
 

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας ιού COVID 19. 

 

Προστασία για τις ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρει η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΦΕΚ Β 1291 και ΦΕΚ B 2486/22.06.2020) με το πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων. Μαζί με 

τα άλλα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, το πρόγραμμα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να αντέξουν 

τις δυσμενείς συνθήκες του Covid-19 και να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά την επόμενη ημέρα της κρίσης. 

Η Δημόσια Δαπάνη χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. 

Αρμόδια για τη δράση 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 των απαιτούμενων πόρων στα οικεία χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Η συμμετοχή  του 

συνόλου των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 

υποχρεωτική προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δυνητικών ληπτών των ενισχύσεων. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: - Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 

αναφέρονται στο Παράρτημα V της παρούσας 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 πριν από την 01.04.2020. 

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 (όπως 

ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση), ομολογιακών δανείων (όπως ορίζεται στη σχετική δανειακή σύμβαση) 

και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών, περιλαμβανομένων: (α) τιτλοποιημένων 

δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), (β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω 

πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015) (γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός 

Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – αποτελώντας σήμερα το 

διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014, 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, ή Ειδικό Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων –όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν.4261/2014 ο οποίος 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. 

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο 

αναφοράς την 31.12.2019). Πέραν των ανωτέρω, καλύπτονται συμβατικοί τόκοι καθώς και η 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) τα οποία 

δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα έως 29.02.2020. Η δημόσια χρηματοδότηση 

συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01.04.2020 έως και 

30.06.2020 ή από 01.04.2020 έως και 31.08.2020, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους 

λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 

31.03.2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη 

χρήση του υφιστάμενου κατά την 01.04.2020 πιστωτικού ορίου». 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. Η εταιρεία Σταθμός Αυτοκινήτων Ιωαννίνων Α.Ε. έλαβε μέρος 

στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφισταμένων δανείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

ενισχύθηκε για τους τόκους δανείων της περιόδου Απριλίου 2020 – Αυγούστου 2020. 

 


