ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
EΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσον τα δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο είναι αυτά που
συνάφθηκαν ή αυτά που εκταμιεύθηκαν από 1/3/2020 – 31/12/2021.
Απάντηση: Αφορά δάνεια τα οποία εγκρίθηκαν / θα εγκριθούν από τα ΑΠΙ, από 1/3/2020
μέχρι 31/12/2021. Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία
έγκρισης του από το ΑΠΙ. Δάνεια τα οποία έχουν εκταμιευθεί μετά τη 1η Μαρτίου 2020 αλλά
η έγκριση τους λήφθηκε πριν τη 1η Μαρτίου 2020 δεν δύναται να συμμετέχουν στο Σχέδιο.
Διευκρίνηση
Γενικός όρος – Η διάρκεια εκταμίευσης ενός επιχειρηματικού δανείου είναι 6 μήνες από
την ημερομηνία έγκρισης του. Η τελευταία ημερομηνία έγκρισης με βάση το Σχέδιο
είναι η 31/12/2021 και ως εκ τούτου και η τελευταία ημέρα εκταμίευσης των δανείων
είναι η 30/06/2022.
Το Υπουργείο Οικονομικών περαιτέρω διευκρινίζει ότι σε σχέση με δάνεια που έχουν ήδη
εγκριθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία εκταμίευσης τους αποδέχεται όπως η ημερομηνία
εκταμίευσης επεκταθεί μέχρι τις 30/06/2021 με την προϋπόθεση ότι έχει ξεκινήσει η
εκταμίευση τους αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η πλήρης εκταμίευση τους.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι στην περίπτωση δανείου που έχει εγκριθεί και έχει παρέλθει η
περίοδος 6 μηνών για εκταμίευση του και δεν έχει εκταμιευθεί οποιοδήποτε ποσό θα πρέπει
να προχωρήσει νέα διαδικασία έγκρισης του δανείου.

2. Ερώτηση: Το Σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια ή και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως όρια
σε τρεχούμενους λογαριασμούς κλπ.
Απάντηση: Καλύπτει μόνο δάνεια τακτής αποπληρωμής.
3. Ερώτηση: Ο καθορισμός του Euribor ως το βασικό επιτόκιο των επιλέξιμων δανείων δυνατόν
να δημιουργήσει προβλήματα σε αριθμό Τραπεζών που τα βασικά επιτόκια τους δεν
συνδέονται με το Euribor. Υπάρχει περίπτωση για χρήση του βασικού επιτοκίου της
τράπεζας?
Απάντηση: Για σκοπούς ομοιομορφίας και καλύτερης διαχείρισης, το Σχέδιο προνοεί τα
ακόλουθα αναλόγως της ημερομηνίας έγκρισης του δανείου και της υπογραφής των
Συμβάσεων Δανείων:
• Για τα δάνεια τα οποία λήφθηκε η έγκριση τους μετά τη 1η Μαρτίου 2020
(συμπεριλαμβανομένου) και μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και έχουν / θα
έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες δανείων μέχρι 24 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και
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ανεξαρτήτως αν έχουν εκταμιευθεί οποιαδήποτε ποσά, θα ακολουθείται η συμφωνημένη
τιμολόγηση όπως αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση δανείου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ
του ΑΠΙ και του Δανειολήπτη και το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί τις πρώτες 350
μονάδες βάσης του συνολικού επιτοκίου για τα επόμενα 2 χρόνια και για τα υπόλοιπα 2 χρόνια
τις πρώτες 200 ή 150 μονάδες βάσης αναλόγως του τύπου της επιχείρησης.
• Για δάνεια τα οποία λήφθηκε η έγκριση τους μετά τη 1η Μαρτίου 2020
(συμπεριλαμβανομένου) και μέχρι τις 3 Ιουλίου 2020 (συμπεριλαμβανομένου) και δεν
υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες δανείων κατά την 24η Ιουλίου 2020, το βασικό
επιτόκιο θα είναι το Euribor 6 μηνών με κατώφλι το μηδέν (0) στη περίπτωση που αυτό είναι
αρνητικό με ανώτατο περιθώριο επιτοκίου τις 400 μονάδες βάσης και το Υπουργείο
Οικονομικών θα επιδοτεί τις πρώτες 350 μονάδες βάσης του συνολικού επιτοκίου για τα
επόμενα 2 χρόνια και για τα υπόλοιπα 2 χρόνια τις πρώτες 200 ή 150 μονάδες βάσης
αναλόγως του τύπου της επιχείρησης.
• Για δάνεια τα οποία θα ληφθεί έγκριση από τα ΑΠΙ μετά τις 4 Ιουλίου 2020
(συμπεριλαμβανομένου) το επιτόκιο θα είναι το Euribor 6 μηνών με κατώφλι το μηδέν (0) στη
περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό με ανώτατο περιθώριο επιτοκίου τις 400 μονάδες βάσης
και το Υπουργείο Οικονομικών θα επιδοτεί τις πρώτες 350 μονάδες βάσης του συνολικού
επιτοκίου για τα επόμενα 2 χρόνια και για τα υπόλοιπα 2 χρόνια τις πρώτες 200 ή 150 μονάδες
βάσης αναλόγου του τύπου της επιχείρησης.
4. Ερώτηση: Υπάρχει όριο ως προς το ύψος του επιδοτούμενου δανείου που θα μπορεί να
λάβει μια επιχείρηση;
Απάντηση: Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιδοτείται δεν μπορεί να
υπερβαίνει το μέγιστο μεταξύ :
i)
του διπλασίου του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου
συμπεριλαμβανομένου των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους
προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα
περιλαμβάνεται στις μισθολογικές καταστάσεις υπεργολάβων για το 2019 ή για το πλέον
πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 1η
Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ΄ εκτίμηση
ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δυο πρώτα έτη λειτουργίας ή
ii)

