Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.11.05 14:45:49
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών
σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο»
2014-2020
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση:
1. Τον Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’) ), όπως ισχύει,
2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π.
«Νότιο Αιγαίο» (CCI 2014GR16M2OP013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Το έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» ( Α΄68),
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Τον N. 4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α
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137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον «Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»,
8. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα:
«Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των
διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020»,
9. Τη με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) Aπόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”», όπως ισχύει,
10.Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα
το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
11.Τη με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014»,
12.Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (OJ EL L 352/24.12.2013)
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) και την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
συμβατών με την εσωτερική αγορά,
13.Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής
και αποθήκευσης των δεδομένων,
14.Τη με α.π. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 Απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των επιλέξιμων λειτουργικών
δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που αναλαμβάνει
για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως ισχύει,
15.Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ.
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,
16.Τη με α.π. οικ.4613/2018/08.01.2019 (ΦΕΚ28/Β/15.01.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με
θέμα: «Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και Ανάθεσης
καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο
Αιγαίο» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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17.Την με αρ. 31/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου για την ανάδειξη Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου,
18.Τη με αρ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ισχύει,
19.Τη με αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20.To με α.π. 93613//ΕΥΚΕ 1386/09.09.20) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες για έκδοση προσκλήσεων με
αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19” υπό την μορφή Κεφαλαίου
Κίνησης»
21.Τη με α.π. 3238/20.10.2020 Απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», μέσω γραπτής
διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του
ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης.
22.Τη με α.π. 107010/ΕΥΚE 1631/12.10.2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης για τη
δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου».
23.Τη C(2020) 6754 final/28.09.2020 έγκριση του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με Κωδ. SA.58616 (2020/N) – Greece, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
24. Τη με α.π. 3240/20.10.2020, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών
σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο
Αιγαίο» 2014-2020,
25. Τη με α.π. 115836/1855/03.11.2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου 1ης τροποποίησης
πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την 1η τροποποίηση της απόφασης με α.π. 3240/20.10.2020 και θέμα: Πρόσκληση υποβολής
προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών
και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 ως προς τα παρακάτω:
1. Στο κεφάλαιο 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, τα πεδία:
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

21/10/2020 και ώρα 13.00

23/11/2020 και ώρα 15.00

Αντικαθίστανται ως εξής:
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

21/10/2020 και ώρα 13.00

02/12/2020 και ώρα 15.00
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2. Στο κεφάλαιο 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
το σημείο
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το
2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 30.000€.

Αντικαθίσταται ως εξής:
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το
2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000 €.

Και το σημείο
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 30.000,00€, η αναλογούσα δημόσια
χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι
μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Αντικαθίσταται ως εξής:
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000,00€, η αναλογούσα δημόσια
χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι
μικρότερο από 2.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση

3. Στο κεφάλαιο 5. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο σηµείο «8.
προστίθενται οι παρακάτω µορφές επιχειρήσεων :
 Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979 
 Συμπλοιοκτησία

4. Στο κεφάλαιο 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ η παράγραφος
«Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 14/10/2020 και ώρα 13.00 έως την 23/11/2020
και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
αίτησης».
αντικαθίσταται σε:
«Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 14/10/2020 και ώρα 13.00 έως την 02/12/2020
και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
αίτησης.»
4. Στο κεφάλαιο 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, στον πίνακα των Κριτηρίων Αξιολόγησης:
στο Κριτήριο Α1 και ειδικότερα στο πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προστίθεται η φράση
«Σημειώνεται ότι στον αριθμό των εργαζομένων ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι
ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που
βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής
κατάρτισης»
5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
το πεδίο 9 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από το :
«Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει
ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης
αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης
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οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας www.gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση
κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με αρ. πρωτ. 3240/20.10.2020 (ΑΔΑ: Ω13Π7ΛΞ-ΓΨ2)
Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση, στην
οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
Δ. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
www.pepna.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr
Ε. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολόγου
και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail : southaegean-covid@elanet.gr και στο τηλέφωνο 2130166100-3, αρμόδιο
στέλεχος Μαρία Πουρναρά.
Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης)
που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Συνημμένα : Αναλυτική Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της
Κοινοποίηση :
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΕΑΣ
- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
2. ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ

Εσωτερική Διανομή :
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Προϊστάμενο ΕΥΔ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01:
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων »

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α:
«Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών
και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ107/4630
Έκδοση 2η
Ερμούπολη, Νοέμβριος 2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

Αρχή Ελέγχου

Ανάκτηση
Αριθμός εργαζομένων
Αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό
ΔΑ
(Διαχειριστική Αρχή)

