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ΘΕΜΑ: Αποδοχή και Έγκριση Πρακτικού 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. 432/03-11-2020 (ΑΔΑ: 6Λ6Κ46ΜΤΛΡ-4ΟΛ) 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. 425/30-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΥΜ446ΜΤΛΡ-7ΙΤ) 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.  

 

 

ΑΔΑ: ΩΦ7446ΜΤΛΡ-Γ4Ν



 

   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  
Κωδικός ΟΠΣ: 5067629        

 

 

 

 

 

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 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. Το με αριθ. 1 Πρακτικό Συνεδρίασης 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». 

Αποφασίζουμε 
 

Την αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού με Αριθ. 1 της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, 

όπως συγκροτήθηκε με την υπό στοιχείο 24 ανωτέρω Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, καθώς και των  2 συνημμένων στην παρούσα πινάκων, σύμφωνα με το οποίο 

ολοκληρώθηκε η εξέταση: 

Α. Εκατόν εβδομήντα εννέα (179) Ενστάσεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης με αιτιολόγηση του 

αποτελέσματος εκάστης, εκ των οποίων βάσει τεκμηρίωσης απορρίπτονται  εκατόν εξήντα επτά 

(167) και γίνονται αποδεκτές  δώδεκα (12),  και  

Β. Σαράντα εννέα (49) Ενστάσεων Αιτήσεων Παράτασης Χρηματοδότησης με αιτιολόγηση του 

αποτελέσματος εκάστης, εκ των οποίων βάσει τεκμηρίωσης απορρίπτονται σαράντα επτά (47) και 

γίνονται αποδεκτές δύο (2).  

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 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

3. ΤΟ υπ’ αριθ. 1 Πρακτικό Συνεδρίασης 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):    

● Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας 

● Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΔΕ-ΒΕΚ 

● Μον. Α & Β1 & Β2  

● Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊστάμενος Μονάδας Γ - Οργάνωσης & Διοικητικής 

Υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων  

 

ΑΔΑ: ΩΦ7446ΜΤΛΡ-Γ4Ν



 

   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  
Κωδικός ΟΠΣ: 5067629        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

    

Α/Α 
Κωδικός 
Πρότασης 

Τελικό 
Πόρισμα 

[Έγκριση (αποδοχή) 
/Απόρριψη Ένστασης] Τεκμηρίωση 

1 COV-0003024                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών.  
Το αναφερόμενο δάνειο έχει  συναφθεί με  φυσικά πρόσωπα και όχι με επιχείρηση. 

2 COV-0003299                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

3 COV-0005940                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

4 COV-0007218                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

5 COV-0007350                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα υπάρχει 
δανειακός λογαριασμός με μηδενικό επιτόκιο. 
Επιπλέον, το δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν είναι το επικαιροποιημένο (Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος VII). 

6 COV-0008390                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει σωστό ΑΦΜ (Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης 
Παραρτήματος VII). 

7 COV-0010166                    Απόρριψη Ένστασης 

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. Συγκεκριμένα ως λόγος απόρριψης αναφέρεται 
"μη εκταμιευμένο δάνειο" 

8 COV-0012055                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Υπ.Δήλωσης 5Α) δεν είναι το προβλεπόμενο και  η 
υπεύθυνη δήλωση σώρευσης 5Β δεν φέρει ορθή σήμανση (ημερομηνία). 

9 COV-0014055                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

10 COV-0014824                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 3 και του σημείου 4 
(Υπεύθυνη δήλωση σώρεευσης)  του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
είναι ελλειπή. 

11 COV-0016260                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 3   του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν είναι ορθώς συμπληρωμένο. Επιπρόσθετα τα 
δικαιολογητικά του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν 
φέρει ορθή ημερομηνία υπογαφής. 

12 COV-0016556                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 1   του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ημερομηνία εκτύπωσης. 
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13 COV-0017623                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

14 COV-0018104                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

15 COV-0018339                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 4 (Υπεύθυνη δήλωση 
σώρευσης)  του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν έχει υποβληθεί. 