του 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019

με ανώτατο όριο δανεισμού το €1.800.000.
Το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις στους τομείς της
γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις
€270.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας ή τις €225.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
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Στα πιο πάνω ανώτατα όρια θα αφαιρείται οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση
παραχωρήθηκε σε αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση μέσω των Σχεδίων
Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων
καθώς και μέσω του Κανονισμού De Minimis (Κανονισμός Ήσσονος Σημασίας) στην
περίπτωση των ιδίων επιλέξιμων επενδύσεων.
Παραδείγματα:
(α) Επιχείρηση έλαβε ενίσχυση ήσσονος σημασίας €200.000 για επένδυση που
πραγματοποίησε πριν την πανδημία (διαφορετικές επιλέξιμες δαπάνες) και αιτείται επιδότηση
επιτοκίου για δάνειο €1.8 εκ.
Απάντηση: Δικαιούται να δανειστεί €1.8 εκ επιπλέον από τις €200.000 που έλαβε ως
ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Ανάλογα διαμορφώνεται το ποσό δανεισμού στις €270.000 ανά
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις
€225.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων.
(β) Επιχείρηση έλαβε ενίσχυση ήσσονος σημασίας €200.000 που καλύπτουν τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες αιτείται δανειοδότηση με επιδότηση επιτοκίου ύψους €1.8
εκ.
Απάντηση: Δικαιούται να δανειστεί μόνο €1.6 εκ. γιατί είναι επιτρεπτή η σώρευση κρατικών
ενισχύσεων με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνο μέχρι το όριο των €1.8 εκ.
(γ) Επιχείρηση έλαβε ενίσχυση €50.000 μέσω των Σχεδίων Επιδότησης Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων και η οποία αιτείται δανειοδότηση με
επιδότηση επιτοκίου ύψους €1.8 εκ.
Απάντηση: Δικαιούται να δανειστεί μόνο €1.750 εκ. γιατί είναι επιτρεπτή η σώρευση κρατικών
μέχρι το όριο των €1.8 εκ. Ανάλογα η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις €270.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας ή τις €225.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων
Διευκρίνηση
•

•

•

Tυχόν κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας που δυνατό να λήφθηκε από επιχείρηση
για διαφορετικές επιλέξιμες επενδύσεις, αυτή ΔΕΝ αφαιρείται από τα ανώτατα όρια
δανεισμού των €1,8εκ / €270κ/ €225Κ.
Tυχόν κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας που δυνατό να λήφθηκε από επιχείρηση
για τις ίδιες επιλέξιμες επενδύσεις, αυτή ΘΑ αφαιρείται από τα ανώτατα όρια
δανεισμού των €1,8εκ / €270κ/ €225Κ.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις του De Minimis μπορεί να καλύπτουν και κεφάλαιο κίνησης
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο.