Δημόσια
Δαπάνη/Ενίσχυση

Δημοσιονομική
διόρθωση
Δικαιούχος

Δράση

ΕΔΕΤ

ΕΕ

ΕΠ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ
Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από
τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος
μέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της
ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Στην Ελλάδα είναι η
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).
Η επιστροφή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για
μη νόμιμη αιτία.
Οι θέσεις εργασίας τις οποίες διατηρεί η επιχείρηση.
Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή
υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία
αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που
ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό
προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων
και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου
τοµέα, ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου
τοµέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενός 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
νοείται ως παρεμφερής δαπάνη.
Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συμμετοχής σε ένα
έργο ή σε μία πράξη
Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση
πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 107
της Συνθήκης, οι Δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν
μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.
Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται
από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020. Κάθε δράση,
μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων. Το σύνολο των στοιχείων
που ορίζονται από τη Δ.Α. μέσω της προκήρυξης και της συνοδευτικής αναλυτικής
πρόσκλησης αυτής βάσει των οποίων εντάσσονται και υλοποιούνται οι πράξεις.
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία:
α) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), β) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), γ) Ταμείο Συνοχής και τα Επενδυτικά Ταμεία: α) Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και β) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ), τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία,
Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µία αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός
συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων και που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός ή
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 8 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

περισσοτέρων ΕΔΕΤ.

ΕΠ Νότιο Αιγαίο
ΕΥΔ ΕΠ ΠΝΑ

ΕΕ
ΕΦ
Κρατική ενίσχυση
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Παρατυπία

ΠΔΕ
Πράξη του Ε.Π.

ΠΣΚΕ

ΣΑΕ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή).
Ενδιάμεσος Φορέας: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ενεργεί υπό την ευθύνη
μιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μίας
τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.
Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν.
651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της πρόσκλησης)
Κάθε παράβαση διάταξης του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του
εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που
εμπλέκεται στη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)
και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό
αυτής.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Έργο που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου προγράμματος και
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας.
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό σύστημα
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα
δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων
ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι διαδικασίες περιγράφονται
σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες των διαρθρωτικών ταμείων και των Κρατικών
Ενισχύσεων.
Συλλογική Απόφαση Έργου.

ΣΔΕ

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.
Το έγγραφο που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των λοιπών οικείων
εταίρων, και εγκρίνεται, μετά από διάλογο, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Σύμφωνο Εταιρικής
Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση του
Σχέσης 2014−2020
(Εταιρικό Σύμφωνο για το προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του
Πλαίσιο Ανάπτυξης- ΕΣΠΑ) Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της πράξης από πλευράς
Υπεύθυνος του Έργου
επιχείρησης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 του ΕΣΠΑ
2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:
• Ο Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’) ), όπως ισχύει.
• Ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει
• Η με αριθμό C (2014) 10179/18.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» (CCI 2014GR16M2OP013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
• Το έκτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68).
• Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Ο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265), όπως ισχύει.
• Ο N.4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον «Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις
και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».
• Το με α.π. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα:
«Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή
των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση
δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
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• Η με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
• Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και
ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
• Η με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014».
• Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (OJ EL L
352/24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) και την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά.
• Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση
των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.
• Η με α.π. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των επιλέξιμων
λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων /
καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως
ισχύει.
• Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
• Η α.π. οικ.4613/2018/08.01.19 (ΦΕΚ28/Β/15.01.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με
θέμα: «Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και
Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Η α.π. 31/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου για την ανάδειξη Περιφερειάρχη,
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
• Η α.π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία
αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει,
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• Η με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το
Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• To με α.π. 93613//ΕΥΚΕ 1386/09.09.20) έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες για έκδοση
προσκλήσεων με αντικείμενο «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19” υπό την
μορφή Κεφαλαίου Κίνησης»
• Η με α.π. 3238/20.10.2020 Απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», μέσω γραπτής
διαδικασίας, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της
εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’
έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης.
• Η με α.π. 107010/ΕΥΚE 1631/12.10.2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης
για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
• Η C(2020) 6754 final/28.09.2020 έγκριση του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με Κωδ. SA.58616 (2020/N) – Greece
• Τη με α.π. 3240/20.10.2020, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης
επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020
• Τη με α.π. 115836/1855/03.11.2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου 1ης τροποποίησης
πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Σημειώνονται τα εξής:
• Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές & Πολύ Μικρές γίνεται
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIτης παρούσας πρόσκλησης)
• Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού
821/2014, στον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ
2014-2020 που εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού τον Μάιο του 2015, καθώς και οι απαιτήσεις δημοσιότητας της από
19.03.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής. Η υποβολή αιτήσεων των δυνητικών
δικαιούχων των Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των
όρων δημοσιότητας.
• Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο
Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του
Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.
• Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν.
4624/2019 (A΄ 137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
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2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.
• Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την εσωτερική
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφοι 2, 3 της Συνθήκης εφόσον πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις των Κεφαλαίων 3.1, της με αρ. 19.03.2020/C(2020) 1863Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και
υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της
νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω
ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου,
δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις
οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για
τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι
οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να
παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει
επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω
οριζόμενα.
Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις
30.06.2021, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.03.2020/C(2020) 1863
Ανακοίνωσης της Επιτροπής, σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης
με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 30.000.000
ευρώ.
Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες
δικαιούχων στο κεφ. 5 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας ως εξής:
• Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 10.% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
• Δικαιούχοι κατηγορίας Β: 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
• Δικαιούχοι κατηγορίας Γ: 50% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα
κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων
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Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής,
κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση
μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε
παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.
Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με
απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται
στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις
χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Έναρξη υποβολής προτάσεων

Λήξη υποβολής προτάσεων

21/10/2020 και ώρα 13.00

02/12/2020 και ώρα 15.00

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών
με βάση την πορεία υποβολής των προτάσεων. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων θα
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 (www.pepna.gr) και του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr).