16 COV-0018361                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, τσ δικαιολογητικό του σημείου 1 του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν έχει ορθή ημερομηνία εκτύπωσης και το δικαιολογητικό 
του σημείου 3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Υπ. Δήλωση ΜΜΕ) 
δεν αναφέρεται στο σωστό έτος αναφοράς. 

17 COV-0018629                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

18 COV-0023366                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

19 COV-0024257                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

20 COV-0024463                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

21 COV-0024669                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

22 COV-0026593                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

23 COV-0028197                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω μη ύπαρξης 
εμφανούς λόγου απόρριψης της επιχείρησης. 

24 COV-0028849                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

25 COV-0035205                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

26 COV-0035257                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 2 (Υπεύθυνη δήλωση 
Λογιστή), δεν έχει υποβληθεί. 
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27 COV-0042098                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

28 COV-0042474                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

29 COV-0042571                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης η κατάσταση ενεργών ΚΑΔ  δεν έχει ημερομηνία 
εμφανή. 
Το δικαιολογητικό του σημείου 2 (Υπεύθυνη δήλωση  Νομίμου Εκπροσώπου), φέρει υπογραφή. 

30 COV-0043997                    Απόρριψη Ένστασης 

Απορρίπτεται η ένσταση αφού σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, η επιχείρηση στις 
31/12/2019 υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία (συμφωνίας εξυγίανσης) και κατά 
συνέπεια δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφορικά με την απαίτηση περί μη 
προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 αλλά και της παρέκκλισης επί της παραπάνω 
προϋπόθεσης, αφού αυτή ισχύει εφόσον η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία 
αφερεγγυότητας. 

31 COV-0046564                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

32 COV-0058328                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

33 COV-0058403                    Απόρριψη Ένστασης Το  δάνειο της επιχείρησης είναι άτοκο. 

34 COV-0058611                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

35 COV-0059127                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

36 COV-0059189                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης η επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη λόγω του ότι είναι υπό 
εκκαθάριση. 

37 COV-0062462                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

38 COV-0062913                    Απόρριψη Ένστασης 
Τα δικαιολογητικά  έχουν  ελλειψεις. Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν  υπήρξε ανταπόκριση  για  διόρθωση των αποκλίσεων.  

39 COV-0066379                    Απόρριψη Ένστασης 
Τα δικαιολογητικά  έχουν  ελλειψεις. Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν  υπήρξε ανταπόκριση  για  διόρθωση των αποκλίσεων.  

40 COV-0067807                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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41 COV-0068671                    Απόρριψη Ένστασης 
Τα δικαιολογητικά  έχουν  ελλειψεις. Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν  υπήρξε ανταπόκριση  για  διόρθωση των αποκλίσεων.  

42 COV-0069044                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό  κατασταση ενεργών δραστηριοτήτων 
(ΚΑΔ) δεν υποβλήθηκε. 

43 COV-0069436                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

44 COV-0071509                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

45 COV-0071913                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

46 COV-0079501                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

47 COV-0081375                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης τα δικαιολογητικά των σημείων 2 (Υπεύθυνη δήλωση 
Λογιστή και Νομίμου Εκπροσώπου), & 3 (Υπ.Δήλωση ΜΜΕ) δεν είναι τα προβλεπόμενα. 
Η κατάσταση ενεργών ΚΑΔ  δεν έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της 10/4/2020. 
  

48 COV-0083719                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης από το δικαιολογητικό του σημείου 2 των σημείων 2 
(Υπεύθυνη δήλωση Λογιστή), προκύπτει ότι η επιχείρηση  θεωρείται προβληματικη.  

49 COV-0088245                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

50 COV-0090012                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

51 COV-0090341                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης τα δικαιολογητικά των σημείων 2 (Υπεύθυνη δήλωση 
Νομίμου Εκπροσώπου), & 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Υπ.Δήλωση 5Α και Υπ.Δηλωση 5Β Σώρευσης) δεν φέρουν ορθή σήμανση (σφραγίδα), ενώ δεν 
προσκομίσθηκε το δικαιολογητικό του σημείου 3 (Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ) . 
Ο ΚΑΔ είναι επιλέξιμος 

52 COV-0090457                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

53 COV-0094725                    Απόρριψη Ένστασης 
Τα δικαιολογητικά  έχουν  ελλειψεις. Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν  υπήρξε ανταπόκριση  για  διόρθωση των αποκλίσεων.  