Επισυνάπτεται αναθεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση
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5. Ερώτηση : Να διευκρινιστεί κατά πόσο το συνολικό ποσό του νέου επιχειρηματικού δανείου
δύναται να υπερβαίνει το ύψος του δανείου του οποίου θα επιδοτείται το επιτόκιο.
Απάντηση: Tο συνολικό ποσό του δανείου δύναται να υπερβαίνει το ύψος του δανείου που
επιχορηγείται. Στην περίπτωση αυτή:
(α) Για δάνεια που εγκρίθηκαν από 1η Μαρτίου 2020 και μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
(ημερομηνίας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση του Σχεδίου) και για τα
οποία το ποσό του δανείου υπερβαίνει τις €800.000, η επιδότηση του επιτοκίου θα
αναλογεί στο ποσοστό των €800.000 σε σχέση με το συνολικό αρχικό δάνειο (π.χ.
συνολικό αρχικό δάνειο €1,6 εκ. η επιδότηση του επιτοκίου θα υπολογίζεται στο 50% των
κεφαλαιοποιημένων τόκων.)
(β) Για δάνεια που εγκρίθηκαν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και για τα οποία το
ποσό του δανείου υπερβαίνει τις €800.000 η αποπληρωμή του δανείου μειώνει πρώτα το
μέρος του δανείου για το οποίο παραχωρείται η επιδότηση του επιτοκίου.
Διευκρίνηση
Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ορίων δανεισμού από
€800.000 σε €1,8 εκ. και τις πρακτικές δυσκολίες των ΑΠΙ για εφαρμογή της πιο πάνω
διευκρίνησης / όρου του Σχεδίου αποδέχεται όπως στην περίπτωση δανείων που εγκρίθηκαν
πριν την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας
18/03/2021 και στην οποία στο συνολικό δάνειο που εγκρίθηκε θα συμπεριληφθεί μεγαλύτερο
ποσό του δανείου για επιδότηση τότε σε αυτές και μόνο τις περιπτώσεις ο τρόπος
υπολογισμού του επιτοκίου που επιδοτείται θα είναι ως ποσοστό του επιδοτούμενου δανείου
προς το συνολικό ποσό του δανείου.
Αναφορικά με τα πιο πάνω δεν μπορεί να γίνεται νέο δάνειο για εξόφληση του προηγούμενου
δανείου. Αντίκειται στις πρόνοιες του σχεδίου και για το δάνειο που θα επιδοτείται θα
ακολουθείται μια από τις πιο πάνω διαδικασίες αναλογικά.
Επίσης λόγω της αύξησης του ορίου δανεισμού από €800.000 σε €1,8 εκ. παρατίθενται τα
πιο κάτω παραδείγματα.
Παραδείγματα
(α) Δάνειο ύψους €1,100 εκ. εγκρίθηκε το 2020. Το επιδοτούμενο ποσό των €800.000
εκταμιεύθηκε σε περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου και το υπόλοιπο
ποσό των €300εκ, μετά τους 6 μήνες. Εφόσον έχουν παρέλθει οι 6 μήνες, μπορεί να
συμπεριληφθεί ολόκληρο το ποσό των €1,100 εκ. στη επιδότηση με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια?
Απάντηση: Το επιπρόσθετο ποσό των €300.000 μπορεί να συμπεριληφθεί στην επιδότηση
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια του Σχεδίου. Η επιδότηση του επιτοκίου ξεκινά
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από τη 1ην εκταμίευση του δανείου των €800.000. Το ποσό του δανείου θα πρέπει να
εκταμιευθεί πλήρως μέχρι τις 30/06/2021.
(β) Δάνειο ύψους €800.000 εγκρίθηκε το Μάιο του 2020 πλήρως επιδοτούμενο. Πόσο
χαμηλότερο των €800.000 εκταμιεύθηκε σε περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
του δανείου και το υπόλοιπο μετά τους 6 μήνες. Εφόσον έχουν παρέλθει οι 6 μήνες μπορεί
να επιδοτηθεί ολόκληρο το δάνειο? Μπορεί ο πελάτης να αιτηθεί και δεύτερο δάνειο
νοουμένου πληρούνται τα κριτήρια?
Απάντηση: Ο πελάτης μπορεί να αιτηθεί και δεύτερο δάνειο δεδομένου ότι πληρούνται τα
κριτήρια του Σχεδίου. Το αρχικό δάνειο των €800.000 θα πρέπει να εκταμιευθεί το αργότερο
μέχρι τις 30/06/2021 και η περίοδος επιδότησης του επιτοκίου ξεκινά από τη 1η εκταμίευση.
(γ) Πελάτες οι οποίοι αιτήθηκαν και εγκρίθηκαν με βάση το ποσό του προηγούμενου σχεδίου
€800.000 αλλά δεν έχει γίνει καμία εκταμίευση του δανείου ακόμη. Ο πελάτης ζήτησε να
συμμετάσχει στο αυξημένο ποσό €1,8εκ. Σημειώνεται ότι το πρόσθετο ποσό είναι για τον ίδιο
σκοπό (κεφαλαιουχικές δαπάνες της επιχείρησης του). Η εκταμίευση για το αρχικό δάνειο
€800χιλ θα ισχύει για 6 μήνες όπως προνοείται στο Σχέδιο με βάση την υφιστάμενη έγκριση
του; Η εκταμίευση του δανείου επιπρόσθετου ποσού των €1εκ. θα ισχύει για 6 μήνες όπως
προνοείται στο Σχέδιο με βάση την υφιστάμενη έγκριση του; γ) Μήπως θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως νέο περιθώριο εκταμίευσης για όλο το ποσό €1,8εκ από την ημερομηνία
έγκρισης του ποσού των €1εκ.;
Απάντηση. Εάν η περίοδος των 6 μηνών έχει παρέλθει θα πρέπει να προχωρήσει νέα
διαδικασία έγκρισης του δανείου για ποσό ύψους €1.8 εκ. Σε αυτή τη περίπτωση η περίοδος
των 6 μηνών για εκταμίευση ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης του νέου δανείου.
Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η περίοδος των 6 μηνών από την ημερομηνία της
έγκρισης του δανείου τότε θα μπορούν να ακολουθηθούν οι δύο πιο κάτω εναλλακτικές
επιλογές:
(α) Η εκταμίευση του αρχικού δανείου εντός των 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
του. Στην περίπτωση που είναι ο ίδιος λογαριασμός και αυξάνεται το όριο του δανείου από
€800.000 σε €1.800 εκ. ισχύει η αρχική έγκριση του ποσού των €800.000. και όχι η
επιπρόσθετη έγκριση του ποσού του €1εκ. Η μόνη διαφορά είναι ότι το ποσό του 1 εκ.
θα μπορεί να εκταμιευθεί μέχρι τις 30/6/2021 (στη περίπτωση που η περίοδος των 6
μηνών για την εκταμίευση του αρχικού δανείου αποπερατώνεται πριν τις 30/06/2021).
(β) Η εκταμίευση του αρχικού δανείου εντός των 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
του, Στην περίπτωση που το ποσό του €1 εκ. αφορά νέο δάνειο, η περίοδος των 6 μηνών
για εκταμίευση ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης του νέου δανείου.
(δ) Πελάτης με αρχικό αίτημα Επιχειρηματικό Δάνειο ύψους €2εκ μετά τον Μάρτιο του 2020
για χρηματοδότηση κεφαλαίου Κίνησης ή για σκοπούς Επένδυσης. Με τα τότε δεδομένα,
εγκρίθηκε δάνειο €800,000 για σκοπούς επιδότησης επιτοκίων και ξεχωριστό δάνειο €1,2
εκ. χωρίς δικαίωμα επιδότησης. Με βάση την διευκρίνηση ότι με την νέα οδηγία, η
επιχορήγηση θα μπορεί να καλύψει και τα παλιά επιχειρηματικά δάνεια, ο πελάτης αιτείται την
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συμπληρωματική επιδότηση του €1 εκ. από το υφιστάμενο δάνειο των €1,2 εκ. Τι γίνεται στην
περίπτωση που ή τιμολόγηση διαφέρει από το Σχέδιο και από πότε ο πελάτης δικαιούται την
επιδότηση;
Απάντηση : Στην πιο πάνω περίπτωση θα πρέπει να γίνει τροποποιητική συμφωνία για
αλλαγή του επιτοκίου στη βάση των προνοιών του Σχεδίου. Το δάνειο θα μπορεί να ενταχθεί
στο Σχέδιο και θα δικαιούται επιδότηση από την ημερομηνία 1ης εκταμίευσης του δανείου και
θα συμπεριληφθεί στα δάνεια που θα υποβληθούν στο ΓΛ για να τους καταβληθεί ο τόκος
μέχρι 30/09/2021. Η τροποποίηση της συμφωνίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις
30/06/2021. Μέχρι την τροποποίηση της συμφωνίας η επιδότηση δεν θα υπερβαίνει τις 350
μονάδες βάσης. Η αποπληρωμή του δανείου θα μειώνει κατά αναλογία το μέρος του
δανείου για το οποίο παραχωρείται η επιδότηση του επιτοκίου.
(ε) Πελάτης o οποίος προέβηκε σε δανεισμό ύψους €1.200 εκ. το 2020 και εντάχθηκε στο
σχέδιο για το ποσό των €800.000, αιτείται την ένταξη στο σχέδιο και του υπόλοιπου ποσού
των €400.000 το οποίο δεν εκταμιεύθηκε ακόμη.
Απάντηση Στις περιπτώσεις που το επιπλέον ποσό του δανείου εμπίπτει στο σχέδιο με την
αύξηση των ορίων που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νομικό πρόσωπο
πρέπει να προβεί σε πλήρη εκταμίευση του ποσού μέχρι 30/06/2021. Η επιδότηση του
επιτοκίου θα ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του αρχικού δανείου. Στην
περίπτωση που η τιμολόγηση του υπόλοιπου ποσού δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Σχεδίου
να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω καθώς και στην απάντηση 9.
6.

