
Πρόσκληση με θέμα  «Επιδότηση Τόκων  Δανείων Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων  από τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19». 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Γ’ Κύκλος 

 

 

Ερώτηση: Πως μπορεί ακριβώς μια επιχείρηση να ωφεληθεί από την Πρόσκληση; 

Απάντηση: Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

τις αιτήσεις τους προς τις τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ependyseis.gr/mis.  

 

Ερώτηση: Με ποιο τρόπο γίνεται αποδεκτή ή όχι η αίτηση? 

Απάντηση:  Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο άμεσης αντιμετώπισης τυχόν 

προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ στη κάλυψη των δανειακών τους 

αναγκών, η αποδοχή της αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά με την επισύναψη 

υπευθύνων δηλώσεων και δεν απαιτείται η προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, προς διευκόλυνση των 

επενδυτών,  είναι διαθέσιμες τυποποιημένες υπεύθυνες δηλώσεις σε επεξεργάσιμη 

μορφή. Επισημαίνεται ότι δεν θα απαιτηθούν κατά την υποβολή και την 

αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

Ερώτηση: Το έργο μπορεί να αφορά και κάλυψη τόκων για καταναλωτικό δάνειο 

που έχει λάβει μια επιχείρηση? 

Απάντηση: Διευκρινίζεται και πάλι  ότι η δράση αφορά στην κάλυψη των τόκων 

ενήμερων επιχειρηματικών δανείων στις 31/12/2019 ή στις 29/2/2020 για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ από όσους έχει ανακοινώσει 

το Υπουργείο Οικονομικών, ανεξαρτήτων τη συμμετοχή του στα έσοδα και το 

χαρακτηρισμό του σαν κύριο ή όχι,  και αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της 

Υπουργικής Απόφασης, και υπό την προϋπόθεση διατήρησης τουλάχιστον του ίδιου 

αριθμού εργαζομένων τους στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020.  

 

Ερώτηση: Από τι εξαρτάται η ενημερότητα της επιχείρησης; 

Απάντηση: Σημειώνεται ότι η ενημερότητα κρίνεται αποκλειστικά για την 

επιδοτούμενη οφειλή (Δάνειο) και όχι για το συνολικό profile της επιχείρησης και 

http://www.ependyseis.gr/mis


υπολογίζεται στην μη υπέρβαση των 90 ημερών με σημείο αναφοράς την 

31/12/2019 ή την 29/2/2020. 

 

Ερώτηση:  Θα θέλαμε να γνωρίζουμε σε ποια ιστοσελίδα είναι αναρτημένη η 

προκήρυξη και  υπάρχει η ανάρτηση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων,  

προκειμένου να γνωρίζουμε τις απαντήσεις – διευκρινίσεις που θα υπάρξουν και σε 

άλλα ερωτήματα. 

Απάντηση: http://eysed.gge.gov.gr/ 

 

Ερώτηση: ΤΟ ΑΦΜ μου τελειώνει σε 9. Πότε θα μπορέσω να κάνω αίτηση για την 

επιδότηση των τόκων. 

Απάντηση: Σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ, πεδίο 7, η Πρόσκληση παραμένει 

«ανοικτή» για την υποβολή αιτήσεων  έως την 30-06-2020 και ώρα 17.00 

 

Ερώτηση: Εάν έχω δάνεια σε 2 Τράπεζες τι κάνω, υποβάλλω 2 αιτήσεις? 

Απάντηση: Πεδίο 7 Πρόσκλησης, ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση ανά 

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα 

 

Ερώτηση: Η Εταιρεία μας, διατηρεί δανειακές συμβάσεις  με την  OPTIMA ΒΑΝΚ 

(πρώην Investment Bank of Greece). Στο πεδίο  «Επιλογή Χρηματοπιστωτικού 

φορέα» δεν υπάρχει η OPTIMA ΒΑΝΚ. Πως θα πρέπει να γίνει ο χειρισμός της 

καταχώρησης της OPTIMA ΒΑΝΚ; 

Απάντηση: Το τεχνικό ζήτημα έχει διευθετηθεί, αρχικά δεν υπήρχε, πλέον είναι 

διαθέσιμη επιλογή. 

