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 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Α’ Κύκλος
•

Υπάρχει περιορισμός στο είδος των δανείων των οποίων ο τόκος επιδοτείται ?πχ δανεισμός για
ακίνητα, για εξοπλισμό, χρηματοδότηση εισαγωγών κα.?
Απάντηση: Στο πεδίο 2 της σχετικής Πρόσκλησης αναφέρεται σαφώς ότι «…η δράση καλύπτει
τους τόκους των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων επιχειρήσεων για περίοδο 3
μηνών…». Συνεπώς αναφερόμαστε στο σύνολο των επιχειρηματικών δανείων, που καλύπτουν
τις σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως σκοπού.

•

Η Επιχείρησή μου μπορεί να επωφεληθεί του μέτρου ανεξάρτητα από το πότε ανακοινώθηκε η
αναστολή λειτουργίας της ?
Απάντηση:

Η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί, ανεξάρτητα του πότε ανακοινώθηκε η

αναστολή λειτουργία της, αρκεί να καλύπτει τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής του πεδίου 4
«Λήπτες των ενισχύσεων – Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής» της σχετικής Πρόσκλησης
•

Η επιδότηση τόκων ποιο διάστημα αφορά? Από

26/03 και έπειτα υπολογίζεται ολόκληρος ο

Μάρτιος, εξαρτάται πότε βγήκε ο μηνιαίος λογαριασμός από την τράπεζα? (το πλαίσιο αυτό η
συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία
με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για
περίοδο 3 μηνών?)
Απάντηση:

Στο πεδίο 6.3. της σχετικής Πρόσκλησης αναφέρεται ότι καλύπτονται τόκοι που

αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 01-04 έως 30-06
•

Έχω μια μικρή ατομική επιχείρηση. Μπορεί να επωφεληθεί του μέτρου ?
Απάντηση: Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν, εφόσον είναι ΜΜΕ, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του πεδίου 4 της σχετικής Πρόσκλησης

•

Υπάρχει δέσμευση /ρήτρα για να επωφεληθώ την επιδότηση πέραν της απασχόληση
συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων 31.12.2020? πχ μπορώ να πτωχεύσω ?
Απάντηση: Η δέσμευση που απορρέει από τη σχετική Πρόσκληση αναφέρεται σαφώς στο πεδίο
6.4.

της

σχετικής

Πρόσκλησης. Εάν

η

επιχείρηση

πτωχεύσει

θα

ακολουθηθούν

εφαρμοζόμενες από τον πτωχευτικό κώδικα διαδικασίες αναφορικά με τους πιστωτές.

οι

•

Χρειάζεται να αποδείξω πως η επιχείρηση μου, πέραν της αναστολής λειτουργίας της, όντως
πλήττεται, πχ δεν υπάρχει ρευστότητα, απόδειξη πτώσης

τζίρου σε σχέση με προηγούμενο

έτος?
Απάντηση:

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται σαφώς στο

πεδίο 4 της σχετικής

Πρόσκλησης. Δεν απαιτείται.
•

Η επιχείρησή μου συστάθηκε το Νοέμβριο του 2019.Μπορεί να επωφεληθεί το μέτρου, σωστά
?(Να δραστηριοποιείται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) )
Απάντηση: Ναι, εφόσον έχει υφιστάμενο δανεισμό

και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής

που περιγράφονται στο πεδίο 4 της σχετικής Πρόσκλησης.
•

Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής
κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της
παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου Αφορά την 6μηνη παράταση πληρωμής ?
Απάντηση: Ναι

•

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή

γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας Δεν μπορούν να
επωφεληθούν του μέτρου δηλαδή?
Απάντηση:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πεδίο 5 της σχετικής Πρόσκλησης οι εν λόγω

επιχειρήσεις δεν δύναται να ενισχυθούν.
•

Σε πόσο χρονικό διάστημα εγκρίνεται η απορρίπτεται η αίτησή μου?Αν καθυστερήσει η έγκριση
και