Ερώτηση :Σε περίπτωση που ο σκοπός του δανείου αφορά επένδυση εντός Κυπριακής
Δημοκρατίας, ως προνοείται από το Σχέδιο, η οποία δεν έχει άμεση σχέση με τις
δραστηριότητες της εταιρείας, μπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο για επιδότηση επιτοκίου ;
Απάντηση: Η αρχική έγκριση ενός δανείου γίνεται με βάση τις πολιτικές της ίδιας της
Τράπεζας και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας. Με βάση το Σχέδιο καλύπτεται το
κεφάλαιο κίνησης ή/και επενδύσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα νέα δάνεια
παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών
διευκολύνσεων είτε εξυπηρετουμένων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν
ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων
οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.
Το βάρος της έγκρισης του δανείου είναι στο Πιστωτικό Ίδρυμα. Στην περίπτωση έγκρισης
του δανείου τότε αυτό εντάσσεται αυτόματα στο Σχέδιο.

7.

Ερώτημα - Επιχειρηματικά Δάνεια – Ενοποιημένη η Ατομική Βάση σε περίπτωση θυγατρικής
(α) Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Σχεδίου όπου για τον καθορισμό των ανώτατων
ορίων λαμβάνεται υπόψη η «ενιαία επιχείρηση» όπως αυτή καθορίζεται στο Σχέδιο: Αν ο
δικαιούχος είναι θυγατρική ενός ομίλου εταιρειών και θα είναι η μοναδική εταιρεία του Ομίλου/
«ενιαίας επιχείρησης» που θα ζητήσει να συμμετάσχει κάτω από το Σχέδιο σε ότι αφορά τον
καθορισμό του μέγιστου ύψους του δανείου, ο κύκλος εργασιών περιορίζεται στο κύκλο
εργασιών του δικαιούχου ή μπορεί να συμπεριλάβει το ύψος των εργασιών ολόκληρου του
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ομίλου/«ενιαίας επιχείρησης» ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις–δηλαδή να συνυπολογιστεί στο κύκλο εργασιών ο κύκλος εργασιών (turnover)
της κάθε εταιρείας του ομίλου ξεχωριστά;
(β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ετοιμάζει και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο
υπολογισμός του μέγιστου ύψους του δανείου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που θα ληφθούν
από τις οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται σε ενοποιημένη βάση ή με βάση τις
οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει o δικαιούχος σε solo basis;
Απάντηση
Η έγκριση ενός δανείου γίνεται με βάση τις πολιτικές της ίδιας της Τράπεζας και τις οδηγίες
της Κεντρικής Τράπεζας. Με βάση τις πολιτικές τους οι Τράπεζες στην περίπτωση που το
δάνειο αιτείται θυγατρική αξιολογούν τον Όμιλο ως ενιαία επιχείρηση. Ως εκ τούτου τα στοιχεία
που θα λαμβάνονται για υπολογισμό του ύψους του δανείου θα είναι στο επίπεδο του Ομίλου.

Ερώτηση: Ποια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη στις Συμβάσεις Δανείων για να καταστεί μια
επιχείρηση δικαιούχος του Σχεδίου καθώς και σε σχέση με την τιμολόγηση του δανείου.
Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η ημερομηνία υπογραφής από τον πελάτη είναι
ενωρίτερα από την υπογραφή της Τράπεζας και με βάση την ημερομηνία υπογραφής του
πελάτη δύναται με βάση το Σχέδιο να είναι διαφορετική η τιμολόγηση του.

8.

Απάντηση: Σε σχέση με τα επιχειρηματικά δάνεια, δικαιούχα είναι τα δάνεια τα
οποία εγκρίθηκαν / θα εγκριθούν από τα ΑΠΙ, από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2021και ως εκ τούτου
δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Δανείου.
Ως προς τη τιμολόγηση υπάρχουν στο Σχέδιο ξεκάθαρες πρόνοιες αναλόγως της
ημερομηνίας έγκρισης του δανείου και της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης. Ως
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης λαμβάνεται η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία
έχουν υπογραφεί οι Συμφωνίες Συμβάσεων και από τα 2 μέρη.

9.