 

Ερώτηση: Η επιχείρηση λόγω εποχικότητας απασχολεί εργαζομένους από την 01-

05 εκάστου έτους. Κατά την ημερομηνία ελέγχου (19-03) δεν είχαν γίνει οι 

προσλήψεις των εργαζομένων. Τι αριθμό υπαλλήλων  θα δηλώσουμε, εφόσον η 

τιμή «0» δεν είναι αποδεκτή?  

Απάντηση: Η τιμή «0» είναι αποδεκτή. 

 

Ερώτηση: Μπορεί να υποβάλει αίτηση ατομική επιχείρηση, που ανήκει στους 

πληττόμενους ΚΑΔ, και ωστόσο δεν απασχολεί προσωπικό; Υπάρχει δηλαδή μόνο ο 

ιδιοκτήτης- επιχειρηματίας. 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη η ατομική επιχείρηση εφόσον ανήκει στους 

πληττόμενους ΚΑΔ και έχει λάβει επιχειρηματικό δάνειο, με τιμή 0 στο σχετικό 

πεδίο εργαζομένων. 

 

http://eysed.gge.gov.gr/


Ερώτηση: Είναι επιλέξιμα τα δάνεια του ΤΕΠΙΧ, COSME και άλλων συναφών 

χρηματοδοτικών μέσων? 

Απάντηση:   Είναι δυνατή η παροχή επιδότησης επιτοκίου  ως πράξη 

επιχορήγησης, ανεξάρτητα από το αν τα υποκείμενα τραπεζικά δάνεια 

υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα είναι 

ίσες με τα ποσά επιδότησης επιτοκίου. 

 

 

Ζητήματα σώρευσης 

Ερώτηση: Η Δήλωση Σώρευσης (Β  Υπόδειγμα ,Παράρτημα VII)  υποβάλλεται και 

στην περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση δεν έχει αιτηθεί καμία χορήγηση 

ενίσχυσης ? Η  ίδια δήλωση σε ποιες χορηγήσεις ενίσχυσης αναφέρεται ? 

Απάντηση: Στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί για την επιχείρηση καμία 

ενίσχυση, υποβάλλετε δήλωση με τιμή 0. Αναφερόμαστε μόνο στις ενισχύσεις που 

έχουν χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και όχι σε ενισχύσεις βάσει 

άλλου Κανονισμού, πχ de-minimis. 

 

Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η υποβολή της Υ.Δ. Σώρευσης στο πλαίσιο της 

19/3/2020/C(2020) 1863/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΕ, σε περίπτωση που η ούτε η αιτούσα 

επιχείρηση ούτε η συνδεδεμένη δεν έχουν λάβει καμία επιχορήγηση; Σε περίπτωση 

καταφατικής απάντησης τί θα πρέπει να καταγραφεί στον επισυναπτόμενο πίνακα; 

Απάντηση: Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εγκριθεί για την επιχείρηση 

καμία ενίσχυση, υποβάλλετε τη δήλωση με τιμή0. Σε κάθε περίπτωση 

αναφερόμαστε μόνο στις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου και όχι σε ενισχύσεις βάσει άλλου Κανονισμού, πχ de-minimis.Σε τυχόν 

περίπτωση  καταφατικής απάντησης συμπληρώνετε τα στοιχεία των λοιπών 

εγκρίσεων που έχετε ήδη λάβει στις αντίστοιχες στήλες. 

 

Ερώτηση: Η εταιρεία μας δεν έχει λάβει κάποια άλλη επιχορήγηση. Στον Πίνακα 

Επιχορηγήσεων:  το μέτρο με το οποίο αποκτήθηκε το έννομο δικαίωμα λήψης της 

ενίσχυσης είναι "κρατική ενίσχυση με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την 

διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19; 

Απάντηση: Ως ανωτέρω απάντηση 

 

Ερώτηση: Στην υπεύθυνη δήλωση σώρευσης στο πλαίσιο της ανακοίνωσής Ε.Ε, 

στο δεύτερο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης στον πίνακα επιχορηγήσεων τι θα 

πρέπει να αναγράφουν οι επιχορηγήσεις deminimis πλην  deminimis  ή 



επιχορηγήσεις που μπορεί να έχει λάβει η επιχείρηση το διάστημα αυτό και 

σχετίζονται με τα μέτρα στήριξης του covid 19? 

