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
Ε’ Κύκλος

Ερώτηση: Θέλω διευκρινίσεις για τη δήλωση σώρευσης.
Απάντηση: Παρακαλούμε διαβάστε τις απαντήσεις στα συχνά ερωτήματα στο
http://eysed.gge.gov.gr/
Κοινές Ερωτήσεις:


Επιθυμώ διευκρινίσεις για τους εργαζόμενους με ορισμένη σύμβαση που
λήγει. Πρέπει και σε αυτή την περίπτωση στις 31/12/20 να είναι οι
εργαζόμενοι ίσοι ή μεγαλύτεροι σε αριθμό;



ερώτημα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων για εποχική επιχείρηση. Το
ερώτημα αφορά το τι συμβαίνει στην περίπτωση αλλαγής αριθμού των
εργαζομένων από πέρσι. Επειδή είναι ξενοδοχείο αν υπολογίζεται στην χρήση
του 2019 δεν μπορούν να αναγράφουν προσωπικό γιατί τους επόμενους
τρεις μήνες είναι κλειστοί. Και σε ποιο έντυπο αναφέρεται η ημερομηνία
ενεργοποίησης ΚΑΔ.

Απάντηση: Η υποχρέωση όσον αφορά τους εργαζόμενους στην Πρόσκληση
αναφέρει: "Nα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον
ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν
την

19.03.2020."

βλ. πεδίο 4.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Παρακαλούμε διαβάστε τις απαντήσεις στα συχνά
ερωτήματα στο http://eysed.gge.gov.gr/

Ερώτηση: Έχω τρία ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με το
υπόδειγμα δήλωσης και τη συμπλήρωση για ΑΜ ή ΦΠΑ και που μπορεί να το βρεί.
Το δεύτερο ερώτημα αφορά την περίοδο αναφοράς και το 3ο ερώτημα αφορά τον
κύκλο ισολογισμού και την το σύνολο ισολογισμού σε περίπτωση ΟΕ.
Απάντηση: Παρακαλούμε διαβάστε τις απαντήσεις στα συχνά ερωτήματα στο
http://eysed.gge.gov.gr/

Κοινές Ερωτήσεις:


Τι πρέπει να συμπληρώσει στο σημείο που αναφέρει το μέτρο που αποκτήθηκε
το έννομο δικαίωμα για την επιχορήγηση.



Θέλει ενημέρωση για το έγγραφο κατηγορίας Β υπεύθυνη δήλωση

VII

σώρευσης.


Επιθυμώ να ενημερωθώ τι ακριβώς να συμπληρώσω στο πίνακα επιχορηγήσεων
γιατί υπάρχει ένας πίνακας που λέει πόσα χρήματα έχει πάρει η επιχείρηση από
το κράτος πχ τα χρήματα που πήραν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης από το
κράτος αν πρέπει να τα βάλουν τα ενοίκια δηλαδή το 40%

Απάντηση: 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.
Επομένως, πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία αρ.πρωτ. , ημερομηνία εγγράφων, φορέα
ενίσχυσης και όποιο άλλο στοιχείο εκδίδεται για την υποβολή της αίτησης ή για την
απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης και ότι άλλο ζητείται στην ΥΔ 5Β. 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, δεν
δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ
Ερώτηση: Θέλω ενημέρωση για το ερώτημα σχετικά με την μεταβολή της
επιχείρησης από μεσαία σε μικρή. Το 2016 και 2017 ήταν μεσαία 2018 που είναι και
η τελευταία κλεισμένη χρήση είναι μικρή κα 2019 δεν έχει κλείσει. Τι συμπληρώνω
στο καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης.
Απάντηση: Η ιδιότητα μεγέθους πρέπει να ισχύει για δύο συνεχείς χρήσεις. Αν και
τη χρήση 2019 η επιχείρηση διατηρεί τα μεγέθη της μικρής όπως και το 2018, τότε
αξιολογείται ως μικρή. Αν η χρήση 2019 δεν έχει κλείσει αξιολογείται με τα στοιχεία
των ετών 2017 και 2018 όπου όμως κατά το 2018 η επιχείρηση δεν έχει 2 κλεισμένες
χρήσεις ως μικρή και επομένως εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως Μεσαία.
Ερώτηση: Το ερώτημα