Κωδικός Πρόσκλησης

ΝΑΙΓ107/4630

Τίτλος και Περιγραφή
Δράσης

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δείκτες εκροών

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο
κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για
κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Τομείς

Επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι

Γεωγραφικές Ενότητες
Υλοποίησης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνολική Διαθέσιμη
Δημόσια Δαπάνη

30.000.000 ευρώ

Κατηγορία ενίσχυσης

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Είδος Παρεχόμενων
Ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)

Καθεστώς Ενίσχυσης

19.3.2020/C(2020) 1863 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. 28/09/2020 SA.58616(2020/Ν) Greece εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ
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Λήξη Καθεστώτος

30.06.2021

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΕΦ τον ΕΦΕΠΑΕ με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το
2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:
•
•
•
•
•

των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)
• των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση)
προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του
προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000,00€, η αναλογούσα δημόσια
χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο
από 4.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.
Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:
α) Έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσης και
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
Σε περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3,
πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των
προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.
Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ή που να έχει εκδοθεί μέσω του gov.gr), στην
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οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία της
εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να υπολογιστεί το
ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται
αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την
αξιολόγηση.

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που
υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν τις 01.01.2019.
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από
τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως
τουλάχιστον από 31.01.2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
Σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να αφορά και το/τα υποκαταστήματα που βρίσκονται εντός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που βρίσκεται εντός της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα) να υπάρχει ενεργός
επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020
και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης

4.

Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι
μεγαλύτερο των 4.000 €
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες)
• του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
7.

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
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8.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού
χαρακτήρα:
 Ανώνυμη Εταιρία,
 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 Ομόρρυθμη Εταιρία,
 Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 Ι.Κ.Ε,
 Ατομική Επιχείρηση,
 Ν.Ε.Π.Α.,
 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 Συνεταιρισμός
 Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 Κοινωνία Αστικού Δικαίου
 Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών
 Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993
 Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979
 Συμπλοιοκτησία

9. Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α΄137).
10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές στις
31.12.2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την
υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά
την έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31
Δεκεμβρίου 2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας
βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει
ενίσχυση διάσωσης να έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη
χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν
λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη
χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).
12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να
δεσμευτούν για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται
με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς
παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης
κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
14. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε
επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία)
από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της
με αρ. 19.03.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή
άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες
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μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την
προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο
των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή
προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
- οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι
δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και
επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
- οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή
παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους
και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop,
δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».
Επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται με την παρούσα πρόσκληση και καλύπτονται από την
19.03.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι δυνατό να σωρευθούν με ενισχύσεις δυνάμει
των κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή με ενισχύσεις δυνάμει των κανονισμών
απαλλαγής κατά κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις και οι κανόνες σώρευσης
των εν λόγω κανονισμών
Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης στο
πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες
από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) αναφέρονται οι
ΚΑΔ. Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει σωρευτικά α) από τις 31.01.2020 και έως την
ημέρα υποβολής της πρότασης να δραστηριοποιούνταν αδιάλειπτα σε έναν εξ αυτών και β) να είναι
δηλωμένος είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα."
Δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με
κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται
το σχετικό ανώτατο όριο των σημείων 22 στοιχείο α) και 23 στοιχείο α), του C(2020) 1863 final /
19.03.2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures
to support the economy in the current COVID-19 outbreak»και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου
συνολικού ποσού ύψους 800 000 ευρώ ανά “δεδομένη επιχείρηση”.
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7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα
αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα
πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης (βλ. κεφ. 4), ποσά
τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που
κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των
επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος
δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ωστόσο το συνολικό αίτημα
ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01.01.2021 έως 31.03.2021.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την
ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται
σωρευτικά:
 να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.
 να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο
στάδιο.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 21/10/2020 και ώρα 13.00 έως τις 02/12/2020 και ώρα
15.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει
ταυτότητα περιεχομένου και συνέπεια με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Διόρθωση ή τροποποίηση ή
συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Η δικαιούχος επιχείρηση με την υποβολή της πρότασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αρχική
βαθμολογική κατάταξη θα γίνει βάσει των δηλωθέντων από αυτήν στοιχείων.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τον
δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού σχεδίου), υπό την
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 19 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων
ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη
δράση. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του
helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis).
Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή
τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας
προθεσμίας.
Επιτρέπεται επίσης η αναίρεση της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του
επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αίτηση αναίρεσης της οριστικοποίησης
εντός της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας (έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση). Με την επιλογή αυτή
τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης είναι
διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επανυποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης επιτρέπεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΦ, για συλλογή στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων
των αρμόδιων φορέων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, Πρωτοδικεία κ.α.) καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων,
τα οποία και τηρούνται:
• για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την
υποβολή, άντληση επικαιροποιημένων στοιχείων, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των
υποχρεώσεων των Δικαιούχων),
• για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών)
• για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω
δράσης.
Η δικαιούχος επιχείρηση αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς τον ΕΦ μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής, επέχουν
θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών. Σε κάθε
περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά συμμετοχής/ένταξης)
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να
υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ
ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε μεμονωμένο
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αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για τη
διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
10.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα
όργανα:
Επιτροπή Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Στην απόφαση αυτή θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,
θα ορίζονται τα μέλη τους και ό,τι άλλο σχετικό απαιτείται σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Με
την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Επιπλέον, δύναται να ορίζονται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για την εξέταση των αιτήσεων
χρηματοδότησης.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην παρακολούθηση και την
παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων (Όργανο Ελέγχου, Επιτροπή Παραλαβής κλπ).
Στο έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθείται από τον ΕΦ ο οποίος με απόφαση του ορίζει
στελέχη που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή κατά την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτούμενων
δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στον
συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών
δικαιούχων.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι υπεύθυνη για τον γενικό συντονισμό της διαδικασίας
αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων μεριμνά για:
• την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε
θέματα αξιολόγησης
• την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης
• τις σχετικές εισηγήσεις για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης προσωρινής και οριστικής
κατάταξης, ένταξης και χρηματοδότησης, καθώς και για την έκδοση της απόφασης απόρριψης.
10.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και της επισύναψης του
ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας εκάστης αίτησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ακολουθεί η
διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων με την ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την
υποστήριξη του ΕΦ.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.
Η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων,
όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα των Κριτηρίων Αξιολόγησης της επόμενης ενότητας (10.3).
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Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης δημιουργείται κατάλογος με
φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των υποβληθέντων από τους
δικαιούχους στοιχείων.
Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα έκαστης αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών
προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποστήριξης
διενεργείται από τον ΕΦ κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό και
μόνο για τις προτάσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη Δ.Χ.
Ο ΕΦ, μέσω Ομάδας στελεχών του, επιβεβαιώνει την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που
περιέχονται στον - συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης - ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας του
δυνητικού δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή
ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση,
χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.
Αν κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων μιας αίτησης χρηματοδότησης, διαπιστωθεί ότι δεν
ικανοποιείται μία από αυτές, τότε διαβιβάζεται από τον ΕΦ με αρνητική εισήγηση προς την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα
γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων
στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού
προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης
θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.
Στη συνέχεια, συγκαλείται η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εξετάζει και αξιολογεί το σύνολο των
επενδυτικών σχεδίων για τα οποία επαρκεί η διαθέσιμη Δημόσια Χρηματοδότηση, όπως αυτά
προσδιορίστηκαν από τον υπολογισμό των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων (έξοδα βάσει των
οποίων προσδιορίζεται το κεφάλαιο κίνησης που δικαιούται η κάθε επιχείρηση, καθώς και τα στοιχεία
εκείνα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή βαθμολογίας).
Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό ανά κατηγορία δικαιούχων
(Α: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ, Β: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και Γ:
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΣΤΙΑΣΗ) που περιλαμβάνει τους κάτωθι πίνακες:
 κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση
επιχειρήσεων.
 κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των επιχειρήσεων που που δεν
προχώρησαν σε αξιολόγηση και δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού
της πρόσκλησης.
 πίνακες απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με σχετική
τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και
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έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς
συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων) και με όλες τις αιτήσεις
χρηματοδότησης που διαμορφώνουν βαθμολογία κάτω από τη βάση χρηματοδότησης που
διαμορφώνουν βαθμολογία κάτω από την βάση χρηματοδότησης, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει
του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης, κατόπιν δηλωθέντων στοιχείων για τον υπολογισμό
των κριτηρίων αξιολόγησης.
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10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης
Βαθμολογία

ΑΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
MAX

MIN

Κάθε έτος ασφάλισης (ΕΑ) βαθμολογείται με 1 μονάδα

A1

Α2

Μονάδες
Εργασίας

Δείκτης
κέρδους

Συνολικές ημέρες
ασφάλισης
εργαζομένων/300
(ΣΕΑ) έτους 2019

Κέρδη προ Φόρων,
Τόκων &
Αποσβέσεων
(EBITDA) προς
Κύκλο Εργασιών
έτους 2019

25

0

• Σε περίπτωση που απασχολούνταν περισσότερες των 25 ΣΕΑ η
βαθμολογία του κριτηρίου είναι 25 μονάδες
«Σημειώνεται ότι στον αριθμό των εργαζομένων ΔΕΝ
συνυπολογίζονται
οι
ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι
των
επιχειρήσεων ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που
βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης
μαθητείας ή επαγγελματικής
κατάρτισης»

Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0 έως και
0,3 προκύπτει γραμμικά ως εξής:(EBIΤDA/Κ.Ε.)*50
15

0

• Για τιμές κριτηρίου ίσες ή μικρότερες του 0 ο βαθμός στο
κριτήριο αυτό είναι 0
• Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0,3 ο βαθμός στο
κριτήριο αυτό είναι 15
• Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του έτους 2019 είναι ίσος ή
μικρότερος του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10 προκύπτει
ως εξής: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6

A3

Επίπτωση
του Covid-19
στον Κύκλο
Εργασιών
της
Επιχείρησης

Κύκλος Εργασιών
του διαστήματος
από
01.04.2019 έως
30.06.2019 (Α)
προς το διάστημα
01.04.2020 έως
30.06.2020 (Β)

60

0

• Για τιμές κριτηρίου μικρότερες του 1 ο βαθμός στο κριτήριο
αυτό είναι 0
• Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 10 ο βαθμός στο κριτήριο
αυτό είναι 60
• Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του διαστήματος από 1/4/2019 έως
30/06/2019 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 ο βαθμός είναι 0
• Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως
30/06/2020 είναι μικρότερος ή ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος
Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό
είναι 60

Οι υπολογιζόμενες βαθμολογίες των παραπάνω υποκριτηρίων στρογγυλοποιούνται στα 2 δεκαδικά
ψηφία.

10.4. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εισηγείται το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης στον
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους ανωτέρω εγκεκριμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης και
εκδίδονται οι Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης.
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Οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους :
• της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pepna.gr )
• του ΕΦ (www.efepae.gr ) /ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr)
• καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr
Ο ΕΦ ενημερώνει τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και τους
υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε. Πιο ειδικά, στην περίπτωση των
ενταγμένων πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή στον κάθε δικαιούχο, στην δηλωμένη κατά
την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, στην οποία περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η
αναλογούσα δημόσια δαπάνη.
Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦ και στη σχετική ενημέρωση,
θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους. O ΕΦ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την
ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων.
Κάθε υποψήφιος που το επενδυτικό του σχέδιο κρίθηκε ως απορριπτέο ενημερώνεται ηλεκτρονικά, για
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός
συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας.
Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα
έχουν εκδοθεί μέχρι την 30.06.2021.
Εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός προθεσμίας (όπως αναφέρεται στο
κεφάλαιο 10.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ), αυτομάτως η επιχείρηση αποδέχεται τα αποτελέσματα.
Η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 2, του Κανονισμού 1303/2013. Στοιχεία των
εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII
του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα
αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.
Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης
Ένταξης της Πράξης στη Δράση.
10.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015
(ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής Απόφασης για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών
για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016), όπως ισχύει.
Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, στο
πλαίσιο πρόσκλησης δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου
25 του Ν.2690/1999) κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου. Οι
ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦ, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των
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αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pepna.gr),
προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του
σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία
ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Είναι δυνατό να ορίζονται και επιπρόσθετες
επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων.
Ο ΕΦ υποστηρίζει την Επιτροπή Ενστάσεων στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων, οι οποίες
εξετάζονται τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την
ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται, είτε γίνονται αποδεκτές.
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εισηγείται στον Περιφερειάρχη τα αποτελέσματα της εξέτασης
των ενστάσεων.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το
Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 κατά κανόνα έως τις 30.06.2021. Σε περίπτωση ενστάσεων που
αξιολογούνται θετικά και οδηγούν σε υποχρέωση χρηματοδότησης, εάν υπερβαίνουν το χρονικό όριο
ισχύος της 19.03.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τότε δύνανται να
χρηματοδοτηθούν με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) αφού υποβληθεί Υ/Δ περί σώρευσης και
ελεγχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων του Κανονισμού (σε εκείνο το χρονικό σημείο).
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί και αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια,
στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ www.pepna.gr του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr . Επίσης
κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να
λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης.
Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την κατάταξη της πράξης στους πίνακες
αποτελεσμάτων χωρίς την δυνατότητα ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης
Πίνακα Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποφάσεις Ένταξης.

