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
Δ’ Κύκλος

Ερώτηση: Στα δικαιολογητικά ζητούνται στο 5α και 5β, δηλ. δήλωση μη πτώχευσης καθώς
και την βεβαίωση από τον λογιστή που ζητάτε ενώ έχω ατομική επιχείρηση και δεν είναι
εφικτό για μας. Τι γίνεται σ αυτή την περίπτωση;
Απάντηση: Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, στο σχετικό σημείο της βεβαίωσης του
λογιστή τίθεται: “το σημείο αυτό δεν εφαρμόζεται λόγω της ατομικής μορφής της
επιχείρησης, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση”
Ερώτηση: Επιθυμώ να γνωρίζω αν δικαιούμαι την επιδότηση και για δευτερεύον ΚΑΔ.
Απάντηση: Πεδίο 4.1. της σχετικής Πρόσκλησης, «να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους
ΚΑΔ», ναι, αρκεί ο ΚΑΔ να είναι ενεργός.
Ερώτηση: Επιθυμώ να μάθω πως θα βρω την υπεύθυνη δήλωση για το ΜΜΕ, του
παραρτήματος 7 και δήλωση σώρευσης. Δεν γνωρίζω που θα τις εντοπίσω. Απάντηση: Έχουν
ήδη αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΠΣΚΕ.
Ερώτηση: Η επιχείρησή μας είναι εποχική, άρα τώρα δεν απασχολεί προσωπικό. Δικαιούται
την επιδότηση;
Απάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη, αρκεί την 19/03/2020 και την 31/12/2020 να έχει
τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.
Ερώτηση: Eνημέρωση για την συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του λογιστή για τις
προβληματικές επιχειρήσεις. Πως θα αποδειχθεί αυτό σε ατομική επιχείρηση που δεν έχει
κεφάλαιο?
Απάντηση: Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, στο σχετικό σημείο της βεβαίωσης του
λογιστή τίθεται: “το σημείο αυτό δεν εφαρμόζεται λόγω της ατομικής μορφής της
επιχείρησης, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη και δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση”

Ερώτηση: Είμαι οδηγός ταξί, προσπάθησα να κάνω την καταχώρηση της αίτησης και δεν
ολοκληρώνεται επιτυχώς γιατί δεν έχω αναρτήσει δικαιολογητικά 5α και 5β. Δεν μπορώ να τα
συμπληρώσω γιατί δεν είναι εταιρεία, (όπως δικαιολογητικά πτώχευσης, σώρευσης)
Απάντηση: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με υπεύθυνες δηλώσεις και τα αναγραφόμενα
ισχύουν κατ’ αναλογία με το είδος και τη νομική μορφή της επιχείρησης π.χ. η απώλεια του
ήμισυ του κεφαλαίου δεν αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις που δεν είναι μέρος ομίλου.
Ερώτηση: Που βρίσκουμε τις ΥΔ? Που θα αναζητήσω τα παρακάτω έγγραφα προς υπογραφή
και επισύναψη στην αίτησή μας ? Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) μέσω gsis.gr /
Υπεύθυνη δήλωση λογιστή περί Μη Προβληματικής Επιχείρησης / Υπεύθυνη δήλωση του
Νομίμου Εκπροσώπου περί Μη Πτώχευσης / Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ / Υπεύθυνη Δήλωση του
Παραρτήματος VII / Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VII
Απάντηση: Προς διευκόλυνση των ληπτών, είναι διαθέσιμες τυποποιημένες
δηλώσεις
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την υποβολή και την αξιολόγηση άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής, (2) Ο λήπτης ενίσχυσης
οφείλει να προσκομίσει στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέχρι 31-08-2020 πιστοποιητικό
περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης/δήλωσης παύσης πληρωμών για 31-12-2019.
Ερώτηση: Factoring (χρηματοδότηση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών μέσω εκχώρησης),
Leasing ενισχύονται στο πλαίσιο του προγράμματος? Α ναι, πως θα καταχωρηθεί η σχετική
αίτηση στο ΠΣΚΕ δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική επιλογή στο πεδίο που επιλέγουμε
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Απάντηση: Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που πλήττονται από
την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των δανειακών υποχρεώσεών τους για
περίοδο 3 μηνών, Απρίλιος- Ιούνιος 2020. (βλ. πεδίο . 2 Ταυτότητα της Πρόσκλησης)
Ερώτηση: Ο δικαιούχος καλείται να υπογράψει ΥΔ για αποστολή φυσικού φακέλου. Βάσει της
διαδικασίας δεν απαιτείται φυσικός φάκελος. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί.

Απάντηση: Βλ.κεφ.7 Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται/ επισυνάπτονται στο ΠΣΚΕ με τον τύπο που
προβλέπεται από την Πρόσκληση.
Ερώτηση: Καθώς δεν αναφέρεται κάποιο Αίτημα Ελέγχου ή Πιστοποίησης από την εκάστοτε
επιχείρηση, να θεωρηθεί ότι η διαδικασία μέσω ΠΣΚΕ αφορά μόνο στην υποβολή της αρχικής
Αίτησης ή επίκεινται και άλλες ενέργειες?
Απάντηση: Μέχρι 30-06-2020 και ώρα 17.00 διενεργείται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής μέσω ΠΣΚΕ, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7 της Πρόσκλησης. Ακολουθεί η
διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων (ενότητα 9), η δε διαδικασία παρακολούθησης,
επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των ληπτών και της δικαιούχου
υπηρεσίας ΕΥΔΕ-ΒΕΚ περιγράφονται στις ενότητες 12-16 της Πρόσκλησης.

Ερώτηση: Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να
έχουν υποβάλλει αιτήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ ως πληττόμενες από τα μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του ιού COVID 19 ή όχι;
Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφ. 13 της πρόσκλησης η αρμόδια Υπηρεσία ΕΥΔΕ ΒΕΚ εντός
του Ιανουαρίου 2021 υποχρεούται σε έλεγχο επιβεβαίωσης τήρησης της υποχρέωσης όλων
των ληπτών για διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων

κατά τις

ημερομηνίες 19-03-2020 και 31-12-2020 βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Ερώτηση: Παρακαλώ όπως μας υποδείξετε το πεδίο/σημείο στο οποίο θα δηλώσουμε το
αιτούμενο ποσό της ενίσχυσης
Απάντηση: Δεν ζητείται στην αίτηση. Για κάθε υφιστάμενη επιχειρηματική δανειακή
υποχρέωση που θα κριθεί επιλέξιμη, προσδιορίζεται το ύψος των τόκων προς κάλυψη από το
οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
Ερώτηση: Να μας διευκρινίσετε αν η Δράση αφορά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως
αυτές προσδιορίζονται στην πρόσκληση.
Απάντηση: Η δράση αφορά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 (Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης).

