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Πρόσκληση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται 
από την πανδημία του ιού COVID-19 με τη μορφή κάλυψης των τόκων των 
επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.  

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα 
διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που 
εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ 
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. 

2 

 
Λήπτες των 
ενισχύσεων και 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη 
νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. 

Ειδικότερα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που 
υποβάλλουν πρόταση, είναι οι εξής: 

 Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς 
δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της προκήρυξης 

 Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση 
μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή 
επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά 
οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη 
συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19. 

 Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο 
αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν 
την 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 
Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID 
19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. 

 Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η 
κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται 
από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει 
της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, δεν δύναται να ξεπερνάει τις 
800.000 ευρώ 

 Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα 
αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική 
περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους 
της ίδιας περιόδου. 

 Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, 
και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή 
εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01.04.2020. 

3 
Φορέας 
Υλοποίησης  

Δικαιούχος της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 

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

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση 
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των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και τη 

γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του έργου. 

 
Επιδοτούμενες  
Δαπάνες 

1. Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια 
χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που 
οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις. 

2. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και 
την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων 
επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, 
ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων 
λογαριασμών), περιλαμβανομένων:  
a) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων  
b) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης με 

διαχειριστή είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, είτε 
Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015 η οποία έχει 
αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που 
απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των 
προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση.  

Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, δηλαδή να μην 
υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς της 31/12/2019. Τονίζεται ότι η 
ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή.  

Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα και δεν είναι επιλέξιμα 
κοινοπρακτικά δάνεια. 

4 Π/Υ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 
750.000.000 €. Η Δημόσια Δαπάνη πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από Εθνική Συμμετοχή. Εφόσον ο διαθέσιμος π/υ δεν επαρκεί για να καλύψει το 
σύνολο των απαιτήσεων των εγκεκριμένων αιτήσεων, αυξάνεται μέχρι την πλήρη 
κάλυψή τους. 

6 
Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και 
λήξης η 30.06.2020 ώρα 17:00. 

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη 
δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 
του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1). Πιο 
συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα 
υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα 
υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου 
αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η 
ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύνανται να υποβάλλουν το σύνολο των ληπτών 
ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 

 
 
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες 
τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους 
πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. 
 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου 
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.  
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