Ερώτηση: Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις Δανείων που λόγω μη σαφών οδηγιών /
προνοιών του Σχεδίου ενώ καλύπτουν τις πρόνοιες του Σχεδίου έχει υιοθετηθεί διαφορετική
τιμολόγηση τους. Μπορούν να ενταχθούν στα Σχέδια και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις.
Απάντηση: Ως προς τη τιμολόγηση υπάρχουν στο Σχέδιο ξεκάθαρες πρόνοιες ως προς τη
τιμολόγηση αναλόγως της ημερομηνίας έγκρισης του δανείου και της ημερομηνίας
υπογραφής της Σύμβασης.
Το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση και τη νέα έγκριση που λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, είναι έτοιμο να αξιολογήσει θετικά την συμπερίληψη δανείων με διαφορετική
τιμολόγηση από τις πρόνοιες του Σχεδίου στην βάση των πιο κάτω προϋποθέσεων:
(α) Τα δάνεια καλύπτουν όλες τις υπόλοιπες πρόνοιες του Σχεδίου.
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(β) Παροχή γραπτής δέσμευσης από τα Πιστωτικά Ιδρύματα (ανά δάνειο) ότι θα
προχωρήσουν σε αλλαγή της τιμολόγησης μέσω Συμπληρωματικής /
Τροποποιητικής Συμφωνίας η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί μέχρι τις
30/06/2021.
(γ) Υποβολή της Συμπληρωματικής / Τροποποιητικής Συμφωνίας στο Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
(δ) Η περίοδος επιδότησης του επιτοκίου θα αρχίζει από τη 1η εκταμίευση του
δανείου και η επιδότηση δεν θα υπερβαίνει τις 350 μονάδες βάσης.
Διευκρίνηση:
Το Υπουργείο Οικονομικών για την αποφυγή οποιονδήποτε παρεξηγήσεων και
παρερμηνειών σημειώνει ότι οι πιο πάνω προϋποθέσεις αφορούν δάνεια που έχουν ήδη
εγκριθεί από τα ΑΠΙ πριν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας
18/03/2021. Σε σχέση με την προϋπόθεση (β) αυτή αφορά δάνεια τα οποία εγκρίθηκαν πριν
την 31/12/2020 και τα οποία υποβλήθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αλλά δεν
μπορεί να προχωρήσει η έγκριση της επιδότησης του επιτοκίου λόγω της διαφορετικής
τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις δανείων που θα υποβληθούν στο Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας μετά τις 30/06/2021 δεν απαιτείται η υποβολή γραπτής δέσμευσης.

10.

Ερώτηση:
Για την υποβοήθηση της αποτελεσματική συνέχισης της διαδικασίας που καλούνται να
διεκπεραιώσουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λόγων πρακτικών και λειτουργικών
προβλημάτων, για την περίοδο 1/1/21 μέχρι και τις 30/4/21 να γίνεται αποδεκτή η υπεύθυνη
δήλωση ότι έχει αποσταλθεί η σχετική βεβαίωση του Φόρου Εισοδήματος στο Γενικό
Λογιστήριο, με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης του Δανείου.

Απάντηση
Η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για επιχορήγηση του επιτοκίου παραχωρείται
αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το ΑΠΙ νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια του
Σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι πριν την παραχώρηση έγκρισης για δάνειο από ΑΠΙ, το οποίο
συνεπάγεται και την αυτόματη έγκριση του ΥΠΟΙΚ, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια
του Σχεδίου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης ότι έχει αποσταλθεί
η σχετική βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας (και για τα 2 Σχέδια) και των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για το Επιχειρηματικό Σχέδιο) στο Γενικό Λογιστήριο. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από το ΑΠΙ ότι πληρούνται τα κριτήρια του Σχεδίου.
Ίσχυε πάντα ότι η ημερομηνία της βεβαίωσης πρέπει να είναι προγενέστερη της έγκρισης
του δανείου και της ένταξης του δικαιούχου στο σχέδιο. Αυτό που είχε γίνει αποδεκτό από
το ΥΠΟΙΚ για να βοηθήσει τα ΑΠΙ (λαμβάνοντας και υπόψη ότι αριθμός δανείων είχαν
εγκριθεί και υπογραφεί πριν την δημοσίευση του Σχεδίου), ήταν η άρση του όρου ότι η
βεβαίωση πρέπει να έχει ληφθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αίτησης του δανείου
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θέτοντας ως τελική ημερομηνία την 31/12/2020. Σημειώνουμε ότι με βάση το αναθεωρημένο
λεκτικό του Σχεδίου πλέον η προσκόμιση της Βεβαίωσης είναι πριν την έγκριση του δανείου
από το ΑΠΙ και όχι με την υποβολή αίτησης.
Περαιτέρω, το Υπουργείο Οικονομικών, και μόνο για τα δάνεια που εγκρίθηκαν κατά την
περίοδο 1/1/2021 και μέχρι 31/3/2021 οι σχετικές Βεβαιώσεις θα μπορούν να λαμβάνονταν
από τα ΑΠΙ μέχρι και τις 30/04/2021 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισης των δανείων.
Σημειώνεται όμως ότι κατά την αποστολή των εγγράφων στο Γενικό Λογιστήριο της
Δημοκρατίας για την καταβολή της επιδότησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και η
αποστολή των Βεβαιώσεων.
Διευκρίνηση
Υποβολή νέων βεβαιώσεων
Στην περίπτωση υφιστάμενου δανείου, για τα οποία οι απαραίτητες βεβαιώσεις / δηλώσεις
που προνοεί το Σχέδιο έχουν ήδη υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (στις
περιπτώσεις όπου το συνολικό δάνειο υπερέβαινε το ποσό του επιδοτούμενου δανείου), ΔΕΝ
θα απαιτείται η υποβολή νέων στην περίπτωση αίτησης για αύξηση του επιδοτούμενου
δανείου (λόγω ουσιαστικά της αύξησης του ορίου δανεισμού). Η μόνη υποχρέωση είναι