54 COV-0095946                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 
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55 COV-0095975                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

56 COV-0096138                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης,  το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα απορρίπτει την αίτηση 
με την αιτιολογία ότι η αιτούσα επιχείρηση είναι εγγυήτρια σε πιστούχο της.  
Ως προς τα διακιολογητικά η ένσταση δεκτή. 

57 COV-0096548                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

58 COV-0098253                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

59 COV-0098275                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

60 COV-0098324                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

61 COV-0098419                    Απόρριψη Ένστασης Όλα τα δικαιολογητικά  έχουν  ελλειπή σήμανση 

62 COV-0099829                    Απόρριψη Ένστασης 

Τα δικαιολογητικά  έχουν  ελλειπή σήμανση ή λείπουν σελίδες. Βάσει της αξιολόγησης της 
αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν  υπήρξε ανταπόκριση  για  
διόρθωση των αποκλίσεων.  

63 COV-0099904                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. 
Η επιχείρηση απορρίφθηκε λόγω του δανείου και όχι λόγω των δικαιολογητικών. 

64 COV-0099975                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. 

65 COV-0100223                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

66 COV-0100346                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει σωστή ημερομηνία (Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης 
Παραρτήματος VII) και το δικαιολογητικό του σημείου 3 φέρει διαφορετικό  ΑΦΜ.  
Επίσης, βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα  δεν 
τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης 
επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, 
δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης 
ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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67 COV-0100403                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

68 COV-0103034                    Απόρριψη Ένστασης 
Η ένσταση απορρίπτεται καθότι  ο αριθμός των ΕΜΕ πρέπει  να ικανοποιείται πάντα στην 
κατάταξη μιάς  επιχείρησης ως ΜΜΕ ή μεγάλη. 

69 COV-0103143                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Ειδικότερα  
το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν έχει απαιτήσεις κατά της εταιρίας  και δεν  έλεξε τα 
δικαιολογητικά. 

70 COV-0110243                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

71 COV-0113363                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

72 COV-0113667                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

73 COV-0113892                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

74 COV-0114820                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

75 COV-0114829                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

76 COV-0115245                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα  το 
δικαιολογητικό του σημείου 1 (Κατάσταση Ενεργών Δραστηριοτήτων ΚΑΔ), του Παραρτήματος 
VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  δεν φέρει ημερομηνία. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει ημερομηνία 2/6/20 και η ένσταση γίνεται ως προς το σημείο αυτό δεκτή. 
Επίσης η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το  σημείο 2 (Υπ. Δήλωση Λογιστή , καθότι φέρει 
ηλεκτρονική υπογραφή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr. 

77 COV-0115589                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

78 COV-0115867                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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79 COV-0117244                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

80 COV-0117295                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

81 COV-0119402                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

82 COV-0119636                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του οδηγού, δηλαδή επιχειρηματικό δάνειο τακτής λήξης, ομολογιακό δάνειο ή 
Σύμβαση Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών.Το αίτημα για επιδότηση τόκων θα 
πρέπει να υποβληθεί από τον οφειλέτη όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση 

83 COV-0120297                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

84 COV-0120718                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

85 COV-0121192                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω ύπαρξης ενεργού 
επιλέξιμου ΚΑΔ. 

86 COV-0121722                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

87 COV-0124016                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

88 COV-0124961                    Απόρριψη Ένστασης 

 Είναι διαφορετικά τα στοιχεία μεταξύ της εταιρείας που υποβάλλει την αίτηση και της εταιρείας 
που αναφέρεται στα δικαιολογητικά. Ενώ έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή επωνυμίας δεν έχει 
επικαιροποιηθει η δανειακή σύμβαση και κατά συνέπεια δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου. 

89 COV-0125482                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

90 COV-0126812                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

91 COV-0128123                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω μη ύπαρξης 
εμφανούς λόγου απόρριψης της επιχείρησης. 
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92 COV-0128124                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

93 COV-0128732                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

94 COV-0129261                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 4 (Υπεύθυνη δήλωση 
σώρευσης) του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δεν είναι πλήρες και 
απορρίπτεται η ένσταση ως προς το σκέλος αυτό,  ενώ είναι αποδεκτό το σκέλος της ένσταση 
περί ύπαρξης ενεργού επιλέξιμου ΚΑΔ.. 