υποψιαζόμαστε

λανθασμένη

συμπλήρωση

ή

τεχνική

αδυναμία,

παραπέμπουμε

στο

HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940?
Απάντηση: Όχι, στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας πρέπει να επικοινωνήσει με την Τράπεζά
του, εφόσον βέβαια έχει συμπληρώσει σωστά την αίτηση και την έχει οριστικοποιήσει. Κατά τη
διαδικασία συμπλήρωσης και οριστικοποίησης, όταν ανακύπτει τεχνικό θέμα, αυτό εμφανίζεται
στο ΠΣΚΕ και επικοινωνεί με το support. Η οριστικοποίηση της αίτησης ισοδυναμεί με υποβολή
της.
•

Σελ.22 την περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ποσού αναζητείται το ποσό της επιχορήγησης
που αντιστοιχεί στους τόκους της τελευταίας χρονικά εγκεκριμένης προς ενίσχυση κατά την
αξιολόγηση δανειακής σύμβασης ή σύμβασης πίστωσης / αλληλόχρεου, βάσει της ημερομηνίας
οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η επιστροφή του ποσού γίνεται
εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου. Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης. Θα μπορούσαμε να έχουμε
ένα παράδειγμα ή πιο απλή επεξήγηση ?
Απάντηση:

Στο ακόλουθο παράδειγμα αν λήπτης έχει συμβασιοποιήσει 4 δάνεια με τόκους

τριμήνου 250 χιλιάδες το καθένα σε 3 τράπεζες και η σειρά έγκρισης είναι

Τράπεζα

Τόκοι

δανειακής

Ημερομηνία έγκρισης από

σύμβασης τριμήνου

τράπεζα

Χ1

250.000

25/4/2020

Χ2

250.000

26/4/2020 στις 12.00

Χ3

250.000

26/4/2020 στις 15.00

Χ2

250.00

26/04/2020 στις 17.00

Επειδή γίνεται υπέρβαση του ορίου των 800.000 για το δεύτερο δάνειο της τράπεζας Χ2 θα
αναζητηθούν εντόκως οι τόκοι που καταβλήθηκαν
•

Η επιδότηση δεν αφορά τόκους υπερημερίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε συγκεντρωτικά /τους
τόκους που επιδοτούνται? πχ συμβατικοί τόκοι κα.
Απάντηση:

Σύμφωνα με το πεδίο 11.1.5. της σχετικής Πρόσκλησης η δράση καλύπτει

συμβατικούς τόκους και την αντίστοιχη εισφορά του ν.128/75
•

Στη φόρμα ποια η διαφορά του 3.5.1 με το 3.5.2 ?/
Απάντηση:

Το 3.5.1. αφορά κατοίκους που έχουν ΑΦΜ ενώ το 3.5.2. αφορά κατοίκους

εξωτερικού που δεν έχουν ΑΦΜ αλλά VAT
•

Τι σημαίνει «Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ
ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν
μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από
τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις» (Κεφ. 4 ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
προϋπόθεση 5)
Απάντηση: Είναι απαίτηση του σχετικού κανονισμού, η οποία δεν έχει εφαρμογή στη σχετική
Πρόσκληση

αλλά είναι δεσμευτικό να εμφανίζεται. Σημαίνει ότι

αν μία επιχείρηση που

δραστηριοποιείται π.χ στην παραγωγή τοματοπολτού, να μην έχει δέσμευση ότι αν πάρει την
ενίσχυση μέρος της θα το αποδώσει στους παραγωγούς τομάτας ανάλογα με την ποσότητα που
προμηθεύτηκε από αυτούς.
•

Διαδικασία Υποβολής – Ημερομηνίες :
Απάντηση: Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων επελέγη η διαδικασία:
λήγοντας ΑΦΜ / (ημερολογιακή) ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι/δυνητικοί ωφελούμενοι δύνανται να
υποβάλουν αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (30-06-2020 και ώρα 17.00).

