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
Θ’ Κύκλος

Ερώτηση: Λήπτης ενημερώθηκε ότι εγκρίθηκε η αίτηση για την επιδότηση τόκων
και θέλει να ενημερωθεί αν δύναται να μην κάνει χρήση αυτής, και αν ναι με ποιον
τρόπο;
Απάντηση: βλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ –
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:
Για τους λήπτες της ενίσχυσης, για τους οποίους το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
είναι θετικό ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για το προβλεπόμενο συνολικό ποσό της
ενίσχυσης που τους αναλογεί, ήτοι το ποσό των προβλεπόμενων συμβατικών
τόκων. Έκαστος των ληπτών ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασής του από
την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου
ηλεκτρονικού μηνύματος. Επομένως, ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι απαραίτητο
να υποβάλει άμεσα στην τράπεζα Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης από την αίτησή
του (υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης). Στη συνέχεια η
τράπεζα θα επικοινωνήσει άμεσα με τη ΜΟΔ και την ΕΥΚΕ προκειμένου να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες και τεχνικές αλλαγές στο ΠΣΚΕ για να αλλάξει η
κατάσταση από θετική αξιολόγηση προς έγκριση σε μη έγκριση.

Ερώτηση: Λήπτης επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με την επιδότηση που έλαβε
καθώς του ανέφεραν ότι οι ημερομηνίες από 11/3 μέχρι 10/06 δεν έχουν
καλυφθεί.
Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφ. 6 παρ. 3 της ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
«Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς
τόκους που δημιουργούνται από 01.04.2020 έως και 30.06.2020, ήτοι για χρονικό
διάστημα
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μηνών,

σύμφωνα

με

τις

αντίστοιχες

δανειακές

/

πιστωτικές

συμβάσεις». Σε περίπτωση που υπάρχει ένσταση επί της έγκρισης ή μη έγκρισης
της αίτησης οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με το
κεφ. 10 της ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ερώτηση: Λήπτης έχει ΚΑΔ 20.14.30 τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει στο
σύστημα ώστε να καταχωρήσει την αίτηση. Επιθυμεί καθοδήγηση.
Απάντηση: Επιλέγεται ο ευρύτερος ΚΑΔ 20.14.
Ερώτηση: Λήπτης επιθυμεί ενημέρωση για το αν υπολογίζεται στα κεφάλαια το
κεφάλαιο σύστασης και τα αποθεματικά που έχουν προκύψει από επιδοτήσεις.
Απάντηση: Για τον υπολογισμό του τύπου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των
λογαριασμών των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, που έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ (N. 4308/2014). Ο τύπος είναι Ίδια Κεφάλαια /
μετοχικό κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένου και

διαφοράς υπέρ το άρτιο).

Επισημαίνεται ότι τα αποθεματικά από ενισχύσεις συνιστούν υποχρέωση για την
επιχείρηση και επομένως δε συνιστούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων.

Ερώτηση: Λήπτης αναφέρει ότι έχει καταθέσει αίτηση επιδότησης τόκων από τις
13/5. Επικοινώνησε με την τράπεζά του, δεν έχει προκύψει κάποιο τεχνικό θέμα
και παραπέμφθηκε στη γραμμή 1520 για να ελεγχθεί σε τι στάδιο εξέλιξης
βρίσκεται.
Απάντηση: Ο κάθε λήπτης
κωδικούς

υποβολής

της

έχει τη δυνατότητα να μπει χρησιμοποιώντας
αίτησής

του

στο

ΠΣΚΕ,

στο

τους

σύστημα

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(wcqceg554nj5sh4540gxhv55))/System/Login.
aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx και να ελέγξει σε τι κατάσταση βρίσκεται
π.χ. Αξιολόγηση/έγκριση. Σύμφωνα με το κεφ.9 της πρόσκλησης, βάσει των
οριστικοποιημένων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων αξιολόγησης
ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για τη θετική ή την αρνητική αξιολόγηση της κάθε αίτησης.
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης κατόπιν έκαστος των ληπτών ενημερώνεται με
λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος περί έγκρισης της
αίτησής του, του ποσού και της ημερομηνίας έγκρισης. Για τις επιχειρήσεις που δεν
πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση
απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από τα προαναφερόμενα σημεία
δεν πληρούνται. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους
αιτούντες. Για τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση απόρριψης τεκμαίρεται ότι
έχουν λάβει εγκριτική απόφαση. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση
δε μεσολαβεί άλλος φορέας προς ενημέρωση του φορέα που αιτήθηκε την
ενίσχυση.

Ερώτηση: Λήπτης

έχει λάβει

ενημέρωση από το ΠΣΚΕ για μία αίτηση ότι έχει

απορριφθεί. Επιθυμεί επικοινωνία 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.

Σημαντικές πληροφορίες:


Για τη συμπλήρωση της αίτησης στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένο
εγχειρίδιο

με

οδηγίες

στην

καρτέλα

πληροφορίες

και

τα

υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή.



Η Πρόσκληση παραμένει «ανοικτή» για την υποβολή αιτήσεων έως
την 30-06-2020 και ώρα 17.00.