Απάντηση: Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και δεν σωρεύει 

με προηγούμενες ενισχύσεις (πχ  de-minimis). Συνεπώς δεν συμπληρώνεται ο 

πίνακας με προηγούμενες ενισχύσεις de-minimis. 

 

 

Ερώτηση: Στον πίνακα επιχορηγήσεων της υπεύθυνης δήλωσης  σώρευσης θα 

αναφερθούν μόνο τα ποσά επιχορηγήσεων λόγω COVID-19, ενώ δεν θα 

αναφερθούν οι επιχορηγήσεις ήσσονος σημασίας (de minimis); 

Απάντηση: Ακριβώς. 

 

Ερώτηση: Στην Υπεύθυνη δήλωσης  σώρευσης γράφει ότι «έχουν κάνει αίτημα 

λήψης ενισχύσεις». Στον  πίνακα επιχορηγήσεων της Υπεύθυνης 

δήλωσης  σώρευσης θα αναφερθούν μόνο τα εγκεκριμένα ποσά;  Για παράδειγμα 

έστω στις 20/04/2020 ότι υποβάλλονται με σειρά αιτήματα στο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα Α και Β. Η αίτηση του Α προφανώς δεν θα έχει να συμπληρώσει κάτι στον 

εν λόγω πίνακα. Όμως κατά την αίτηση στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Β έχει 

ήδη  προηγηθεί μια αίτηση, θα αναφερθεί κάτι για αυτό, μιας και η υπεύθυνη 

δήλωση αναφέρει «έχουν κάνει αίτημα λήψης ενισχύσεις»; 

Απάντηση: Θα συμπληρώσετε την αίτηση για το Α’ Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα 

 

Ερώτηση:  ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΟΓΩ COVID-19 ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΤΕ? 

Απάντηση: Στο ΠΣΚΕ έχουν αναρτηθεί ήδη σε επεξεργάσιμη μορφή όλες οι 

Υπεύθυνες Δηλώσεις.   

 

•         Στον πίνακα της υπεύθυνης δήλωσης σώρευσης ενισχύσεων στο πλαίσιο 

της 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περιλαμβάνονται μέτρα όπως: επιστρεπτέα προκαταβολή, μείωση ενοικίου 

επαγγελματικής στέγης, voucher τηλεκατάρτισης, κλπ; 

•         Σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο στήριξης που ανέρχεται στις 800.000 

ευρω θα πρέπει να διευκρινισθεί εάν και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι 

επιχορηγήσεις από προγράμματα που υπόκεινται στο κανόνα de minimis και εάν 

θα πρέπει να συμπληρωθεί στην αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση. 



•         Τόκοι ανάλογων Δανείων από Τράπεζες του ΕΟΧ είναι επιλέξιμοι ή η Δράση 

αφορά μόνο σε Τράπεζες του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος (GR 

Registration)? 

Κοινή Απάντηση: Η παρούσα δράση αφορά μόνο την επιδότηση των τόκων για 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που νομίμως δραστηριοποιούνται στην  Ελλάδα,  βλ. 

πεδίο 3 της Πρόσκλησης 

 

 

Ερωτήματα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

Ερώτηση:  Οι τράπεζες θα λαμβάνουν από την ΕΥΔΕ – ΒΕΚ τα σχετικά ποσά για 

την κάλυψη των τόκων προκαταβολικώς ή αφότου οι ίδιες καταβάλλουν τα 

σχετικά ποσά για κάθε επιλέξιμο πελάτη τους;  

Απάντηση: Καθορίζεται από την Πρόσκληση, πεδίο 11.1.2. 

