
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΝΕΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι στις 18/3/2021 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενέκρινε στη βάση της αναθεωρημένης Ανακοίνωσης της για την 

εφαρμογή των Κανόνων περί Κρατικών Ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν 

για ενίσχυση της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων από την εξάπλωση της 

νόσου COVID- 191: 

(Α) Την παράταση του Σχεδίου για Επιδότηση Επιτοκίου Νέων 

Επιχειρηματικών Δανείων μέχρι  της 31/12/2021 από 30/06/2021 που ήταν η 

προηγούμενη έγκριση.  

(Β) Την αύξηση των ορίων δανεισμού για τα Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια σε 

αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, ως ακολούθως: 

i. Στο €1,8εκ. ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση από 

€800.000 που είναι σήμερα. 

ii. Στις €270.000 ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 

€120.000 που είναι σήμερα. 

iii. Στις €225.000 ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

από €100.000 που είναι σήμερα. 

Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω ανώτατα όρια λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε 
άλλη χορηγία λήφθηκε από μέτρο κρατικής ενίσχυσης το οποίο έχει ως νομική 
βάση το Μέρος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου Covid-19. 
 
 
(Γ) Η τιμολόγηση των δανείων που παραχωρούνται μέσω της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του 

Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων να δύναται να χρησιμοποιεί διαφορετικές 

ληκτότητες του Euribor (π.χ. 1 μήνας, 3, 6 ή 12 μήνες) αντί την τιμολόγηση με 

Euribor – 6 μηνών που ορίζει το Σχέδιο. 

Δηλαδή, η νέα καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία τα Αδειοδοτημένα 

Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να εγκρίνουν 

 
 
1https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_a
mended_28_january_2021_el.pdf 
 



αιτήσεις δυνητικών δανειοληπτών για εισαγωγή στο Σχέδιο είναι η 31/12/2021 

από 30/06/2021 που ήταν η προηγούμενη απόφαση. 

 

2. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η περίοδος εκταμίευσης 

του δανείου αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου 

από τον δανειολήπτη, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 

εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου, και όχι από την 

ημερομηνία ενδεχόμενης ενεργοποίησης του λογαριασμού του δανείου για την 

κάλυψη διαφόρων εξόδων έκδοσης του δανείου. 

3. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν μπορούν να προβούν σε 

απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν χωρίς 

αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ 

προειδοποιήσεως) και για περίοδο 6 μηνών από τις ημερομηνίες έγκρισης του 

Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα οι σχετικές 

ημερομηνίες έχουν ως ακολούθως: 

i. Για δάνεια που εγκρίθηκαν από την 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 στην 

βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 

25/06/2020, οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν σε 

απολύσεις μέχρι τις 25/12/2020.  

ii. Για τα δάνεια που εγκρίθηκαν από την 1/1/2021 μέχρι 17/3/2021 στην 

βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 

29/01/2021, οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν σε 

απολύσεις μέχρι τις 29/7/2021. 

iii. Για τα δάνεια που εγκρίθηκαν / θα εγκριθούν από την 18/3/2021 μέχρι 

31/12/2021 στην βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ημερομηνίας 18/03/2021, οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

προβούν σε απολύσεις μέχρι τις 18/9/2021. 

4. Αναθεωρείται η Υπεύθυνη Δήλωση για καλύτερη διευκρίνηση του κανόνα της 

σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ότι δηλαδή για τον υπολογισμό των 

ανώτατων ορίων του σχεδίου,  λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε χορηγία μέσω 

άλλου μέτρου κρατικής ενίσχυσης το οποίο έχει ως νομική βάση το Μέρος 3.1 

του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό 

να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 

Covid-19.2   

5. Διευκρινίζεται ότι οι ερωτήσεις και απαντήσεις, επικαιροποιημένη εκδοχή των 

οποίων σε σχέση με το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών 

Δανείων θα αναρτηθεί σύντομα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Σχεδίων. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της βεβαίωσης από το Τμήμα 

Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε 

ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την 

Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης 

του δανείου από το ΑΠΙ. 

 
2 Σχετικό είναι το σημείο 22 και 23 του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19. 



 

6. Ως εκ τούτου, αναρτώνται αναθεωρημένα  Σχέδια για την Επιδότηση 

Επιτοκίου Νέων Επιχειρηματικών και Στεγαστικών Δανείων, επικαιροποιημένο 

έγγραφο ερωτήσεων / απαντήσεων για το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων σε 

Νέα Στεγαστικά Δάνεια  καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τις επιχειρήσεις στα 

οποία αντανακλώνται οι πιο πάνω αλλαγές.  

 

Μάρτιος 2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


