
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  

Η’ Κύκλος 

 

  
Ερώτηση: Με βάση την υπουργική απόφαση 1073, υπάρχει μία κατηγορία 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου, όπου δεν αναφέρεται ο ΚΑΔ. Στην αίτηση όμως 

πρέπει να βάλουν τον ΚΑΔ, αλλά με την έλλειψη του ΚΑΔ στην παραπάνω 

περίπτωση, η επιχείρηση δεν φαίνεται ως πληττόμμενη. Επιθυμώ να ενημερωθώ 

για το πως θα διαχειριστώ την αίτηση.  

Απάντηση: βλ. κεφάλαιο 4. ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της πρόσκλησης. Προϋπόθεση είναι η δραστηριοποίηση στις 

19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΚΑΔ). Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. 

Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

Αφού επιβεβαιωθεί ότι η επιχείρηση διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ, συμπληρώνεται η 

αίτηση στο ΠΣΚΕ όπου δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο ο επιλέξιμος ΚΑΔ. 

 

Ερώτηση: Έχω κάνει την αίτηση και είναι υπό διαδικασία εξέτασης αλλά όσον 

αφορά την αίτηση για επιστρεπτέα προκαταβολή, τι στοιχεία πρέπει να 

συμπληρωθούν και αν πρέπει να βάλω την αποζημίωση των 800 ευρώ για άδεια 

ειδικού σκοπούσε αυτή;  

Απάντηση: Η σώρευση αφορά στην απόκτηση ή στην αίτηση έννομου δικαιώματος 

λήψης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 

Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά. Τα ποσά που σωρεύουν στο 

όριο των 800.000 αφορούν στις ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 

επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων.  Δηλώνονται όλα 

τα αναφερόμενα στο ερώτημα χωρίς όμως σώρευση του ποσού των 800€. Όριο 

αυτό των 800.000 €.  

 



Ερώτηση: Ζητούνται διευκρινίσεις όσον αφορά το ζήτημα της προβληματικής 

επιχείρησης,  καθώς πρόκειται  συγκεκριμένα για απλογραφικά βιβλία όσον αφορά 

το κομμάτι της ΟΕ επιχείρησης που θέλει να αιτηθεί και με βάσει το έντυπο ν.  

 Απάντηση: Στην ερώτηση δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια, ποιο είναι το 

ζητούμενο. Για την περίπτωση εταιρείας ΟΕ με απλογραφικά βιβλία συμπληρώνεται 

το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης "Accountant" και δηλώνεται η επιλογή "Δεν έχει 

απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως φαίνεται στους 

λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών". 

 

Ερώτηση: Λογιστής  επιθυμεί επικοινωνία σχετικά με το τι πρέπει να συμπληρώσει 

στο πεδίο της αίτησης για το σύνολο ισολογισμού στα βιβλία Β κατηγορίας.  

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους  απαντήσεων. Για τη συμπλήρωση της 

Δήλωσης ΜΜΕ τα στοιχεία που συμπληρώνονται αφορούν στον αριθμό ΕΜΕ 

(Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης), στο ύψος του Κύκλου Εργασιών και στο ύψος 

Ισολογισμού για την περίοδο αναφοράς που υφίστανται υποβεβλημένα 

φορολογικά στοιχεία. Όλα τα στοιχεία, που δηλώνονται αφορούν την τελευταία 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Για βιβλία Β΄ 

Κατηγορίας συμπληρώνεται  ύψος ισολογισμού στην περίπτωση που υπάρχει 

σχετική υποχρέωση βάσει ΕΛΠ. 

 

Ερώτηση: Λογιστής αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνει βάσει ΠΣΚΕ και θέλει να 

γνωρίζει στην περίπτωση της ΕΜΕ σε δεκαδικό αριθμό τι κάνει.  

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους  απαντήσεων. 1. Για τη συμπλήρωση 

της αίτησης στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένο εγχειρίδιο με οδηγίες στην 

καρτέλα πληροφορίες. 2. Στην αίτηση στο ΠΣΚΕ δηλώνεται ο αριθμός των 

εργαζόμενων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19/3/2020. Στη Δήλωση ΜΜΕ 

συμπληρώνεται το στοιχείο ΕΜΕ όπως ακριβώς προκύπτει από τις μισθοδοτικές 

καταστάσεις για την τελευταία χρήση, που είναι διαθέσιμα τα φορολογικά στοιχεία 

της επιχείρησης. Είναι αποδεκτοί δεκαδικοί αριθμοί.  

 

Ερώτηση: Λογιστής ενημερώθηκε για το ΠΣΚΕ αλλά δεν καταλαβαίνει, όπως 

αναφέρει, το στάδιο 5 και συγκεκριμένα τι πρέπει να συμπληρώσει στις 

υποχρεωτικές παρατηρήσεις και στοιχεία περιγραφής. 

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους απαντήσεων.  Για τη συμπλήρωση της 

αίτησης στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένο εγχειρίδιο με οδηγίες στην καρτέλα 

πληροφορίες.  

 



Ερώτηση: Σύμβουλος επιθυμεί περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με de-minimis 

καθώς διάβασε την υπουργική απόφαση αλλά δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει για 

μεγάλα ποσά.  

