όσους
έχουν υποβάλει αίτημα και για τον α΄ κύκλο, θα ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί, ή θα
πρέπει να γίνει νέα εγγραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτημα και στον α΄ κύκλο,
εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί εισόδου στο ΠΣΚΕ.

θα

4. Αν υπάρχουν δάνεια σε δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να γίνουν δύο
διαφορετικά αιτήματα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν υπάρχουν δάνεια της ίδιας επιχείρησης σε δύο ή περισσότερα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα πρέπει να υποβληθεί 1 αίτημα για κάθε Χ.Ι.
5. Σύμφωνα με ερωτήσεις Αξιολογητών των αιτήσεων επιδότησης τόκων για τον Β’
Κύκλο, σε σημαντικό ποσοστό των αιτήσεων παρατηρείται διαφοροποίηση
μεταξύ των καταχωρημένων ποσών στα πεδία «Κύκλος Εργασιών» για τα έτη
2019 και 2020, σε σχέση με τα ποσά που προκύπτουν από τον έλεγχο των Ε3 του
2019 και των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ του 2020.
Εάν, από τα καταχωρημένα ποσά στην αίτηση της επιχείρησης, προκύπτει μείωση
του κύκλου εργασιών άνω του 20% και, από τον έλεγχο των αναρτημένων
δικαιολογητικών, τεκμαίρεται το συγκεκριμένο κριτήριο επιλεξιμότητας (με
κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των 2 ποσοστών) ποια είναι η ενδεδειγμένη
αντιμετώπιση από τον αξιολογητή;
-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αίτηση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Μετά την
απόρριψη είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων.
6. Θα ήθελα λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία να μου διευκρινίσετε
ποιόν ΚΑΔ θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κατά την υποβολή της αίτησης για την
συμμετοχή μου στη δράση << Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19 >>
-Η επιχείρηση έχει έναρξη εργασιών πριν τις 1/1/2020
-Από τις 1/10/2020 έχει αλλάξει ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης (ο ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φορολ. έτους 2019
έχει διακοπεί).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το κεφ. 4.2α΄: «Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την
01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.»
Η επιχείρηση για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση πρέπει έως και 31/12/2019 να διέθετε
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, που δεν εμπίπτει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Περαιτέρω, στην περίπτωση
που κατά τη 1/10/2020 η επιχείρηση εξακολουθεί τη λειτουργία της, με επιλέξιμο ΚΑΔ (που
δεν εμπίπτει στο Παράρτημα V) δεν τίθεται θέμα εξέτασης επιλεξιμότητας.
Αν και οι δυο ΚΑΔ, που αναφέρονται, δε συμπεριλαμβάνονται στους εξαιρούμενους ΚΑΔ
του Παραρτήματος V, δεν τίθεται θέμα μη επιλεξιμότητας. Ο ΚΑΔ που δηλώνεται στην
αίτηση συμμετοχής στη δράση είναι ο ενεργός ΚΑΔ της επιχείρησης.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Στην περίπτωση όπου στην Αίτηση για το πρόγραμμα έχουν γίνει λάθη ή έχουν
επισυναφθεί λάθος δικαιολογητικά, μπορεί να γίνει κάποια ενέργεια εκ μέρους
μας για την διόρθωση τους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να γίνει αναίρεση της αίτησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε
με την Τράπεζά σας, καθώς ο αξιολογητής έχει την δυνατότητα να ανεβάσει στο σύστημα
οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο του προσκομίσετε. Σε κάθε περίπτωση, αν η αίτησή σας
απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων.
2. Θα μπορούσε κανείς να βρει κάπου έτοιμη (σε μορφή αρχείου) την υπεύθυνη
δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ που απαιτείται στο πλαίσιο της αίτησης για την
πρόσκληση “Β’ κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από
Covid 19 MME” προκειμένου να αντιγράψει επακριβώς το κείμενο και να μην
υπάρξουν λάθη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης παρέχεται στις σχετικές αποφάσεις
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Σε επεξεργάσιμη μορφή παρέχεται από το ΠΣΚΕ (www. ependyseis.gr), στο οποίο ο
χρήστης, αφού κάνει εισαγωγή στην παρούσα δράση, η υπεύθυνη δήλωση όπως και η
πρόσκληση της δράσης είναι διαθέσιμες στην καρτέλα «Πληροφορίες».
Επίσης, η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται και μέσω του ιστότοπου www.gov.gr
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).
3. Σε περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με το παράρτημα των
δικαιολογητικών δεν είναι υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του λογιστή, όμως
το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης δίχως επισύναψη αυτής της
υπεύθυνης δήλωσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις υποβάλλεται ΥΔ το νομίμου
εκπροσώπου. Σε περίπτωση μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης στο μενού πληροφορίες: α
«υπόδειγμα Υ/Δ λογιστή της επιχείρησης» επιλέγετε, -ανάλογα με την περίπτωση-,