95 COV-0129692                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

96 COV-0129790                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

97 COV-0130157                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω ύπαρξης ενεργού 
επιλέξιμου ΚΑΔ. 

98 COV-0130782                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 του οδηγού, δηλαδή επιχειρηματικό δάνειο τακτής λήξης, ομολογιακό δάνειο ή 
Σύμβαση Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. 

99 COV-0130983                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω μη ύπαρξης 
εμφανούς λόγου απόρριψης της επιχείρησης. 

100 COV-0131532                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω ύπαρξης ενεργού 
επιλέξιμου ΚΑΔ. 

101 COV-0131824                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

102 COV-0132620                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

103 COV-0132806                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 4 (Υπ. Δήμωση Λογιστή) 
του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν είναι ορθώς συμπληρωμένο 

104 COV-0133038                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

105 COV-0133070                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

106 COV-0133250                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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107 COV-0133300                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

108 COV-0133849                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

109 COV-0133951                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

110 COV-0134086                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

111 COV-0134339                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

112 COV-0134396                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

113 COV-0134464                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

114 COV-0134541                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

115 COV-0134569                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
Δεκτή η ένσταση ως προς τον ΚΑΔ.    

116 COV-0135489                    Απόρριψη Ένστασης Δεν τεκμηριωνεται κανενα δικαιολογητικό - όλα τα εγγραφα είναι κενα  

117 COV-0135745                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

118 COV-0136736                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

119 COV-0140669                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω του ότι η επιχείρηση 
λειτουργεί με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης και κατά συνένεπια το εν λόγω σημείο δεν έχει 
εφαρμογή. 

120 COV-0140944                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω ύπαρξης ενεργού 
επιλέξιμου ΚΑΔ. 

121 COV-0141107                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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122 COV-0141416                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

123 COV-0142675                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

124 COV-0142754                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

125 COV-0142828                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το σύνολο των δικαιολογητικών του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δεν φέρουν ορθή σήμανση 

126 COV-0143247                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

127 COV-0144006                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

128 COV-0144676                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

129 COV-0145226                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

130 COV-0145706                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

131 COV-0146235                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

132 COV-0147333                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

133 COV-0147334                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

134 COV-0148848                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω μη ύπαρξης 
εμφανούς λόγου απόρριψης της επιχείρησης. 
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135 COV-0149088                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών.  

136 COV-0149988                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

137 COV-0150685                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

138 COV-0151032                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης τα δικαιολογητικά των σημείων 2 (Υπεύθυνη δήλωση 
Νομίμου Εκπροσώπου), 3 & 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν 
φέρουν ορθή σήμανση, ενώ δεν προσκομίσθηκε το δικαιολογητικό του σημείου 2 (Υπεύθυνη 
δήλωση λογιστή) του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

139 COV-0152585                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης  (αλληλογραφία για τον διακανονισμό δανειακών 
υποχρεώσεων)δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήμερης δανειακής 
σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της 
Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης 
Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

140 COV-0152727                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

141 COV-0153570                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

142 COV-0153952                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. 
Το κατατιθέμενο δικαιολογητικό του σημείου 3 (Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ), του Παραρτήματος VI 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αν και δεν είναι το απαιτούμενο από τον οδηγό, γίνεται 
αποδεκτό, λόγω του ότι η επιχείρηση λειτουργεί με τη μορφή της Ατομικής Επιχείρησης. 

143 COV-0154252                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης το δικαιολογητικό του σημείου 1 (Κατάσταση Ενεργών 
Δραστηριοτήτων ΚΑΔ), του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν δύναται 
να κατατεθεί, λόγω συνταξιοδότησης και κατ’ αντιστοιχία δε δύναται να κατατεθούν τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

144 COV-0154497                    Έγκριση Ένστασης 

Αποδεκτή ένσταση ως προς το σύνολο των εργαζομένων, αφού σύμφωνα με την Υπεύθυνη 
δήλωση ΜΜΕ, ο αριθμός των εργαζομένων είναι 0,58 (στρογγυλοποίηση στο 1) και όχι 58 που 
έχουν καταχωρηθεί εσφαλμένως. 