Απάντηση: βλ. Καν.1407/2013  (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=EN).    Το θεσμικό πλαίσιο 

χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι  το από 

8/4/2020 SA 56839/2020/N εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ.  Η σώρευση αφορά 

στην απόκτηση ή στην αίτηση έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης στο 

πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 

19/3/2020 και μετά. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται 

να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή 

ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία από τη συγκεκριμένη δράση, 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της 

19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, δε δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 

ευρώ. Η συγκεκριμένη  Πρόσκληση  δεν σωρεύει με άλλες ενισχύσεις de  minimis 

 

 

Ερώτηση: Στην “Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ 

μιας επιχείρησης” -Παράρτημα ΙΙΙ, στον πίνακα για το Κύκλο εργασιών 

επισημαίνεται να γραφθεί σε χιλιάδες ευρώ. Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν ο 

κύκλος εργασιών είναι π.χ. 1.089.790,50€, πως πρέπει να τον δηλώσουμε? 

Απάντηση: 1089,791. 

 

Ερώτηση: Λογιστής  επιθυμεί να μάθει τι θα συμπληρώσει στον πίνακα 

ισολογισμού για μία επιχείρησης που είναι Β κατηγορίας και δεν έχει ισολογισμό, 

καθώς δεν κατανοεί το υπόδειγμα του ΠΣΚΕ. 

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους απαντήσεων. 1.Συμπληρώνεται το ύψος 

ισολογισμού στην περίπτωση που υπάρχει σχετική υποχρέωση βάσει ΕΛΠ.  Για τη 

συμπλήρωση της αίτησης στο ΠΣΚΕ, επαναλαμβάνεται ότι  είναι αναρτημένο 

εγχειρίδιο με οδηγίες στην καρτέλα πληροφορίες και τα υποδείγματα των 

Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή. 

 

 

Ερώτηση: Λογιστής  επιθυμεί να μάθει εάν η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση αφορά το 2018 ή  το 2019. 

Απάντηση: Τα στοιχεία πού συμπληρώνονται στη Δήλωση ΜΜΕ αφορούν στα 

στοιχεία της τελευταίας «κλεισμένης» διαχειριστικής χρήσης, για την οποία έχουν 

υποβληθεί τα φορολογικά στοιχεία. 



Ερώτηση: Λογιστής  δεν κατανοεί το εγχειρίδιο του ΠΣΚΕ. Επιθυμεί να ενημερωθεί 

εάν μία μικρή επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσει όλη την αίτηση, τους πίνακες 

και τα παραρτήματα. 

Απάντηση: Η αίτηση συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους 

 

Ερώτηση: Επιθυμώ να μάθω πως γίνεται η συμπλήρωση του Πίνακα 

Επιχορηγήσεων (Επιδότηση Τόκων), γιατί ο λογιστής  δεν γνωρίζει και  δεν 

καταλαβαίνει το υπόδειγμα του ΠΣΚΕ. 

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους απαντήσεων. Επαναλαμβάνεται ότι η 

σώρευση αφορά στην απόκτηση ή στην αίτηση έννομου δικαιώματος λήψης της 

ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. 

από τις 19/3/2020 και μετά. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί ή τα στοιχεία των εγκρίσεων (ημερομηνία, αρ. πρωτ., δράση, ποσό).  

Τα ποσά που σωρεύουν στο όριο των 800.000 αφορούν στις ενισχύσεις με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών 

πλεονεκτημάτων.  Δηλώνονται όλα τα αναφερόμενα στο ερώτημα, με όριο τις 

800.000 €.   Για τη συμπλήρωση της αίτησης στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένο 

εγχειρίδιο με οδηγίες στην καρτέλα πληροφορίες και τα υποδείγματα των 

Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή. 

 

 

Ερώτηση: Λογιστής ανάφερε ότι δεν καταλαβαίνει βάσει ΠΣΚΕ και θέλει να 

γνωρίζει στην περίπτωση της ΕΜΕ σε δεκαδικό αριθμό τι κάνει. Βρίσκει επιπλέον 

ερωτήματα σχετικά με τα ΕΜΕ.  

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους απαντήσεων. Επαναλαμβάνεται ότι στη 

δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται ο αριθμός ΕΜΕ όπως ακριβώς προκύπτει από τις 

ετήσιες μισθοδοτικές καταστάσεις και αποτυπώνεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών 

ψηφίων. Στην αίτηση στο ΠΣΚΕ συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο ο αριθμός 

εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19.03.2020. 

 

Ερώτηση: Εταιρία Ο.Ε. που συντάσσει απλογραφικά βιβλία και δεν δηλώνει 

ισολογισμό, τι δηλώνει στην αίτηση όπου του ζητείται να συμπληρώσει το σύνολο 

του ισολογισμού; 

Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους απαντήσεων. Επαναλαμβάνεται ότι 

συμπληρώνεται  ύψος ισολογισμού στην περίπτωση που υπάρχει σχετική 

υποχρέωση βάσει ΕΛΠ 

 



Ερώτηση: Λογιστής  έχει λάβει  ενημέρωση από το ΠΣΚΕ για μία αίτηση ότι έχει 

απορριφθεί. Επιθυμεί ενημέρωση για το αν πρέπει να υποβάλλει ξανά την αίτηση 

καθώς πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση. 

Απάντηση: Για τις αιτήσεις αυτές, θα εκδοθεί Απόφαση Απόρριψης, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο πεδίο 9 της Πρόσκλησης. Μετά την κοινοποίηση με ηλεκτρονικό 

μήνυμα της Απόφασης Απόρριψης στους αιτούντες, αυτοί μπορούν να 

ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στο πεδίο 10 «Διαδικασία Ενστάσεων» της 

Πρόσκλησης και να ασκήσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργασίμων 

ημερών από τη γνωστοποίηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης τα 

προβλεπόμενα δικαιώματά τους. 


