
  

 

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του ιού COVID-19 

Τι ακριβώς χρηματοδοτείται 

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 τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων καθώς και δανείων και 
πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 
31/12/2019. 
 

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Η επιχείρηση, πρέπει : 
 Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 

αναφέρονται στο Παράρτημα V Πρόσκλησης.  
 Nα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με 

τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19/03/2020. 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.  

 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.  

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

 
Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:  

 Να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» όπως αυτά 
εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι 

 Να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται Παράρτημα VI  
 Να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε 

επόμενο στάδιο. 
 
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Οι αιτήσεις 
χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 
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Το ύψος του δανείου 

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση από τη 
συγκεκριμένη Δράση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας όμως και 
κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα λάβει στο πλαίσιο της 19-3-2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Η διάρκεια του δανείου και η περίοδος χάριτος 

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη 
τμηματική) του δανείου. Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά 
την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι. 

 

Άμεση επικοινωνία με την υπηρεσία 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://eysed.gge.gov.gr/ 

Διεύθυνση : Πλ. Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα 

Τηλ : 210 3893527 /  Πληροφόρηση για το Πρόγραμμα : 15 20 

e-mail : epiteliki@gge.gr 
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης :  
http://www.antagonistikotita.gov.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=60&cs= 

 

Με ενδιαφέρει να ενημερωθώ επιπλέον για τη χρηματοδοτική δράση  

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-

19 
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