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ΘΕΜΑ: Αποδοχή και Έγκριση Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

ιού COVID-19» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98). 

2. Το άρθρο έκτο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68). 

3. Το ΠΔ 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων». 

4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Το ΠΔ 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

6. Τον ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

7. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως 

ισχύει. 

8. Την αριθ. 47/18-7-2019 (ΦΕΚ 3100/Β/1-8-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη». 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη 

θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει. 
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11. Τον ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001). 

13. Την αριθ. πρωτ.: 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β’ 5968) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 

Β’3521) Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”», όπως ισχύει. 

14. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 

και ειδικότερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

15. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 I/01 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 με την Ανακοίνωση αριθ. 

C(2020) 2215 final /03-04-2020 και ισχύει. 

16. Την αριθ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/Β’ 2784/21-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 

22 του Ν.4314/2014». 

17. Την αριθ. πρωτ.: 128864/11-12-2019 (Β’ 4559) κοινή απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ). 

18. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2. 

19. Το από 08-04-2020/ SA 56839/2020/N εγκεκριμένο καθεστώς της Ε.Ε. 

20. Το ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80. 

21. Την αριθ. 134453/23-12-2015 (Β’ 2857/ 28-12-2015)  Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 

υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».  

22. Την αριθ. 5060/Β’ 52/20-01-2020 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων “Ορισμός 

εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

«Με εντολή Υπουργού»”. 

23. Την αριθ. 37674/10-04-2020 (Β’ 1291) Απόφαση «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β’1560/23.04.2020), όπως ισχύει.  

24. Την αριθ. πρωτ. 130/06-05-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΤΣ46ΜΤΛΡ-0ΞΣ) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  

«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από 

τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» όπως ισχύει. 

25. Την αριθ. 2493/644 Α1/07-05-2020 (ΑΔΑ:6Α4346ΜΤΛΡ-ΔΧΗ) Κοινή Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα: «Ορισμός της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 

του ΕΠ».  

26. Την αριθ. πρωτ. 219/24-06-2020 (ΑΔΑ:9ΚΔ146ΜΤΛΡ-6ΚΕ) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών 

και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού 

COVID-19» όπως ισχύει.  

27. Την αριθ. πρωτ. .3682/783/Α3/06-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΥΑ46ΜΤΛΡ-Τ9Ν) Απόφαση Ένταξης 

της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
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πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» με Κωδικό ΟΠΣ 

5067629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020». 

28. Τα με αριθ. 1 και 2 Πρακτικά Συνεδριάσεων της αρμόδιας υπό στοιχείο 24 προαναφερομένης 

Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων 

Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του ιού COVID-19» όπως ισχύει. 

 

 

Αποφασίζουμε 
 

Την αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών με Αριθ. 1 και 2 της αρμόδιας Επιτροπής 

Εξέτασης Ενστάσεων, όπως συγκροτήθηκε με την υπό στοιχείο 24 ανωτέρω Απόφαση 

Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς και του συνημμένου στην παρούσα πίνακα, 

σύμφωνα με τα οποία ολοκληρώθηκε η εξέταση εβδομήντα (70) Ενστάσεων με 

αιτιολόγηση του αποτελέσματος εκάστης, εκ των οποίων βάσει τεκμηρίωσης 

απορρίπτονται εβδομήντα (70) ενστάσεις.  

 

Για τις περιπτώσεις των ενστάσεων που απορρίφθηκαν, και εφόσον επισυναφθούν ορθά 

και πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είναι δυνατή η υποβολή μέσω 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) νέας αίτησης συμμετοχής 

στη δράση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 37674/10-04-2020 (Β’ 1291) 

Απόφαση και Αναλυτική Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του ιού COVID-19, όπως ισχύει.  

 

Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της 

αξιολόγησης της ένστασης στο ΠΣΚΕ. 

 

Η παρούσα γνωστοποιείται στο δικαιούχο ΕΥΔΕ-ΒΕΚ για τις απαιτούμενες ενέργειες, στη 

Διαχειριστική Αρχή και στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα σε περίπτωση αναίρεσης 

του αρνητικού αποτελέσματος, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής 

ενίσχυσης.  

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
 

 
 

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 
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Συνημμ.:  

1. Πίνακας Εξετασθεισών Ενστάσεων 

2. Τα υπ’ αριθ. 1 και 2 Πρακτικά Συνεδριάσεων της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων                       

 

 

Κοινοποίηση:  

 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα  

 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα  

 ΕΥΚΕ  

 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

 ΜΟΔ ΑΕ  

 

Εσωτερική Διανομή:  

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

3. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 

4. Μον. Α’ & Β’2  

5. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων  
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Κωδικός 

Πρότασης

Τελικό 

Πόρισμα
Τεκμηρίωση

COV-0001246                   Απόρριψη Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν είναι σαφής ο ισχυρισμός της ένστασης. 