 

Ερώτηση:  Είναι απαραίτητος ο διορισμός από την τράπεζα κάποιου υπαλλήλου 

επικοινωνίας/διαχείρισης της όλης διαδικασίας, και αν ναι ποια στοιχεία του 

οφείλουμε να σάς αποστείλουμε;  

Απάντηση: Βλ. σχετική την από 13-04 σχετική επιστολή ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, αρ. πρωτ. 108 

 

Ερώτηση:  Με βάση ποια κριτήρια πραγματοποιείται ο καθορισμός του ποσού 

μεταβίβασης της Α’ δόσης; Η ερώτηση αφορά στον καθορισμό του 40% επιλέξιμων 

δαπανών του ενεργού χαρτοφυλακίου. 

Απάντηση: Καθορίζεται από την Πρόσκληση, πεδίο 11.1.  

 

Ερώτηση:  Πρόκειται να δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας νέο έγγραφο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ για ζητήματα που άπτονται περισσότερο των 

ενεργειών εκ μέρους των τραπεζών: 

Απάντηση: Καθημερινά θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

http://eysed.gge.gov.gr/ απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλονται. 

 

 

 

Επιλεξιμότητα – Ζητήματα υποβολής. 

 

Ερώτηση: Επιχείρηση με Κύριο ΚΑΔ Δραστηριότητα  96.01 "ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ 

(ΣΤΕΓΝΟ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" 

σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης είναι επιλέξιμος ΚΑΔ αλλά στο Πληροφοριακό 

http://eysed.gge.gov.gr/


Σύστημα Επενδύσεων εμφανίζονται μόνο κάποιοι τεταρτοβάθμιοι χωρίς να τον 

περιλαμβάνουν. 

Απάντηση: Υπάρχει ο 96.01 

 

Ερώτηση: Προσπαθώ περάσω τον ΚΑΔ 52.10.00.00, αλλά δεν τον δέχεται, γιατί 

δεν είναι στη λίστα ακριβώς έτσι γραμμένος. Βάσει του ΦΕΚ της υπουργικής 

απόφασης ο κλάδος 52.10 είναι επιλέξιμο1ς. Τι να κάνω; Πως να καταχωρίσω τον 

ΚΑΔ αυτόν; 

Απάντηση: Υπάρχει ο 52.10 

 

Ερώτηση: Παρακαλώ ο ΚΑΔ 47540000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  

ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ δεν υπάρχει για επιλογή και υπάρχει 47.54.54 

που δεν υφίσταται. Τι πρέπει να κάνω? 

Απάντηση: Υπάρχει ο 47.54 

 

Ερώτηση: ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ (ΚΑΔ 10.82.20). 

Απάντηση: Υπάρχει ο 10.82 

 

Ερώτηση: Για τον 45.20 συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων δεν 

είναι στην λίστα 

Απάντηση: Υπάρχει ο 45.20 

 

Ερώτηση: Διαπίστωσα ότι ο ΚΑΔ 69.20.20 δεν επιλέξιμος στην πλατφόρμα, 

παρόλο ότι σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 

1291/10.04.2020, ο ΚΑΔ 69.20 (άρα και όλοι του οι τριτοβάθμιοι) 

συμπεριλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. 

Απάντηση: Υπάρχει ο 69.20 

 

Ερώτηση: Ενώ έχω ΚΑΔ 55.20 που είναι επιλέξιμος κατά την διαδικασία της 

υποβολής ο ΚΑΔ δεν υπάρχει. 

Απάντηση: Υπάρχει ο 55.20 

 

Ερώτηση: O ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο 45.11.0000 ΠΩΛΗΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 



ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

ΣΤΟ ΦΕΚ1291/10.04.2020 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΔ 45.11 (ΧΩΡΙΣ ΤΑ 

ΜΗΔΕΝΙΚΑ) ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ. 

ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ www.ependyseis.gr  

ΣΤΟ ΒΗΜΑ 2  ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΔ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Ο ΚΑΔ 45110000 (ΚΥΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) ή ο 45.11 (ΦΕΚ) ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ. 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 

ΜΠΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΔ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΦΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ? 

ΕΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? 

Απάντηση: Υπάρχει ο 45.11 

 

Ερώτηση: Για την επιλογή του ΚΑΔ η εταιρεία μου έχει σαν κύριο ΚΑΔ τον 

25620000 ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους    όμως δεν 

εμφανίζεται στις λίστες της αίτησης. 

Απάντηση: Υπάρχει ο 25.62 

  

 