η συμπλήρωση της παραγράφου (β) της αναθεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης
σε σχέση με τη Δήλωση για συμμόρφωση με τον κανόνα της σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων.
11. Ερώτηση: Πόσο είναι το ύψος του επιδοτούμενου επιτοκίου και πως αυτό διακυμαίνεται
στην βάση του μεγέθους της επιχείρησης;
Απάντηση: Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής:
Τύπος δικαιούχου
Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
Μεγάλες επιχειρήσεις

Για το 1ο και 2ο έτος
μέχρι 350 μονάδες
βάσης
μέχρι 350 μονάδες
βάσης

Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι:
Τύπος δικαιούχου
Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι
Μεγάλες επιχειρήσεις

Για το 3ο - 4ο έτος
200 μονάδες βάσης
150 μονάδες βάσης

12. Ερώτηση: Επιδότηση δανείων σε καθυστέρηση: Σε περίπτωση που ένα δάνειο κατά την
ημερομηνία κεφαλαιοποίησης είναι σε καθυστέρηση, θα χάνει το δικαίωμα επιδότησης για
ολόκληρη την περίοδο, ή θα καταβάλλεται ποσοστιαία για την περίοδο που ήταν
εξυπηρετούμενο;
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Απάντηση: Η επιδότηση διακόπτεται στην περίπτωση που το δάνειο παρουσιάσει πέραν
των 90 ημερών (περιλαμβανομένου) σε καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν
καταβάλλεται οποιαδήποτε επιδότηση για το εξάμηνο που το δάνειο έχει υπερβεί τις 90 ημέρες
(περιλαμβανομένου) σε καθυστέρηση. Στην περίπτωση που εντός του ιδίου εξαμήνου το
δάνειο υπερβεί τις 90 ημέρες σε καθυστέρηση και μετά από ένα χρονικό διάστημα εντός του
εξαμήνου διευθετηθούν οι καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών τουλάχιστον, τότε η
επιδότηση δεν θα καλύψει την περίοδο για την οποία οι καθυστερήσεις υπερέβαιναν τις 90
ημέρες. Η επιδότηση επιτοκίου στη βάση της εν λόγω διαδικασία καλύπτει και την περίπτωση
που ο δανειολήπτης έχει καθυστερημένες δόσεις πέραν των 90 ημερών οι οποίες ρυθμίζονται
και ο δανειολήπτης ακολουθεί τη νέα ρύθμιση.

13. Ερώτηση: Η επιδότηση θα πιστώνεται στο δάνειο και στον υπολογισμό της δόσης θα
λαμβάνεται υπόψη η επιδότηση ή θα πιστώνεται η επιδότηση στον τρεχούμενο του πελάτη;.
Η υλοποίηση της πρώτης επιλογής είναι τεχνικά εξαιρετικά δύσκολη, επίσης λειτουργικά είναι
σύνθετη, π.χ. σε περίπτωση που πελάτης χαρακτηρίζεται / αποχαρακτηρίζεται ως μη
εξυπηρετούμενος μέσα στην ίδια περίπτωση αναφοράς.
Απάντηση: Η κατάθεση της επιδότησης θα γίνεται στο Λογαριασμό του δανείου που
επιδοτείται το επιτόκιο και όχι σε άλλο λογαριασμό. Το ΓΛ θα εμβάζει το συνολικό ποσό της
επιδότησης σε έκαστο ΑΠΙ και το ΑΠΙ θα το κατανέμει στους λογαριασμούς των δανείων.
14. Ερώτηση: Να διευκρινιστεί κατά πόσο στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν και νέες
επιχειρήσεις;
Απάντηση: Στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν και νέες επιχειρήσεις. Για όσες
επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν πριν την 31/12/2019 θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από
τον Λογιστή ή τον Εξωτερικό Ελεγκτή της ότι δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση.