αφορά τον ΚΑΔ 453210, στον Εργάνη το δέχεται στους

πληττόμενους, αλλά στην φόρμα για τους τόκους δεν υπάρχει. Τι κάνουμε?
Απάντηση: Ο ΚΑΔ 45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα συμπεριλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ
της ΥΑ, επομένως είναι επιλέξιμη η πρόταση ΄με ΚΑΔ 45.32.10 προς ενίσχυση. Στο
σύστημα πρέπει να επιλεγεί ο ευρύτερος (τετραψήφιος) και να γραφτεί στα σχόλια
στο σχετικό πεδίο

Ερώτηση: Θέλω ενημέρωση για υπόδειξη υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ.
Απάντηση: Υ/Δ ΜΜΕ: Παράρτημα III: Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία
που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης
Ερώτηση: Σαν φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να βρει η τράπεζα στο προσωπικό ΑΦΜ
και δεν μπορεί λάβει την επιδότηση τόκων στο στεγαστικό ενώ έκανε κανονικά την
αίτηση για την επιχείρηση τους.
Απάντηση: Η Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά επιχειρηματικά δάνεια

Ερώτηση: θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αναφορικά με την αίτηση υποβολής για
την επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, έχουμε μια

επιχείρηση η οποία διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ στο υποκατάστημα που είναι στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η έδρα της είναι στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας. Στο ΠΣΚΕ δεν έχει κάποιο κελί όπου να αναγράφεται το υποκατάστημα
στο οποίο ειναι και η επιλέξιμη δραστηριότητα, αλλά έχει κελιά μόνο για την
διεύθυνση

της

έδρας.

Προκειμένου

να

υποβάλλουμε

την

αίτηση,

να

καταχωρήσουμε τα στοιχεία της έδρας αν και ο επιλέξιμος ΚΑΔ δεν είναι εκεί ή να
γράψουμε στα στοιχεία της έδρας τα στοιχείου του υποκαταστήματος όπου έχουμε
τον επιλέξιμο ΚΑΔ;
Απάντηση:

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση με τον επιλέξιμο ΚΑΔ που διαθέτει

η επιχείρηση και με διεύθυνση για τη δραστηριότητα τη Διεύθυνση της έδρας της
Επιχείρησης.

Σημαντικές Ενημερώσεις:
Α. Σας προωθούμε προς ενημέρωσή σας:



τροποποίηση της

ΥΑ για την Πρόσκληση με θέμα

«Επιδότηση Τόκων

Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19», και



Κωδικοποιημένη έκδοση της αναλυτικής Πρόσκλησης.

Β. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σχετικά με τη διαχείριση των περιπτώσεων
αιτημάτων χρηστών του ΠΣΚΕ για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεών τους μετά την
οριστική υποβολή τους στο σύστημα, παρέχονται δύο δυνατότητες:


Ο Χ.Ο. προχωράει στην αξιολόγηση και απορρίπτει την αίτηση ώστε να δοθεί
η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης,



Ο Χ.Ο. παραλαμβάνει σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο λήπτη
και την στέλνει με αίτημα στο support, επιβεβαιώνοντας πως δεν έχουν
ξεκινήσει οι διαχειριστικές ενέργειες αξιολόγησης. Το support εν συνεχεία θα
προχωρά σε αναίρεση οριστικοποίησης, ώστε η επανυποβολή της αίτησης να
γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου λήπτη.

Ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση εφιστάται η προσοχή στις συνέπειες που μπορούν
να προκύψουν σε σχέση με τις αναφορές υποβεβλημένων προτάσεων που
παράγονται από το σύστημα.