την επιλογή 3 : η επιχείρηση λειτουργεί με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, και
δεν αποτελεί μέλος ομίλου. Το εν λόγω σημείο ελέγχου δεν έχει εφαρμογή.
την επιλογή 4 : η επιχείρηση είναι μικρή και πολύ μικρή. Το εν λόγω σημείο
ελέγχου δεν έχει εφαρμογή.

4. Στην υπεύθυνη δήλωση σώρευσης ποιες επιδοτήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί με τα καθεστώτα
του προσωρινού πλαισίου (Βλ. https://www.espa.gr/el/documents/kathestota_enisxysis_5_6.pdf).

5. Η υπεύθυνη δήλωση σώρευσης του Παραρτήματος VII συμπληρώνεται ακόμα και
από επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η Υ/Δ σώρευσης υποβάλλεται και από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν
λάβει επιδότηση.
6. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση κλείνει τη χρήση της στις 30/06 και όχι στις
31/12, ποιες καταστάσεις Φ2 πρέπει να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξετάζεται η πτώση του κύκλου εργασιών ανάμεσα στο έτος 2019 και το 2020
για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς. Επομένως, για την περίπτωση που η χρήση κλείνει
στις 30/06, συγκρίνονται τα διαστήματα 1.1.2019 - 31.12.19 και 1.1.20 – 31.12.2020. Για
τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται πλήρες έτος, γίνεται αναγωγή στο διάστημα
λειτουργίας, όπως αναφέρει η ΥΑ.
Επισυνάπτονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα 1/1/2019-31/12/2020.
7. Σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, (α/α 5α) η επιχείρηση
πρέπει να προσκομίσει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του έτους 2020. Θα πρέπει να
προσκομίσουμε όλα τα Φ2 του έτους (αρχικά και τροποποιητικά) ή μόνο το
τελευταίο τροποποιητικό που έχει υποβάλει η επιχείρηση για κάθε μήνα ή
τρίμηνο (ανάλογα τα βιβλία που διαθέτει η επιχείρηση);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της οικείας Υπουργικής απόφασης, οι
επιχειρήσεις αναρτούν στο ΠΣΚΕ το Ε3 του έτους 2019 και όχι περιοδικές δηλώσιες ΦΠΑ.,
οπότε παρέλκει η ανάγκη διευκρινίσεων.
Εξαιρέση αποτελούν οι επιχειρήσεις που κλείνουν διαχιεριστική χρήση 30/6, ο οποίες και
υποβάλλουν τις πλέον πρόσφατες δηλώσεις ΦΠΑ των περιόδων 01/01/2019 έως
31/12/2019 και 0 1/01/2020 έως 31/12/2020 ή των αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων
αναγωγής, εφόσον δεν υφίσταται πλήρες έτος λειτουργίας (Ερ. 6ανωτέρω).
8. Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα “Β’ κύκλος επιδότησης
τόκων υφιστάμενων δανείων πληγέντων από Covid 19 MME” παρακαλώ πολύ να
μας διευκρινίσετε για το αν οι υπεύθυνες δηλώσεις του λογιστή και του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας χρειάζονται επικύρωση, αν πρέπει να φέρουν γνήσιο
υπογραφής είτε από ΚΕΠ είτε από το gov.gr, ή αν αρκεί η υποβολή τους με απλή
υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν απαιτείται επικύρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων. Οι Υ/Δ είναι αποδεκτές
είτε υποβληθούν με απλή υπογραφήκαι σφραγίδα της επιχείρησης , είτε η υποβολή γίνει
μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr .
9. Η δήλωση ΜΜΕ θα συμπληρωθεί βάσει των στοιχείων ποιας διαχειριστικής
χρήσης (2019 ή 2020) ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δήλωση ΜΜΕ θα συμπληρωθεί βάσει των στοιχείων της Διαχειριστικής
χρήσης του 2019, και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί φορολογικά έντυπα για το 2020,
συμπληρώνεται βάσει της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, για την οποία υπάρχουν
επιβεβαιωμένα φορολογικά στοιχεία.