15. Ερώτηση: Στο σχέδιο επιδότησης δεν γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα των δικαιούχων
όπως αιτηθούν δανείων από περισσότερα από ένα Πιστωτικά Ιδρύματα. Παρακαλώ όπως
επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα.
Απάντηση: Θα υπάρχει η δυνατότητα για το επιδοτούμενο επιχειρηματικό δάνειο να
λαμβάνεται πέραν του ενός ΑΠΙ στις περιπτώσεις όμως μόνο Κοινοπρακτικών δανείων, όπου
θα είναι ξεκάθαρη η αποπληρωμή στα δάνεια καθώς και η κατανομή της επιδότησης
16. Ερώτηση: Το Σχέδιο ορίζει τις ‘μη προβληματικές επιχειρήσεις’ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 ο οποίος είναι περίπλοκος. Μπορούμε να απλοποιήσουμε τον ορισμό (μη
ύπαρξη καθυστερήσεων, μέγιστος αριθμός αναδιαρθρώσεων, μη ύπαρξη μηεξυπηρετούμενων, μείωση στον κύκλο εργασιών κατά x%, κλπ) ή το συγκεκριμένο κριτήριο
ήταν απαίτηση της Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Να
σημειωθεί η δυσκολία στο να μεταφέρει η Τράπεζα στον πελάτη και ο πελάτης στον λογιστή
του, τι απαιτείται να συμπεριλαμβάνει η συγκεκριμένη βεβαίωση.
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Απάντηση: Ο εν λόγω ορισμός τη προβληματικής επιχείρησης αποτελεί όρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την παραχώρηση οποιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις. Το
Υπουργείο έχει ετοιμάσει κοινό έντυπο δηλώσεων / βεβαιώσεων. Η βεβαίωση ότι δικαιούχος
του Σχεδίου δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση θα δίδεται από τον Λογιστή ή τον
Εξωτερικό Ελεγκτή της Επιχείρησης. Τα συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ έχοντας την βεβαίωση
από το Λογιστή / Εξωτερικό Ελεγκτή της Επιχείρησης θα προχωρούν σε αξιολόγηση της
αίτησης σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και πολιτικές καθώς και την Οδηγία της
Κεντρικής Τράπεζας περί Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων
Πιστωτικών Διευκολύνσεων.
17. Ερώτηση: Το επιτόκιο που θα συμφωνηθεί για τα νέα δάνεια θα καλύπτει την περίοδο
αποπληρωμής του δανείου ή μόνο την περίοδο κατά την οποία θα επιδοτείται το επιτόκιο.
Απάντηση: Το ΑΠΙ δύναται, με όρους που θα αναγράφονται στη σύμβαση δανείου, να
μεταφέρει το δάνειο που θα λαμβάνει την επιδότηση του επιτοκίου μετά το πέρας της χρονικής
διάρκειας επιδότησης του, από τη βάση του Euribor 6 μηνών (ως οι πρόνοιες του σχεδίου)
στο βασικό επιτόκιο της τράπεζας ή άλλο βασικό επιτόκιο που θα συμφωνηθεί συν το ανάλογο
περιθώριο επιτοκίου. Η τιμολόγηση του δανείου μετά το πέρας των 4 ετών και αυτό εάν θα
περιληφθεί ή όχι στην σύμβαση δανείων που θα υπογραφούν είναι αρμοδιότητα έκαστου
αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος.
18. Ερώτηση: Η Τράπεζα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση/αυτοεργοδοτούμενος έχουν
επηρεαστεί οικονομικά από την πανδημία και αν ναι, θα μας δοθούν κατευθυντήριες γραμμές;
Για παράδειγμα μείωση στον κύκλο εργασιών κλπ;
Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο Σχέδιο.
19. Ερώτηση: Στην περίπτωση δανείων τα οποία έχουν ήδη εκταμιευθεί μετά τις 01/03/2020,
πως θα ελεγχθεί εάν εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίου και πως θα αξιολογηθούν
οι πελάτες για να δικαιούνται την επιδότηση του επιτοκίου; Τέτοια δάνεια, φέρουν άλλους
όρους. Στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι τέτοια δάνεια εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης
επιτοκίου, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των συμβάσεων;
Απάντηση: Το ΑΠΙ θα εξετάσει αν το υφιστάμενο δάνειο εμπίπτει στους όρους του Σχεδίου.
Αν εμπίπτει θα ακολουθούνται οι πρόνοιες που αναφέρονται στην απάντηση 3 πιο πάνω. Ο
δανειολήπτης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΑΠΙ τις βεβαιώσεις / δηλώσεις που αναφέρει το
Σχέδιο.
20. Ερώτηση: Η αποπληρωμή των δανείων αφορά καταβολή κεφαλαίου και τόκου. Θα
επιτρέπεται περίοδος χάριτος ή εφ άπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου;
Απάντηση: Το δάνειο θα πρέπει να είναι τακτής αποπληρωμής και δύναται να περιλαμβάνει
περίοδο χάριτος ή εφάπαξ αποπληρωμή. Η επιχορήγηση του επιτοκίου θα καταβάλλεται επί
το εκάστοτε υπόλοιπο του επιδοτούμενου δανείου. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την
ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.
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21. Ερώτηση: Οι νομικές συμβάσεις καθώς και οι σχετικοί όροι των συμβάσεων, θα πρέπει να
ετοιμαστούν από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά, ή θα ετοιμάζονται από το Φορέα
Χρηματοδότησης;
Απάντηση: Το Σχέδιο δεν προνοεί την δημιουργία Φορέα Χρηματοδότησης. Για την
παραχώρηση των δανείων ισχύουν, οι πρόνοιες του Σχεδίου, οι πρόνοιες της Οδηγίας της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης
Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων καθώς και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού
ιδρύματος. Ως εκ τούτου το κάθε ΑΠΙ θα ετοιμάσει τις δικές του συμβάσεις, λαμβάνοντας
υπόψη και τις πρόνοιες του Σχεδίου.
22. Ερώτηση: Το Σχέδιο απαιτεί κατά την πληροφόρηση που θα αποστέλλεται στο ΥΠΟΙΚ/ΓΛ
να καταγράφεται ο αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων του αιτητή καθώς και ο αριθμός εργοδότη. Η
εν λόγω πληροφόρηση δεν λαμβάνεται από τις Τράπεζες κατά τη συνήθη πρακτική τους;
Απάντηση: Τα αναφερόμενα στοιχεία θα τα συμπληρώνει ο αιτητής στο κοινό έντυπο
δήλωσης / βεβαίωσης που ετοίμασε το Υπουργεί Οικονομικών.
23. Ερώτηση: Το ΑΠΙ απαιτείται όπως αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών αντίγραφο της
δανειακής σύμβασης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβάσεις δανείων περιλαμβάνουν και άλλα
στοιχεία (εξασφαλίσεις, ειδικοί όροι) που δεν άπτονται των προϋποθέσεων για λήψη της
επιδότησης, αυτές δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον,
δημιουργείται και θέμα προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις παρουσίας παρόχων