COV-0001944                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν  τηρήθηκε η κατάλληλη συμπλήρωση του 

απαιτούμενου εντύπου (δικαιολογητικό του σημείου 3 του Παραρτήματος VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

COV-0002095                   Απόρριψη
Ορθώς απορρίφθηκε κατά την αξιολόγηση η αίτηση, διότι το δικαιολογητικό Κατάσταση 

ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω ιστοσελίδας gsis.gr δεν φέρει 

ημερομηνία εκτύπωσης. Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

COV-0002162                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0002280                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων δεν τεκμηριώνεται η τήρηση του δικαιολογητικού του σημείου 

3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

COV-0002627                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν προσκομίσθηκε το απαραίτητο 

δικαιολογητικό (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ), καθώς και το δικαιολογητικό του 

σημείου 3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν είναι πλήρες. 

COV-0003626                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν προσκομίσθηκε το δικαιολογητικό του 

σημείου 2 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

COV-0003687                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν επιβεβαιώνεται η ορθή σήμανση του 

δικαιολογητικού του σημείου 2 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

COV-0003752                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν  τηρήθηκε ο κατάλληλος τύπος του 

απαιτούμενου εντύπου του δικαιολογητικού του σημείου 2 του Παραρτήματος VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, καθώς και η ορθή σήμανση αυτού.

COV-0004409                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0004673                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση όλων των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0004862                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση όλων των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0005001                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0005411                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη άλλου ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0005714                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση όλων των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων συμμετοχής. 
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COV-0006025                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό Κατάσταση ενεργών 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω ιστοσελίδας gsis.gr δεν φέρει 

ημερομηνία εκτύπωσης.  

COV-0006263                   Απόρριψη
Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν φέρουν ορθή σήμανση τα δικαιολογητικά 

των σημείων 2 και 3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

COV-0006295                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων το δικαιολογητικό του σημείου 2 του Παραρτήματος VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση.

COV-0006518                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0006930                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό Κατάσταση ενεργών 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω ιστοσελίδας gsis.gr είναι προγενέστερο 

της απαιτούμενης ημερομηνίας και το δικαιολογητικό του σημείου 2 του Παραρτήματος 

VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση.

COV-0006976                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 3 του 

Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση.

COV-0007021                   Απόρριψη
Το δικαιολογητικό του Παραρτήματος VI.2 της προϋπόθεσης 4 της αίτησης συμμετοχής 

δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κατά την αξιολόγηση.

COV-0007139                   Απόρριψη
Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων δεν τεκμηριώνεται η τήρηση του τύπου του δικαιολογητικού 

του σημείου 3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

COV-0007178                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ταμειακού 

υπολοίπου ενήμερου επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή 

Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό 

Ίδρυμα, καθώς και η υποβολή του δικαιολογητικού του σημείου 2 του Παραρτήματος VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

COV-0007382                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη επιχειρηματικού 

δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών 

αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

COV-0008836                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

της προϋπόθεσης 4.2. Μη πλήρης επισύναψη δικαιολογητικών.

COV-0008850                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0009086                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0009791                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 3 του 

Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση.

COV-0011003                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0011070                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

της προϋπόθεσης 4, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.

COV-0011091                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων το δικαιολογητικό του σημείου 3 του Παραρτήματος VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει πλήρη σήμανση.
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COV-0011803                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Η επιχείρηση 

μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

COV-0012864                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0013024                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0014115                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0016574                   Απόρριψη
Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων το δικαιολογητικό (ΥΔ Νομίμου εκπροσώπου) του σημείου 2 

του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση. 

COV-0017874                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0026076                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. 

COV-0026090                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0036279                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν αντιστοιχεί ο δηλωθείς ΚΑΔ στους 

αναφερόμενους της επιχείρησης βάσει εκτύπωσης taxisnet και το δικαιολογητικό (ΥΔ 

λογιστή) του σημείου 2 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν 

φέρει ορθή σήμανση.

COV-0036875                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. 

COV-0039463                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων τα δικαιολογητικά του σημείου 2 του Παραρτήματος VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρουν ορθή σήμανση.

COV-0042803                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0049002                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0049705                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. 

COV-0049971                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. 
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COV-0052771                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση όλων των 

απαιτούμενων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0059181                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0060851                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0062268                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν υπήρχε ενεργός ΚΑΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης.  

COV-0064089                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0065262                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

COV-0069073                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0069101                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0069242                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0069263                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0069509                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0069997                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0070215                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0071260                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0071712                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0092753                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου επιχειρηματικού 

δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών 

αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0093801 Απόρριψη

Στην καρτέλα 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ της Αίτησης Συμμετοχής 

αναγράφεται λανθασμένα ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης αντί του 

ονοματεπώνυμου του νομίμου εκπροσώπου.
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COV-0094903                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

υποβληθέντων στοιχείων τα δικαιολογητικά των σημείων 1, 2 και 3 του Παραρτήματος 

VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν είναι ορθά και πλήρη.

COV-0095625                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0098524                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0100134                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  

COV-0104874                   Απόρριψη

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 

στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη ενήμερου 

επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 

ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.  
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