145 COV-0154846                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών.  
Επιπρόσθετα, βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα και των στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 1 του 
Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση. 

146 COV-0154861                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

ΑΔΑ: ΩΦ7446ΜΤΛΡ-Γ4Ν



 

   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  
Κωδικός ΟΠΣ: 5067629        

 

147 COV-0155824                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ επωνυμίας επιχείρησης 
και ΑΦΜ 

148 COV-0156119                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

149 COV-0156971                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

150 COV-0157167                    Έγκριση Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, γίνεται αποδεκτή η ένσταση λόγω ύπαρξης ενεργού 
επιλέξιμου ΚΑΔ. 

151 COV-0157390                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

152 COV-0158189                    Απόρριψη Ένστασης 

Απορρίπτεται η ένσταση αφού σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, η επιχείρηση στις 
31/12/2019 υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία (υποβολή αίτησης επικύρωσης 
συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 104 του Ν. 3588/2007) και κατά συνέπεια δεν 
καλύπτονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφορικά με την απαίτηση περί μη προβληματικής 
επιχείρησης στις 31/12/2019 αλλά και της παρέκκλισης επί της παραπάνω προϋπόθεσης που η 
ενιστάμενη επιχείρηση επικαλείται, αφού αυτή ισχύει εφόσον η επιχείρηση δεν υπάγεται σε 
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας. 

153 COV-0158294                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. 
Τα δικαιολογητικά που κατατίθονται γίνονται αποδεκτά. 

154 COV-0158759                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

155 COV-0159308                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

156 COV-0159539                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

157 COV-0159724                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

158 COV-0160027                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

159 COV-0160687                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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160 COV-0160708                    Απόρριψη Ένστασης 

Απορρίπτεται η ένσταση αφού σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, η επιχείρηση στις 
31/12/2019 υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία (Ιδιωτικό συμφωνητικό - 
συμφωνίας εξυγίανσης, έτσι όπως αναφέρεται στην αλληλογραφία επιχείρησης- 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής αναφορικά με την απαίτηση περί μη προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 
αλλά και της παρέκκλισης επί της παραπάνω προϋπόθεσης που η ενιστάμενη επιχείρηση 
επικαλείται, αφού αυτή ισχύει εφόσον η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία 
αφερεγγυότητας. 

161 COV-0160756                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

162 COV-0160758                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

163 COV-0160762                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

164 COV-0160835                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

165 COV-0161320                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
Αποδεκή η ένσταση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών. 

166 COV-0162268                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, τα δικαιολογητικά των σημείων 2 (Υπεύθυνη δήλωση 
του νομίμου εκπροσώπου) , 3 και 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
δεν φέρει ορθή σήμανση. 

167 COV-0162825                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

168 COV-0162829                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

169 COV-0162986                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

170 COV-0163013                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης απορρίπτεται η ένσταση, αφού δεν υποβάλλονται 
επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσής της και συγκεκριμένα δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των 
στοιχειων του δανείου (μη ύπαρξη ΑΦΜ λήπτη και μη ύπαρξη επωνυμίας χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος παροχής δανείνου). 

171 COV-0163447                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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172 COV-0163548                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

173 COV-0163792                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

174 COV-0164276                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, απουσιάζει το δικαιολογητικό του σημείου 2 (Υπεύθυνη 
δήλωση λογιστή) του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ενώ τα 
δικαιολογητικά των σημείων 2, 3 και 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
δεν φέρουν ορθή σήμανση 

175 COV-0164814                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

176 COV-0164947                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του οδηγού του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής 
σύμβασης όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με 
παρακράτηση κυριότητας 

177 COV-0165240                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 

178 COV-0165620                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης, το δικαιολογητικό του σημείου 2 (Υπεύθυνη δήλωση 
λογιστή) του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν είναι ορθώς 
συμπληρωμένο και το δικαιολογητικό του σημείου 3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν φέρει ορθή σήμανση. 