11.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
11.1.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες εξ ολοκλήρου απέναντι στους αρμόδιους Φορείς για την
υλοποίηση, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προόδου του έργου τους, την ορθή τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών.
Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου πρέπει να τηρούνται, τόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δέκα (10) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης και πάντως όχι μικρότερο από
τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
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ποσών. Η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης των πρωτοτύπων δικαιολογητικών του έργου
εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αν από φορολογικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο
φορέας απέκτησε δικαίωμα καταστροφής των σχετικών στοιχείων μετά από φορολογικό έλεγχο. Μη
τήρηση των στοιχείων, που θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα
προβλεπόμενα εθνικά ή κοινοτικά όργανα ελέγχου, θα οδηγήσει σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων
ένταξης και επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.
Α) Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης - Πιστοποίησης)
Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης - Πιστοποίησης) υποβάλλεται από τον δικαιούχο σε ειδικά
τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (και συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Τα
δικαιολογητικά και παραδοτέα σε έντυπη μορφή απαιτείται να αποσταλούν εντός 10 ημερολογιακών
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους αιτήματος. Μη προσκόμισή τους εντός της ανωτέρω
προθεσμίας δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη του αιτήματος.
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο έως την 31η
Μαρτίου 2021.
Β) Επαλήθευση
Η επαλήθευση, μεταξύ άλλων, αφορά την επιβεβαίωση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του
μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους.
Στην περίπτωση που αυτό δεν επιβεβαιωθεί ο δικαιούχος δεν δικαιούται στήριξη και ξεκινά
διαδικασία απένταξής του από την δράση .
Τα παραδοτέα καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και κατόπιν κάλυψης από το δικαιούχο τυχόν εντοπισμένων
εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής
έκθεσης.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις από τον ΕΦ, τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να
προσκομιστούν από τον δικαιούχο εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του (έγγραφη
ή ηλεκτρονική).
Επιτόπια επαλήθευση δεν προβλέπεται στην παρούσα δράση.
Το σύνολο των ενεργειών επαλήθευσης πιστοποίησης (αίτημα επαλήθευσης, επαλήθευση έργων,
πιστοποίηση κ.λπ.) γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Γ) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης - αντιρρήσεις δικαιούχου
Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργειας της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για
έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση
διαφωνίας με (ή λάθους σε) πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν
οι όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης:
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 27 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

-

ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή
της σχετικής έκθεσης ή/και μέσω του ΠΣΚΕ με χρήση των κωδικών του,

-

ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους
Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας
μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης καθώς και η χρονική προθεσμία εντός της
οποίας πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση προσδιορίζονται στην Α.Π. 126829 / EΥΘΥ
1217/21.12.2105 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων Και Διαδικασίες
Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του Κρατικού
Προϋπολογισμού για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων στο Πλαίσιο Του ΕΣΠΑ
2014-2020, σύμφωνα με Το Αρ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του Δικαιούχου μετά την
παραλαβή κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης
Επαλήθευσης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, επικαιροποιείται ή
συμπληρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης.
Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους Δικαιούχους με ευθύνη του ΕΦ.
Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της υποβληθείσας
αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης.

11.2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ έπειτα από
υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Καταβολής και της Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης από πλευράς ΕΦ. Μετά την πιστοποίηση και προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών καταβολής όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσης.
Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των
αντίστοιχων πιστώσεων.
Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές ενίσχυσης (αίτημα καταβολής, εκταμίευση) διενεργούνται
μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν
επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Ο ΕΦ διασφαλίζει ότι ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης το
αργότερο σε ενενήντα (90) μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος από τον Δικαιούχο.
Προς τούτο, μπορεί να καταρτίσει ενδιάμεσες ενδεικτικές προθεσμίες. Η προθεσμία πληρωμής των 90
ημερών δύναται να διακοπεί από τον ΕΦ σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο
132 παρ. 2 του Καν.1303/2013. Η διαδικασία διακοπής και τεκμηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την καταβολή της δημόσιας
χρηματοδότησης, οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί
αναγκαία σχετικά με την πράξη προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pepna.gr και τον ΕΦ
www.efepae.gr με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.
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Πέραν των ανωτέρω κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις απαιτήσεις
δημοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 115-117 του ΕΕ1303/2014 και το Κεφάλαιο II του ΕΕ
821/2014, καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Οι Δικαιούχοι ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την
αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο της οποίας
χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.

12.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την
ένταξή τους και μέχρι και την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης, οφείλουν να τηρούν τους όρους της
απόφασης ένταξης και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.
Ειδικότερα οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:
i.

να τηρούν τους όρους της χρηματοδότησης (απόφασης ένταξης)

ii.

να παρέχουν στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων της δράσης.

iii. να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά
την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την
προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
iv. να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της Πράξης που υλοποιούν,
διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο
ΠΣΚΕ.
v.

