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
Β’ Κύκλος
Α. Ερωτήματα επί της διαδικασίας
1.

Ζητάτε εκτύπωση από το TAXIS στην οποία να φαίνονται ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΚΑΔ κλπ

αλλά και η ημερομηνία λήψης της εκτύπωσης. Αν όμως πάρω την εκτύπωση με screenshot
δεν φαίνεται η ημερομηνία λήψης εκτύπωση. Υπάρχει άλλος τρόπος λήψης ώστε να φαίνεται
η

ημερομηνία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη λειτουργία «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» από το TAXISNET, δίνεται η δυνατότητα να γίνει
«ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ ΟΘΟΝΗΣ» σε μορφή αρχείου pdf, όπου στην αριστερή επάνω πλευρά της
οθόνης/ σελίδας αναγράφεται η ημερομηνία που ζητήθηκε η σχετική λειτουργία από το
σύστημα.
2.

Πότε θα ανοίξει στο Πληροφοριακό Σύστημα η αίτηση για Συμπλήρωση των Στοιχείων

(υπάρχει

ο

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η

φορέας
έναρξη

αλλά

υποβολής

δεν

αιτήσεων

εμφανίζεται

ορίζεται

στις

η

15-04-2020 ώρα

αίτηση)
12.00.

Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30-06-2020 και ώρα 17.00.
3.

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις που θα επισυνάψει η επιχείρηση στα δικαιολογητικά πρέπει να

είναι επικυρωμένες μέσω gov.gr ή με απλή υπογραφή; απαιτείται γνήσιο υπογραφής?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Απαιτείται η υπογραφή και η σφραγίδα αυτού που αναφέρει η Δήλωση, δηλ.
του νόμιμου εκπροσώπου της ΜΜΕ ή του λογιστή.
4.
τόκων

Που μπορώ να βρω την πρόσκληση με τις πληροφορίες που αφορά την επιδότηση
υφιστάμενων

δανείων

ΜΜΕ. Είμαι

δικηγόρος

με

υποχρεωτική

αναστολή

της

λειτουργίας της εργασίες μου λόγω του κορονοιου όπως είναι γνωστό και θέλω να δω πως
μπορώ να λάβω την επιδότηση τόκων και αν υπάγομαι σε αυτό το πρόγραμμα λόγω του ότι
διατηρώ επαγγελματικό δάνειο αγοράς της επαγγελματικής μου στέγης με ΑΦΜ που λήγει σε
1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα αρχεία για τη σχετική Υπουργική Απόφαση με τη συνημμένη σε αυτή
Πρόσκληση

και

τα

Παραρτήματά

της,

βρίσκονται

αναρτημένα

στην

ιστοσελίδα

www.mindev.gov.gr, www.espa.gr
5.

Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με, εάν την ηλεκτρονική αίτηση για επιδότηση των

τόκων πρέπει να την κάνει η ίδια η επιχείρηση ή το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή η
Διαχειρίστρια Απαιτήσεων από Δάνεια Εταιρεία; Είμαι δικαιούχος της ευεργετικής διάταξης με
σχετικό ΚΑΔ αναστολής λειτουργίας και έχω και τις λοιπές προϋποθέσεις. Έχω ήδη ζητήσει
αναστολή δόσεων τριμήνου για το σύνολο των δόσεων (τόκους και κεφάλαιο) και περιμένω
απάντηση από την σχετική Εταιρεία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα

με

το

κεφ.

7:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» της Πρόσκλησης, ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλει μια
αίτηση ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (
ΠΣΚΕ).
6.

Στο παράρτημα VII και στον Α/Α 3 ζητείται υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ. Ποια δήλωση

εννοείτε και που θα την βρούμε?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση που κατονομάζεται στο Παράρτημα VII, Α/Α 3 είναι το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ που αφορά στη δήλωση μεγέθους της ΜΜΕ βάσει της
εταιρικής/ μετοχικής της σύνθεσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2003/C118/03 της Σύστασης
2003/361/ΕΚ. Η δε συμπλήρωση του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι υποχρεωτική για την
αξιολόγηση της αίτησης.

Β. Ερωτήματα που αφορούν τον Αριθμό εργαζομένων, ΕΜΕ, προσωπικό μέσω
Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης κλπ.
Επαναλαμβάνεται ότι το ζήτημα του αριθμού εργαζομένων της ΜΜΕ, καθορίζεται σαφώς στο
πεδίο 6.4. της σχετικής Πρόσκλησης, όπου αναφέρεται: «Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν
χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν
αριθμό

εργαζομένων

με

τον

αριθμό

στις 31-12-2020

εργαζομένων

που

19/3/2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη».

Γ. Καθεστώς ενίσχυσης

ίδιο ή μεγαλύτερο
απασχολούσαν

στις

•

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν η εν λόγω πρόσκληση εμπίπτει στον
Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/24.12.2013)
για την τριετία 2018-2020.

•

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της δράσης για την επιδότηση τόκων ΜΜΕ, θα ήθελα να
μας διευκρινίσετε τι ισχύει με τον περιορισμό DeMinimis και το σχετικό πλαίσιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η

Πρόσκληση

υλοποιείται

βάσει

της

από

19.3.2020/C(2020)

1863

/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ, σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

