
 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΑΔΥΜ – COVID 19 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1. Για να υπαχθεί μία Επιχείρηση στη Δράση «ΤΑΔΥΜ - COVID19 - ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τα κάτωθι κριτήρια: 

(i) να είναι Μικρή ή Πολύ Μικρή Επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, 

 

(ii) να μην είναι Προβληματική Επιχείρηση είτε να μην ήταν Προβληματική Επιχείρηση 

και την 31.12.2019, αλλά να κατέστη Προβληματική Επιχείρηση κατά την περίοδο 

από 1.1.2020 έως 30.6.2021 και να μην έχει λάβει (α) ενίσχυση διάσωσης (ή έχει 

λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 

εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή (β) ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης (ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκειται πλέον 

σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης), 

 

(iii) να είναι εταιρία που έχει συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αιτήματος 

χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα, 

 

(iv) να μην ασκεί Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα, 

 

(v) κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη να μην έχει 

καθυστερήσει ή αθετήσει  πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που 

χορηγείται είτε από το Πιστωτικό Ίδρυμα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες 

του Πιστωτικού Ιδρύματος και την πολιτική πίστωσης και είσπραξης άνω των 

ενενήντα (90) ημερών (συμπεριλαμβανομένων και τυχών ήδη ρυθμισμένων 

οφειλών), 

 

(vi) να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτός, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική 

πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος, 

 

(vii) να είναι επιχείρηση για την οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 

άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει, 

 

(viii) να μην αποτελεί επιχείρηση για την οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης 

προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με 

απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ. 

 

(ix) εάν αποτελεί επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην 

ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή 

συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως 

καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) 

ημερών ή στην περίπτωση που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική 

συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) να έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του πριν 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, 

 

(x) να μην βρίσκεται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία,  

(xi) να μην αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, 

δημόσιο οργανισμό ή θυγατρική αυτών ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή εταιρία 

εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, 

 



 

 

(xii) να μην αποτελεί νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή εταιρία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ), 

 

(xiii) να μην αποτελεί εταιρία συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding company), 

 

(xiv) να μην έχει λάβει άλλο δάνειο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΤΑΔΥΜ. 

2. Για να υπαχθεί μία Σύμβαση Δανείου μίας επιλέξιμης -κατά τα ανωτέρω- Επιχείρησης στη 

Δράση του «ΤΑΔΥΜ» θα πρέπει να:  

(i) συνάπτεται ως νέα Σύμβαση με την Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της Περιόδου 

Επιλεξιμότητας, 

 

(ii) παρέχει χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και σε καμία περίπτωση να μην αφορά:  

(α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,  

(β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή  αγοράς μετοχών ή  

(γ) χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

(iii) είναι δανειακή σύμβαση που συνάπτει η επιχείρηση με την τράπεζα της επιλογής της, για 

την παροχή χρηματοδότησης, με τη μορφή δανείου τακτής λήξης  με διάρκεια έως πέντε 

(5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος, 

 

(iv) εκφράζεται σε ευρώ. 

 