να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού
1303/2013 και ειδικότερα:
− να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη
προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και
επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, και να προβάλλουν το έμβλημα της
Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που στηρίζει την πράξη, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν
− να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα, σύμφωνα με τον
Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3 και εντός πλαισίου) αναφορικά με τη
συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που θα υποδειχθούν
− να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στις διαδικτυακές πύλες,
www.pepna.gr, www.espa.gr , www.elanet.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και
της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία
πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή
άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της
πράξης.
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 29 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

vi. να μην προβούν σε μετεγκατάσταση της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
vii. να μην προβούν σε διακοπή λειτουργίας της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
viii. να γνωστοποιούν στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή στον Ενδιάμεσο Φορέα κάθε
μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας.
Επισημαίνεται ότι οι όροι υλοποίησης της Πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι
ουσιώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον Δικαιούχο χωρίς προηγούμενη έγκριση από την
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / ΕΦ συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης.
Οι Δικαιούχοι οφείλουν για δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας
μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος να τηρούν και να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά και
παραστατικά στοιχεία της Πράξης, τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου,
της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της Πράξης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον δικαιούχο
της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα
με την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (ΦΕΚ 2784 Β’, 21.12.2015)

12.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης,
υποχρεούται στα ακόλουθα:
Έως τις 31.12.2021:
i. να λειτουργεί πραγματικά. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της
ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική
διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ii. να αναλώσει το καταβληθέν ποσό κατά το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από
τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του.
iii. να μην προβεί σε μετεγκατάσταση της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου εκτός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
iv. να μην προβεί σε διακοπή λειτουργίας της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
v. να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού
1303/2013
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Για τον έλεγχο των υποχρεώσεων, ο δικαιούχος της ενίσχυσης που θα επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία,
θα πρέπει να αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ΕΦ όλα τα σχετικά έγγραφα που
ζητούνται να υποβληθούν εγγράφως ή μέσω ΠΣΚΕ από αυτήν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών
επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.
Η επαλήθευση διενεργείται βάσει των υποβληθέντων από το Δικαιούχο στοιχείων ή και βάσει
διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων.

13. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Σε ότι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή
παρανόμως καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 22 του Ν. 4314/2014 (Α 265)
ως ισχύει και στην υπ. αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (Β2784) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014−2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014»
Σημειώνεται ότι η ΔΑ/ΕΦ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της
απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες
αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει
στην
ιστοσελίδα
του
ΕΣΠΑ
(www.espa.gr)
και
συγκεκριμένα
στον
σύνδεσμο
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦ/ΔΑ
1. Να υποβάλλει στην ΕΥΚΕ τις προβλεπόμενες ετήσιες εκθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην
Επιτροπή (σημείο 87 της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης).
2. Να τηρεί λεπτομερή αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που
είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της 19.3.2020/C(2020)
1863 Ανακοίνωσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό
αίτημα.
3. Να διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων (τουλάχιστον 2% επί
των επιχορηγηθεισών). Η επιλογή του δείγματος θα γίνει με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Ο
έλεγχος θα γίνει βάσει υποβληθέντων από το Δικαιούχο στοιχείων ή/και βάσει διασταύρωσης στοιχείων
βάσεων δεδομένων αναφορικά με τα ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, όπως μέγεθος δεδομένης
επιχείρησης καθώς των όσων αναφέρονται στην ενότητα 12.2 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ).

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η ηλεκτρονική υποβολή
www.ependyseis.gr/mis

θα

γίνει

στο

Πληροφοριακό

Σύστημα

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ)
Έδρα: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, Τηλ: +30 2130166100-3
URL: www.elanet.gr, e-mail: southaegean-covid@elanet.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας : Μαρία Πουρναρά Τηλ.: 2130166100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.
Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Ο κατάλογος των επιλέξιμων ΚΑΔ αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ : ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΔ
05.20
07.10
07.29
08.11
08.12
08.91
08.93
08.99
10.11
10.12
10.13
10.31
10.32
10.39
10.41
10.42
10.51
10.52
10.61
10.62
10.71
10.72
10.73
10.83

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α

ΚΛΑΔΟΣ
Εξόρυξη λιγνίτη
Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων,
ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και
άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη
βιομηχανία λιπασμάτων
Εξόρυξη αλατιού
Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και
λαχανικών
Παραγωγή ελαίων και λιπών εξαιρουμένου του ΚΑΔ
10.41.12
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων
λιπών
Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και
παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ
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10.84
10.85
10.86
10.89
10.91
10.92
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.07
13.10
13.20
13.30
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.20
14.31
14.39
15.11
15.12
15.20

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που
εκτρέφονται σε αγροκτήματα
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα
συντροφιάς
Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων
ποτών
Παραγωγή οίνου από σταφύλια
Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που
υφίστανται ζύμωση
Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού
και άλλων εμφιαλωμένων νερών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων
πλέξης κροσέ
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
εκτός από ενδύματα
Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και
διχτυών
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη
υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών
κλωστοϋφαντουργικών ειδών
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
Κατασκευή εσωρούχων
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων
ένδυσης
Κατασκευή γούνινων ειδών
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και
πλέξης κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης
κροσέ
Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή
γουναρικών
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και
παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Κατασκευή υποδημάτων

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 33 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

16.10
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29
17.11
17.12
17.21
17.22
17.23
17.29
18.11
18.12
18.13
18.14
18.20
19.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.20
20.30
20.41
20.42
20.51
20.52
20.53
20.59
20.60
22.11