10. Για τα στοιχεία του προσωπικού, θα συμπληρωθεί η δήλωση αναφορικά με τις
ΕΜΕ βάσει των δεδομένων της διαχειριστικής χρήσης του 2019;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δήλωση για τις ΕΜΕ ( στοιχεία του προσωπικού), θα συμπληρωθεί επίσης
βάσει των δεδομένων της διαχειριστικής χρήσης του 2019, -ακολουθεί την δήλωση για τα
οικονομικά στοιχεία.
11. Η Εταιρία δεν έχει προσωπικό, υπάρχουν μόνον Μέλη-Εταίροι. Τι βάζω στον
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εταίροι της επιχείρησης προσμετρούνται στις ΕΜΕ, μόνο στην περίπτωση
που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης,(εξηρτημένη εργασία),, για την
οποία αμείβονται πλέον της επιχειρηματικής αμοιβής, από την ιδιότητά τους ως εταίροι και
προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.
12. Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 της Πρόσκλησης, «Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω,
μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις
(κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά
κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019…..».
Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση
υπάρχει και η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5Α (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄) του παραρτήματος VII ,
στην οποία αναφέρεται στο 4. :
« Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική ή δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019
βάσει των οριζομένων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως
αυτή ισχύει»
Πώς μπορεί να υπογραφεί η ΥΔ, με τον όρο αυτό , εφόσον υποβάλει αίτηση στον
Β' κύκλο επιδότησης υφιστάμενων δανείων, «κατά παρέκκλιση ως
προβληματική»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο υπόδειγμα της ΥΔ 5Α στο σημείο 4 αναφέρεται:
«Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική ή δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 βάσει
των οριζομένων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως αυτή ισχύει».
Επισημαίνεται ότι η διατύπωση στην ΥΔ περιλαμβάνει την έκφραση όπως αυτή ισχύει
Σύμφωνα με το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης όπως αυτή ισχύει, «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
COVID-19» της 28ης Ιανουαρίου 2021 μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή
μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος I του γενικού κανονισμού
απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας.
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ), για την περίπτωση της Μικρής και Πολύ Μικρής επιχείρησης, υποβάλλεται
το δικαιολογητικό 2(Β):
«Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι :
I. Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία

II. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει
λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση
εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.»
Επομένως, δηλώνεται το περιεχόμενο της ΥΔ 5Α και σε συνδυασμό με το δικαιολογητικό 2
(Β) καλύπτεται η προϋπόθεση ελέγχου της κατάστασης της επιχείρησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης, που αναφέρεται στην κατάσταση
προβληματικής ή μη προβληματικής επιχείρησης κατά την 31/12/2019.

13. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τις επιχειρήσεις,
προκειμένου να αποδειχτεί ότι, παρόλο που είναι προβληματικές, «δεν
υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου
και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά
έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση
της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή
έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο
αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας
πρόσκλησης)»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) Στην περίπτωση της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης Βλ. παραπάνω ερώτημα Β.12
β) Στην περίπτωση της Μεσαίας Επιχείρησης ισχύει το δικαιολογητικό 2 (Α) που αποτελείται
από τα εξής 1 και 2:
1) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την
31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της
επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος IV “Ορισμός
Προβληματικών Επιχειρήσεων”:
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω
συσσωρευμένων ζημιών
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους
λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών
2) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι :
i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και
ii. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει
λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση
εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
Εφόσον τα παραπάνω δεν δηλωθούν με την ΥΔ του λογιστή ή με την ΥΔ του νόμιμου
εκπρόσωπου της επιχείρησης, η επιχείρηση δεν πληροί τους όρους ένταξης στη δράση.
14. Σε περίπτωση πολύ μικρής επιχείρησης χωρίς υποχρέωση λογιστή (ακαθάριστα <
50.000), τι υποβάλλει η επιχείρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) Υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI :
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Ειδικά για το
δικαιολογητικό με α/α (2) εφόσον η επιχείρηση είναι πολύ μικρή και εφόσον δεν έχει
υποχρέωση λογιστή υποβάλλεται η δήλωση που προβλέπεται στο σημείο:
«(Β) Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι : I. Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία II. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το
δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί»
15. Στην περίπτωση που η επιχείρηση κλείνει χρήση στις 30/06 κάθε έτους, σύμφωνα
με την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης, για τον υπολογισμό της μείωσης του
κύκλου εργασιών, υποβάλλει μόνον τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ , ή και το Ε3, ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση στις 30/06, προκειμένου να αντληθούν άλλα στοιχεία, όπως ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν και,
στην περίπτωση που η
επιχείρηση κλείνει χρήση στις 30/06, δεν εφαρμόζεται στον υπολογισμό της μείωσης του
κύκλου εργασιών.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
1. Αναφορικά με την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων (β΄κυκλος) του Α’
τριμήνου του 2021, μπορούν να συμπεριληφθούν τα δάνεια που χορηγήθηκαν
μέσω του Προγράμματος ΤΕΠΙΧ τα έτη 2016-2017;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα δάνεια που εξαιρούνται από την υπαγωγή στην παρούσα δράση
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του κεφ. 6 της πρόσκλησης και ειδικά στο σημείο:
«Δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της παρούσας δράσης τόκοι δανείων που έχουν
χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»
2. Παρακαλώ να διευκρινιστεί αν το δάνειο υπό μορφή leasing υπάγεται με κάποια
μορφή στην πρόσκληση για τον Β κύκλο επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επιλέξιμες μορφές δανείων είναι περιοριστικά αυτές που αναφέρονται
στην ΥΑ.
Οι μορφές Δανείων Factoring (χρηματοδότηση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών μέσω
εκχώρησης) και Leasing δεν περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη δράση, καθώς,
σύμφωνα με την πρόσκληση, (Κεφ 2.) :
"η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από την
πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο
3 μηνών",
και περιοριστικά (Κεφ 6.):
"Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα
εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα
επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη
δανειακή σύμβαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων
πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), καθώς επίσης και:
(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),
(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν.
4354/2015)
(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική
εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ..."
3. Οι επιχειρήσεις που έχουν πληρώσει τους αντίστοιχους τόκους αυτών των μηνών,
ή τους έχουν πληρώσει μερικώς επιδοτούνται για τόκους των επόμενων; Σε
περιπτώσεις όπου έχει γίνει πάγωμα των τοκοχρεολυσίων από το κράτος λόγω
covid-19 υφίσταται η εν λόγω επιδότηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρόγραμμα αφορά σε καταβολή τόκων για την περίοδο από 01/01/2021
μέχρι 31/03/2021. Επίσης σύμφωνα με το κεφ. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ παρ. 5: «Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.01.2021 και
αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα.
Ειδικότερα, η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα
ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με ευθύνη του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με
λοιπές οφειλές του λήπτη προς αυτό. Σε περίπτωση μη ύπαρξης λοιπών οφειλών, ήδη

καταβεβλημένα ποσά από τον λήπτη της ενίσχυσης
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και επιστρέφονται με ευθύνη αυτού.