179 COV-0165806                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης της αίτησης συμμετοχής από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
στοιχείων της υποβληθείσας ένστασης δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη στο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα ενήμερης δανειακής σύμβασης επιλέξιμου τύπου, έτσι όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 της Πρόσκλησης της Δράσης, δηλαδή επιχειρηματικού δανείου τακτής λήξης, 
ομολογιακού δανείου ή Σύμβασης Πίστωσης ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

 
    

Α/Α 
Κωδικός 
Πρότασης 

Τελικό 
Πόρισμα 

[Έγκριση (αποδοχή) 
/Απόρριψη Ένστασης] Τεκμηρίωση 

1 COV-0009697                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

2 COV-0009786                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

3 COV-0010351                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

4 COV-0021196                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,  το αίτημα δίμηνης 
παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 
1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

5 COV-0027249                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
υποβληθέντων στοιχείων, η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VII - (Δήλωση 
Σώρευσης), δεν περιλαμβάνει την ήδη εγκεκριμένη επιδότηση τόκων του διαστήματος 01/04/2020-
30/06/2020. 

6 COV-0029547                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

7 COV-0034623                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
υποβληθέντων στοιχείων, δεν έχει υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VII - (Δήλωση 
Σώρευσης). 

8 COV-0040588                    Έγκριση 'Ενστασης 
Ο λόγος απόρριψης δεν υφίσταται καθότι σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία της ένστασης, η 
επιχείρηση ανταποκρίθηκε στην υποβολή των ζητηθέντων εντύπων. 

9 COV-0043431                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

10 COV-0047435                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

11 COV-0050585                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

12 COV-0055943                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
υποβληθέντων στοιχείων, δεν έχει υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VII - (Δήλωση 
Σώρευσης). 

13 COV-0061348                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
υποβληθέντων στοιχείων, δεν έχει υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VII - (Δήλωση 
Σώρευσης). 

14 COV-0063319                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

15 COV-0063686                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

16 COV-0089008                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

ΑΔΑ: ΩΦ7446ΜΤΛΡ-Γ4Ν



 

   Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  
Κωδικός ΟΠΣ: 5067629        

 

17 COV-0098341                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των 
υποβληθέντων στοιχείων, η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος VII - (Δήλωση 
Σώρευσης), δεν περιλαμβάνει την ήδη εγκεκριμένη επιδότηση τόκων του διαστήματος 01/04/2020-
30/06/2020. 

18 COV-0099545                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα  η επιχείρηση 
θεωρείται προβληματική. Επίσης δεν βρίσκεται συνημμένη  στην αίτηση παράτασης  η Υπεύθυνη 
Δήλωση του Παραρτήματος VII - (Δήλωση Σώρευσης). 

19 COV-0106559                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

20 COV-0116636                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

21 COV-0116640                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

22 COV-0120615                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

23 COV-0122220                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

24 COV-0122773                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

25 COV-0123723                    Έγκριση 'Ενστασης 
Ο λόγος απόρριψης "δεν υφίσταται δανειακός λογαριασμός"  δεν ισχύει. Υπάρχει δανειακός 
λογαριασμός και εχουν εκταμιευθεί  ήδη  3 δόσεις τόκων. 

26 COV-0125940                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

27 COV-0126035                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

28 COV-0126869                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

29 COV-0127303                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

30 COV-0127721                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

31 COV-0127803                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

32 COV-0127903                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

33 COV-0127927                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

34 COV-0127953                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

35 COV-0128118                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

36 COV-0128247                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 
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37 COV-0129449                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

38 COV-0129706                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

39 COV-0130085                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

40 COV-0130491                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

41 COV-0130698                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

42 COV-0131370                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

43 COV-0131685                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

44 COV-0131688                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

45 COV-0132848                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

46 COV-0132867                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

47 COV-0133169                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

48 COV-0133844                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 

49 COV-0134039                    Απόρριψη Ένστασης 

Βάσει της αξιολόγησης αίτησης παράτασης από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και των στοιχείων της 
υποβληθείσας ένστασης,  το αίτημα δίμηνης παράτασης απορρίπτεται καθώς η αρχική αίτηση έχει 
ήδη εγκριθεί για τους τόκους της περιόδου 1/4/2020 έως 31/8/2020 (5μήνου) 
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