εξασφάλισης άλλων από τους αιτητές του δανείου.
Απάντηση: Θα αποστέλλονται μόνο οι συμβάσεις δανείων. Να ζητηθεί μέσω των ΑΠΙ από
τους δανειολήπτες η υπογραφή δήλωσης συγκατάθεσης για αποστολή των συμβάσεων τους
καθώς και προσωπικών τους δεδομένων κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των
δανείων από το ΥΠΟΙΚ/ΓΛ.
24. Ερώτηση: Το Αρχείο που θα στείλει το ΑΠΙ θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλα τα ΑΠΙ για
ομοιομορφία. Τα αρχείο θα πρέπει να υποβάλλεται encrypted ή μέσω συγκεκριμένης
πλατφόρμας όπως με το ΕΕΕ. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποια ηλεκτρονική
διεύθυνση θα αποστέλλεται το αρχείο.
Απάντηση: Ετοιμάστηκε από το ΥΠΟΙΚ/ΓΛ κοινό αρχείο για όλα τα συμμετέχουσα στο
Σχέδια ΑΠΙ και το ήδη υποβάλλεται κρυπτογραφημένο
25. Ερώτηση: Για επιχειρηματικά δάνεια, ο αιτητής να μην έχει πέραν των 30 ημερών
καθυστερήσεις οποιοδήποτε ΑΠΙ κατά την υποβολή της αίτησης.
Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο Σχέδιο. Για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν
οι πρόνοιες του Σχεδίου, της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου περί των
Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων
καθώς και οι πολιτικές του κάθε πιστωτικού ιδρύματος.
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26. Ερώτηση: Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου
Νέων Στεγαστικών Δανείων (υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτής) μπορούν να
συμμετάσχουν στο παρόν σχέδιο (υπό την επιχειρηματική τους ιδιότητα);
Απάντηση: Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για συμμετοχή και στα 2 Σχέδια.
27. Ερώτηση: Το Σχέδιο αναφέρει ότι 'Το δάνειο δύναται να εκταμιευτεί εντός 6 μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης του δανείου'. Εάν με το 'δύναται' εννοούμε 'πρέπει', τότε η περίοδος των
6 μηνών είναι πολύ σύντομη. Να ληφθεί υπόψη ότι στο σχέδιο εμπίπτουν κατασκευαστικά
δάνεια τα οποία εκταμιεύονται σταδιακά, με βάση την πρόοδο του έργου. Πως θα τα χειρίζεται
η Τράπεζα, θα εκταμιεύει όλο το ποσό σε τρεχούμενο;
Απάντηση: Η εκταμίευση εντός περιόδου 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του
Δανείου αποτελεί όρο του Σχεδίου και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Ως εκ τούτου
εναπόκειται στο ΑΠΙ και στον Δανειολήπτη να συμφωνήσουν τον τρόπο εκταμίευσης /
μεταφοράς του δανείου.
28. Ερώτηση: Η επιδότηση θα διαφέρει για τα έτη 2-4, με βάση τον τύπο του δικαιούχου, άρα η
ορθή κατάταξη της επιχείρησης ως Πολύ μικρή, Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη, είναι σημαντική
παράμετρος. Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις ποιου έτους θα γίνεται η κατάταξη;
Απάντηση: Για τα 2 πρώτα χρόνια από την πρώτη εκταμίευση των δανείων η επιδότηση θα
είναι η ίδια ανεξαρτήτως της κατάταξης της επιχείρησης. Ως εκ τούτου η κατάταξη των
επιχειρήσεων κατά το έτος 2022 θα βασιστεί στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021
και ακολούθως η ίδια πρακτική να ακολουθηθεί και για τα επόμενα έτη.
29. Ερώτηση: α) Σημείο Β(ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης για τα επιχειρηματικά δάνεια αναφορικά
με τις κρατικές χορηγίες δυνάμει των Κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis). Στο Σχέδιο για επιχειρηματικά δεν αναφέρει οτιδήποτε για ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (De minimis).
Απάντηση: Δεν αναφέρεται ρητά στο σχέδιο αλλά το σχέδιο αναφέρει στη νομική του βάση
τις αποφάσεις της ΕΕ, οι οποίες είναι δημοσιευμένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, μέρος 3 αφορά τους κανόνες της σώρευσης περιλαμβανομένων
και των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.
Ερώτηση β) Επίσης αναφέρει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, τι ακριβώς σημαίνει
αυτό. Συνήθως οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτές τις επιχορηγήσεις και για εκπαιδευτικούς
σκοπούς από την ΑνΑΔ (για επιδοτούμενα σεμινάρια). Αυτά εμπίπτουν στο πιο πάνω και θα
πρέπει να αφαιρεθούν
Απάντηση: Σημαίνει ότι το δάνειο και η χορηγία θα χρηματοδοτήσουν την ίδια δαπάνη ή
σκοπό π.χ. το ίδιο μηχάνημα, ανέγερση κτηρίου κτλ. Εάν το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για να
καλύψει το μέρος του κόστους του επιχορηγημένου σεμινάριού που επιβαρύνει την
επιχείρηση, τότε είναι για τον ίδιο σκοπό ή για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη.
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30. Ερώτηση: Δάνειο το οποίο υπογράφηκε και εκταμιεύθηκε εντός της πρώτης
περιόδου (01/03/2020 -31/12/2020) και δεν εντάχθηκε στο σχέδιο κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο, ζητείται η ένταξη του στο Σχέδιο από το ΑΠΙ με ημερομηνία
έγκρισης, μεταγενέστερη της πρώτης περιόδου (π.χ. 28/01/2021). Κατά πόσο ο
πελάτης δικαιούται επιδότηση του δανείου από την ημερομηνία εκταμίευση του
δανείου που ήταν το 2020.
Απάντηση:
Στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα Επιχειρηματικά Δάνεια αναφέρεται ότι η
έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για επιχορήγηση του επιτοκίου παραχωρείται
αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το ΑΠΙ νοουμένου ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του Σχεδίου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 28/01/2021. Η
επιδότηση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία έγκρισης από το ΑΠΙ για την ένταξη στο
Σχέδιο και όχι αναδρομικά από την 1η ημερομηνία εκταμίευσης.
Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση δεν θα είναι για τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία
έγκρισης της Τράπεζας για ένταξη στο σχέδιο. Η περίοδος επιδότησης από την 1 η
εκταμίευσή μέχρι την έγκριση της τράπεζας έχει χαθεί.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
18 ΜΑΙΟΣ 2021
2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
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