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1. Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου 

COVID-19 (Β κύκλος) 

 
 Τι αφορά 

 
Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα αλλά και υφίστανται σημαντική ζημία λόγω 
των συνεπειών από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-
19. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών 
υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. 
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

200 εκατ. €  
 
 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 
 

 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν 
νομίμως στη χώρα 

 
 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Συνοπτικά οι κύριες μεταξύ άλλων προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:  

 Να δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των 
εξαιρούμενων ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά 
αρχεία). 

 Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 Να παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών του έτους 2020 της τάξης του 20% σε σχέση 

με τον κύκλο εργασιών του 2019. 
 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της Παραγράφου 1 του Άρθρου 40 του Νόμου 

4488/2017. 
 Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 

IV της Πρόσκλησης. 

http://www.ando.gr/
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 Εφόσον δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων να 

δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενείς παραγωγούς. 

 Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε 
επίπεδο δεδομένης επιχείρησης) από τη συγκεκριμένη δράση λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει βάσει της Ανακοίνωσης δεν μπορεί να ξεπερνάει σε 
συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000. 

 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. 

 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες 
εταιρίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 
 Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
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: 

 τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), 
 δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 

4354/2015) 
 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 προβλεπόμενων 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 προβλεπόμενων. 
 

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 30/9/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες 
με σημείο αναφοράς την 30/9/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια που δεν ήταν ενήμερα 
στις 30/9/2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η 
ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται τόκοι 
υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρων 15% των ομολογιακών 
δανείων. Οι σχετικές δανειακές /πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν την 
01/01/2021. Δεν καλύπτονται τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που 
δημιουργούνται από 1/1/2021 έως και 31/3/2021  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 31/3/2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου 

http://www.ando.gr/
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λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου κατά την 
1/4/2020 πιστωτικού ορίου». 
Πέραν των αναφερόμενων τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης και 
ομολογιακά δάνεια) δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης όπως (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά) σύμβαση καταναλωτικού δανείου, σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση 
δανείου με παρακράτηση κυριότητας. 
 
 Περίοδος υποβολής  

από 01/03/2021 έως 07/05/2021  

 
 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

 
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση 
www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19». Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία 
αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των 
επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό. 
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. 
 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

 

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

Γραφείο Ενημέρωσης: τηλ.: 1520 

email: eydevek.tokoi2021@mou.gr 

 

 

2. Συνεχίζεται ως τις 31 Μαρτίου 2021 η υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση του 

Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες»  

 

 Τι αφορά 
Συνεχίζεται ως τις 31 Μαρτίου 2021 η υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους 

στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου τις «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020-2021», σε 

συνεργασία με Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια ή Φορείς Διαχείρισης.  

Σκοπός και αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5163/B.757_25022021_Prosklisi-B_KYKLOS_Epidotisis_Tokon.pdf
http://eysed.gge.gov.gr/?p=2916
mailto:eydevek.tokoi2021@mou.gr
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περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν: 

α) στην κλιματική αλλαγή, 

β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 

δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 

πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.500.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.  

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως 50.000 €.  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση τους 

δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, που μπορούν να υποβάλλουν 

μέχρι δύο προτάσεις. Για την εφαρμογή του παρόντος ως παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές 

ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της Κω και του Καστελλορίζου. 

Συμμετέχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), 

Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμοί εργαζομένων, σε υποχρεωτική 

σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το 

Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, 

φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά. 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Έχουν αναρτηθεί σε παλαιότερο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  μας  και μπορείτε να ανατρέξετε στην 

ιστοσελίδα μας συγκεκριμένα στο Θέμα 1ο από το  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο85 (13-01-21) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

 

 

3. Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

 

Στην έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων 
Συμβάσεων προχώρησαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 
Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «η 
διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, 
υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ     όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική 
λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες». 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/85/85_13012021.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/85/85_13012021.pdf
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Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η σταδιακή εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 
δημόσιες συμβάσεις αναμένεται να συμβάλλει στα εξής: 

 Στη μείωση του ενεργειακού και οικολογικού αποτυπώματος, συμβάλλοντας στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 Στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 Στη συμβολή στην αειφορική και αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων και της 

ενέργειας. 
 Στην προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. 
 Στην εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του κύκλου ζωής. 
 Στην τόνωση της ζήτησης των δευτερογενών υλικών, ενισχύοντας την εγχώρια 

επιχειρηματικότητα, τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, τις υπηρεσίες επισκευής και 
επαναχρησιμοποίησης, καθώς και το κυκλικό πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης 
αντί του γραμμικού. 

 Στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για τα θέματα της προστασίας του 
περιβάλλοντος, στην αναπαραγωγή και επέκταση του μοντέλου προμηθειών και στον 
ιδιωτικό τομέα. 

 

Στο πλαίσιο του ως άνω Σχεδίου Δράσης επιλέχθηκαν δεκαπέντε κατηγορίες προϊόντων/ 
υπηρεσιών/δημοσίων έργων, οκτώ από τις οποίες είναι δεσμευτικής εφαρμογής. 
Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι εξής κατηγορίες με δεσμευτική εφαρμογή:  

1. Χαρτί φωτοαντιγραφής και γραφής 
2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες 
3. Εξοπλισμός απεικόνισης 
4. Εσωτερικός φωτισμός – λαμπτήρες LED 
5. Κλιματιστικά μηχανήματα 
6. Λιπαντικά (αναγεννημένα και βιοαποικοδομήσιμα) 
7. Μεταφορικά μέσα, δηλαδή οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς και 
8. Οδοφωτισμός και σηματοδότες κυκλοφορίας 

και επιπλέον σε προαιρετικό επίπεδο (μη δεσμευτικής εφαρμογής): 

1. Έπιπλα 
2. Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας 
3. Προϊόντα και υπηρεσίες συντήρησης εξωτερικών δημόσιων χώρων 
4. Υποδομές διαχείρισης λυμάτων 
5. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 
6. Σχεδιασμός οδοποιίας, κατασκευή και συντήρηση και 
7. Σχεδιασμός κτηρίων γραφείων, κατασκευή και διαχείριση 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές, ανάλογα με το είδος τους (Κεντρικές Κυβερνητικές 

Αρχές/ Μη κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές), καθώς και οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τους ποσοστιαίους ποσοτικούς στόχους κατ’ έτος, για την υλοποίηση 

πράσινων δημόσιων συμβάσεων στις 8 προαναφερόμενες κατηγορίες δεσμευτικής 

εφαρμογής, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Β.2 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, 

καθώς και τους ποσοτικούς στόχους για τις 7 προαναφερόμενες κατηγορίες προαιρετικής 

εφαρμογής, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Β.3 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. 

http://www.ando.gr/
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