αντιλογίζονται

από

το

Σύμφωνα με το κεφ. 4. ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
παρ. 3: «Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής
κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση
της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 του Κεφαλαίου 6».
Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το κεφ. 6 τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την
30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς
την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την
30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του
Κεφαλαίου 7. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή.
4. Σχετικά με τη δράση της Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων – Β’ Κύκλου
και πιο συγκεκριμένα με αυτό που αναγράφεται στη σελίδα 52 του οδηγού και
αναφέρει τα εξής: «Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση
της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) τροποποιούνται ως προς
την περίοδο / ημερομηνία στην οποία αφορούν. Σε περίπτωση τροποποίησης των
απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει,
τα δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως». Τι ακριβώς
θα πρέπει να τροποποιηθεί και για ποιο λόγο; Αφορά την αλλαγή της
ημερομηνίας στις υπεύθυνες δηλώσεις των παραρτημάτων από 31/12/2019 σε
κάποια άλλη ημερομηνία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την εν λόγω αναφορά παρέχεται πρόβλεψη για το ενδεχόμενο
τροποποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου της πρόσκλησης από
τη στιγμή έκδοσής της και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, μέχρι την ημερομηνία της
έκδοσης απόφασης ένταξης των αξιολογημένων θετικά επιχειρήσεων. Σε περίπτωση
αλλαγής της σχετικής προϋπόθεσης σύμφωνα με του Κανονισμούς της Ε.Ε., κατά το
διάστημα αυτό, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση των δικαιούχων και των
φορέων υλοποίησης και για το ενδεχόμενο υποβολής, εκ νέου, των σχετικών
δικαιολογητικών. Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια
διαφορετική των οριζομένων.
5. Επιδότηση και από άλλα προγράμματα:
Α) Ένα επιχειρηματικό δάνειο που έχει ενταχθεί και επιδοτείται από το
πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ (πχ κατά 90%), μπορεί για το υπόλοιπο να επιδοτηθεί και
από το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων
ή αν θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν επιδοτηθεί το ίδιο δάνειο από δύο
προγράμματα;
Β) Επιχείρηση η οποία έχει επιδοτηθεί στον Πρώτο Κύκλο του προγράμματος "
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ " και έχει υποβάλει και την αίτηση
της για τον Δεύτερο Κύκλο δικαιούται να ενταχθεί και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ ή θα πρέπει
να επιλέξει ανάμεσα στον " Δεύτερο Κύκλο " και το " ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ " ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Σύμφωνα με το κεφ. 13 της πρόσκλησης και ειδικά με την παράγραφο 3
σημείο ii αυτού, «…ο λήπτης της ενίσχυση υποχρεούται να…. μην ενισχύεται από άλλο

Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής».
Επιπλέον, στο σημείο 3 της Υ/Δ αναφέρεται ότι: «Η συγκεκριμένη αίτηση ή μέρος αυτής,
καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα
υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους».
Β) Δεν χρειάζεται να επιλέξει. Δικαιούται να ενταχθεί και στο ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, καθώς σύμφωνα με
τη σχετική ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για τον B' κύκλο της Δράσης «Επιδότηση
τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» , η επιδότηση των τόκων, που θα
γίνει κατόπιν της επιβολής αιτήσεων την τρέχουσα περίοδο, θα αφορά προγενέστερη
περίοδο, δηλαδή τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Επομένως, μπορεί οι χρηματοδοτήσεις να τρέχουν παράλληλα, αλλά δεν χρηματοδοτούνται
οι ίδιες περίοδοι. (βλ http://www.keyd.gov.gr/covid19_gefyra2/ , Συχνές ερωτήσεις)
Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση που αφορά σε συνδυασμό εργαλείων ενίσχυσης από
διαφορετικές δράσεις, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των όρων και
προϋποθέσεων που προβλέπονται σε κάθε μία από αυτές.
6. Σε περίπτωση δανείου που έχει χορηγηθεί πριν την 1.1.2021 αλλά εξοφλήθηκε
εντός του Μαρτίου 2021 μπορεί να επιδοτηθεί για τους τόκους της περιόδου
Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2021;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ, καθώς σύμφωνα με το ΚΕΦ.6, παρ. 2 και 3,
οι σχετικές
δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021. Η
δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που
δημιουργούνται από 01.01.2021 έως και 31.03.2021, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις συμβάσεις
πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το
χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.12.2020- προσωρινό
κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση
του υφιστάμενου (κατά την 01.01.2021) πιστωτικού ορίου.
Σύμφωνα με το κεφ. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ παρ. 5
«Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.01.2021 και αφορούν δόσεις
καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα. Ειδικότερα, η
καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη
καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με ευθύνη του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με
λοιπές οφειλές του λήπτη προς αυτό. Σε περίπτωση μη ύπαρξης λοιπών οφειλών, ήδη
καταβεβλημένα ποσά από τον λήπτη της ενίσχυσης αντιλογίζονται από το
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και επιστρέφονται με ευθύνη αυτού.»
7. Για την συμμετοχή στην δράση, βάσει των κριτηρίων της σχετικής πρόσκλησης,
απαιτείται να παρουσιάζει η επιχείρηση μείωση του κύκλου εργασιών της το έτος
2020, τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με το 2019.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει πτώση τζίρου και καλύπτει το
ανωτέρω κριτήριο, όμως η πτώση των εσόδων προέρχεται από χορηγίες με στόχο
την προβολή της, , που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και δεν υλοποιήθηκαν το

2020. Άρα το 2020 δεν υπήρχαν αντίστοιχα έσοδα, καθώς και από δευτερεύουσα
δραστηριότητα.
Μετά τις ανωτέρω διευκρινίσεις ερωτάται αν η επιχείρηση καλύπτει το κριτήριο
πτώσης του τζίρου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
.
Στο Άρθρο2, Παραγ.1.γ της 1ης Τροποποίησης της Υ.Α. , αναφέρεται: Το δηλούμενο ποσό
περιλαμβάνει το σύνολο των τιμολογηθέντων εσόδων ακόμα και αν η επιχείρηση υπάγεται
στο «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ - άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ» και δεν περιλαμβάνει: α)
έσοδα από ενοίκια που δεν προέρχονται από τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της
επιχείρησης και β) επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και/ή ποσά
καταβληθέντα δυνάμει κρατικής συμμετοχής σε μισθολογικές υποχρεώσεις.
Συνεπώς, ΔΕΝ λογίζονται στον κύκλο εργασιών και ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη στην μείωση
αυτού, έσοδα προερχόμενα από παρεπόμενες δραστηριότητες μιας επιχείρησης, καθώς και
λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν και τις χορηγίες
8. Για τον 2ο κύκλο επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων η πελάτισσα μας θέλει
να κάνει αίτηση όμως έχει κάνει διακοπή με ημερομηνία 28/02/2021
Μπορεί να κάνει αίτηση για το πρόγραμμα η θα απορριφθεί λόγω της διακοπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το κεφ.4 παρ. 1 λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που
δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το κεφ. 6.1: «Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους
συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των
επιλέξιμων επιχειρήσεων…»
Εφόσον η επιχείρηση δε λειτουργεί, δεν υφίσταται θέμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης,
καθώς δεν θα ήταν δυνατό να πληροί τις προϋποθέσεις ως δυνητικός λήπτης ενίσχυσης
9. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την επιλεξιμότητα επιχείρησης στο πρόγραμμα για
το 2ο κύκλο επιδότησης τόκων, η οποία έκανε έναρξη εργασιών 23/12/2019 και
ο κύκλος εργασιών το 2019 και 2020 είναι μηδενικός. Σημειώνεται ότι η
επιχείρηση λειτούργησε για 8 ημέρες το 2019, καθώς είναι εποχική , με
αποτέλεσμα να μην έχει πραγματοποιήσει έσοδα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το κεφ.4 παρ. 1, λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που
δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα
και σύμφωνα με το κεφ.4 παρ. 2 εδ.γ, προϋπόθεση είναι η μείωση του κύκλου εργασιών
κατά τουλάχιστον 20% μεταξύ των ετών 2019 και 2020. Για τις επιχειρήσεις που έχουν
κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με
τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος
εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).
Επομένως, μια επιχείρηση με έναρξη το 2019, που δεν παρουσιάζει μείωση κύκλου
εργασιών τουλάχιστον 20%, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι επιλέξιμη.

10. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής: είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και
ανήκω στους πληττόμενους ΚΑΔ,
και είμαι εγγυητής σε σύμβαση
επιχειρηματικού δανείου άλλης επιχείρησης.
Πληρώ όλες τις λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Μπορώ να λάβω επιδότηση
τόκων ως εγγυητής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το κεφ.4 παρ. 1 λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που
δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το κεφ. 6.1 η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς
τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων
επιχειρήσεων.
Επομένως, λήπτης της ενίσχυσης δε μπορεί να είναι άλλος εκτός της επιχείρησης, στην
οποία έχει χορηγηθεί δάνειο. Οι επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα 6., και ειδικότερα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ.1 της
ενότητας αυτής.
Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής κατά τη διαδικασία
που προβλέπεται στην ενότητα 7.1 της πρόσκλησης
11. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την διαδικασία που πρέπει να
ακολουθήσουμε για την επιδότηση των τόκων ενήμερου δανείου της εταιρείας,
που από τον Οκτώβρη του 2020 έχει παύση εργασιών και από τον Ιανουάριο
πληρώνει τις δόσεις κανονικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το κεφ.4 παρ. 1 λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που
δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.α αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής οι επιχειρήσεις που
υποβάλλουν πρόταση να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας
(ΚΑΔ) πλην των οριζόμενων ως εξαιρούμενων στο Παράρτημα V της παρούσας.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το κεφ. 6.1 η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς
τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων
επιχειρήσεων.
Εφόσον η επιχείρηση έχει προβεί σε παύση εργασιών δε δύναται να αιτηθεί ενίσχυση.
12. Ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης ανήκει στον πρωτογενή τομέα, οπότε και δεν είναι
επιλέξιμος. Από το Ε3 όμως προκύπτει ότι ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα είναι επιλέξιμος. Το ερώτημά μου είναι εάν η επιχείρηση
μπορεί να ενταχθεί στην συγκεκριμένη πρόσκληση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το κεφ.4 παρ. 2.α, αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής οι
επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα
δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των οριζόμενων ως εξαιρούμενων στο Παράρτημα V της
παρούσας. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται
βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του
2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

Επομένως,
-αν η επιχείρηση είχε έναρξη πριν τη 01.01.2020 και ο ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα
έσοδα, σύμφωνα με το Ε3 του 2019, δεν εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος V, (δεν
εξαιρείται), και επιπλέον εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ, που δεν εμπίπτει στο
Παράρτημα V, τότε μπορεί να συμμετέχει στη δράση.
-αν η επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών εντός του 2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του
κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας, ο οποίος δεν πρέπει να εμπίπτει στο Παράρτημα V. Σε αυτή
την περίπτωση, η επιχείρηση δε μπορεί να συμμετέχει στη δράση.
-Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρωση της προϋπόθεσης, που
αναφέρεται στη μη μετακύλιση της ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς, σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στο σημείο στο σημείο 4. παρ.2 εδαφ. στ της
πρόσκλησης και σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΥΔ, που υποβάλλονται με τα λοιπά
δικαιολογητικά συμμετοχής στη δράση.

