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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Με ποιο τρόπο θα γίνει η κατανομή του 
Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα ποια 
κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για τον 
επιμερισμό των κονδυλίων μεταξύ των ΧΟ 
που υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

Ο προϋπολογισμός είναι 
ενιαίος για όλους τους 
ΧΟ που θα επιλεγούν. Η 
ανάλωσή του θα γίνεται 
σύμφωνα με την σειρά 
παραλαβής των 
αιτημάτων 
χρηματοδότησης στην 
ΕΑΤ. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
/ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΑΙΕ) 

Παρακαλούμε όπως 
αποσαφηνιστεί τι 
ορίζεται ως 
«ευνοϊκότερο επιτόκιο». 
Η συμμετοχή του ΤΑΔΥΜ 
για το 40% των 
κεφαλαίων συνεισφοράς 
του θα είναι με μηδενικό 
επιτόκιο; 

Η συμμετοχή του ΤΑΔΥΜ για το 40% του 
κεφαλαίου του δανείου, δύναται να είναι 
και με μηδενικό επιτόκιο. Θα καθοριστεί 
στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. 

2 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
/ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

Το συνολικό ΑΙΕ 
Διευκρινίζεται ότι στο συνολικό ΑΙΕ 
περιλαμβάνεται, τόσο το ποσό των 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  - Α. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΧΟ, ΣΗΜΕΙΟ 
4 

Μερίδιο αγοράς 
επιχειρηματικών δανείων 
προς Μικρές και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις, σε 
ότι αφορά 
Εξυπηρετούμενα 
Ανοίγματα (Performing 
Exposures) της 30-09-
2020.  παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε 
επιπλέον για ποιες 
κατηγορίες επιχ/σεων 
ζητούνται στοιχεία 

Διευκρινίζεται ότι ζητούνται στοιχεία 
του Μεριδίου αγοράς 
επιχειρηματικών δανείων προς 
ΜΜΕ, σε ότι αφορά 
Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 
(Performing Exposures) της 30-09-
2020 
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ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΑΙΕ) 

αποτελείται από το 
ποσό των 
επιδοτούμενων τόκων 
της συμμετοχής του 
Ενδιάμεσου 
Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού στο 
δανειακό κεφάλαιο  
για τη διάρκεια της 
επιδότησης αυτών και 
στη συνέχεια από τη 
διαφορά επιτοκίου 
που αφορά στο μέρος 
του 40% (συμμετοχή 
της Περιφέρειας) του 
δανείου που τυχόν 
λαμβάνει ευνοϊκότερο 
επιτόκιο από το 
υπόλοιπο 60% που 
αφορά πόρους του 
ΕΧΟ. 

επιδοτούμενων τόκων για τη διάρκεια της 
επιδότησης, όσο και το ποσό της 
διαφοράς επιτοκίου που αφορά στο 
μέρος του 40% του ΤΑΔΥΜ. 

3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Τι ορίζεται ως 
ληξιπροθεσμία και τι 
ακριβώς συμβαίνει κατά 
τη  ληξιπροθεσμία: 
γίνεται αναστολή της 
επιδότησης των τόκων ή 
η επιχείρηση  χάνει 
οριστικά την επιδότηση 
των τόκων; 

Ως ληξιπροθεσμία ορίζεται η 
καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών από 
τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση από 1 
έως 90 ημέρες, θα οριστεί με ακρίβεια 
στην Επιχειρησιακή  Συμφωνία που θα 
υπογραφεί με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 
Σε περίπτωση μη τήρησης των 
προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης 
των ενισχύσεων, διακόπτεται εφεξής η 
καταβολή επιδοτούμενων τόκων.  

4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στο σημείο Δικαιούχοι 
και επιλέξιμες 
επιχειρήσεις στο  πεδίο 
για τις προβληματικές 
αναφέρει . «αλλά 
κατέστησαν 
προβληματικές κατά την 
περίοδο 1ης Ιανουαρίου 
έως 30 Ιουνίου 2021» 
παρακαλώ 
επιβεβαιώστε την 
ορθότητα της δεύτερης 
ημερομηνίας. 

 

5 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ Εάν υφίσταται 
υποχρέωση 

Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης 
κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την 
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προνομιακής 
τιμολόγησης στα 
κεφάλαια της Τράπεζας 
από το Πρόγραμμα και 
πώς αυτή καθορίζεται. 

Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα 
πολιτική της και τους παρακάτω 
πρόσθετους όρους:  
α) Το επιτόκιο της συμμετοχής του 
Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού 
Οργανισμού στο δάνειο δεν υπερβαίνει 
το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο αυτό επιδοτείται και 
β) Το επιτόκιο του δανείου θα είναι 
σταθερό για τον χρόνο που αυτό θα 
επιδοτείται (2 πρώτα έτη). 
γ) μετά τη λήξη της περιόδου της 
επιδότησης των 2 ετών, το επιτόκιο που 
θα εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη και 
την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας και 
τις συνθήκες της αγοράς, δεν θα έχει 
απόκλιση ως προς το τμήμα του 
περιθωρίου (spread) που εφαρμόζεται 
στην επιχείρηση. 

 