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων
πλακών με βάση το ξύλο
Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή
ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Παραγωγή χαρτοπολτού
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών
υγιεινής και ειδών τουαλέτας
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
Εκτύπωση εφημερίδων
Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης
(κοκοποίησης)
Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
Παραγωγή χρωστικών υλών
Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού
καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών
προϊόντων
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων
επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισμού και στίλβωσης
Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων
καλλωπισμού
Παραγωγή εκρηκτικών
Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
Παραγωγή αιθέριων ελαίων
Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή μη φυσικών ινών
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και
σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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καουτσούκ

22.22
22.23

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ)
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και
καθορισμένων μορφών
Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

22.29
23.11
23.12
23.13

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.19

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού,
περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

Χ

23.31

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών
προϊόντων από οπτή γη
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και
κεραμικών διακοσμητικών ειδών
Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
Παραγωγή τσιμέντου

Χ
Χ

22.19
22.21

23.32
23.41
23.42
23.49
23.51
23.52
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.70
23.91
23.99
24.10

Παραγωγή ασβέστη και γύψου
Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
Κατασκευή κονιαμάτων
Κατασκευή ινοτσιμέντου
Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο
και τσιμέντο
Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
π.δ.κ.α.
Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και
σιδηροκραμάτων

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

24.20

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

Χ

24.31
24.32
24.33
24.34

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

Χ
Χ
Χ
Χ

24.41
24.42
24.43
24.44
24.45

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Παραγωγή χαλκού
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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24.51
24.52
24.53
24.54
25.11
25.12
25.21
25.29
25.30
25.50
25.61
25.62
25.71
25.72
25.73
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
26.11
26.12
26.20
26.30
26.40
26.51
26.52
26.60
26.70
26.80
27.11
27.12
27.20
27.31
27.32
27.33

Χύτευση σιδήρου
Χύτευση χάλυβα
Χύτευση ελαφρών μετάλλων
Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών
μεταλλικών σκελετών
Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών
και δοχείων
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες
ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και
μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Μεταλλοτεχνία
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων
δοχείων
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα
Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών
και πλοήγησης
Κατασκευή ρολογιών
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών
μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού
εξοπλισμού
Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και
ηλεκτρικών μετασχηματιστών
Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού
ρεύματος
Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών
Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών
συρμάτων και καλωδίων
Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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27.40
27.51
27.52
27.90

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.11

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους
κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.12
28.13
28.14
28.15
28.21
28.22
28.23
28.25
28.29
28.30
28.41
28.49
28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99
29.10
29.20
29.31
29.32
30.11
30.12
30.20

Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών
μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και
μετάδοσης κίνησης
Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης
φορτίων
Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός
ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
εξοπλισμού)
Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη
οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
π.δ.κ.α.
Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία
και τις δομικές κατασκευές
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων,
ποτών και καπνού
Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή
δερμάτινων ειδών
Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού
και χαρτονιού
Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και
ελαστικών ειδών
Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα·
κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
για μηχανοκίνητα οχήματα
Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για
μηχανοκίνητα οχήματα
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
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Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
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30.30
30.91
30.92
30.99
31.01
31.02
31.03
31.09
32.11
32.12
32.13
32.20
32.30
32.40
32.50
32.91
32.99
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.19
33.20
35.13
35.14
35.22
35.23
35.30
37.00
38.11
38.12
38.21
38.22
38.31
38.32
39.00

υλικού
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και
συναφών μηχανημάτων
Κατασκευή μοτοσικλετών
Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Κατασκευή στρωμάτων
Κατασκευή άλλων επίπλων
Κοπή νομισμάτων
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών
ειδών
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή αθλητικών ειδών
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και
προμηθειών
Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα
Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
Επισκευή μηχανημάτων
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και
διαστημόπλοιων
Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού
μεταφορών
Επισκευή άλλου εξοπλισμού
Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού
Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

Χ
Χ
Χ

Παροχή ατμού και κλιματισμού
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων
απορριμμάτων
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη

Χ

Χ
Χ
Χ
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Χ
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Χ
Χ
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διαχείριση αποβλήτων
41.10
41.20
42.11
42.12
42.13
42.21
42.22
42.91
42.99
43.11
43.12
43.13
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
45.11
45.19
45.20
45.31
45.32
45.40

46.11

46.12
46.13

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων
σιδηροδρόμων
Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά
υγρών
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας
και τηλεπικοινωνιών
Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
Κατεδαφίσεις
Προετοιμασία εργοτάξιου
Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης
και ψύξης
Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Επιχρίσεις κονιαμάτων
Ξυλουργικές εργασίες
Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και
τελειώματος
Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
π.δ.κ.α.
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων
Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων
μηχανοκίνητων οχημάτων
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων
μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και
των μερών και εξαρτημάτων τους
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών
προϊόντων εξαιρουμένων των ΚΑΔ 46.11.11.07 και
46.11.19.12
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και
βιομηχανικών χημικών προϊόντων
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
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46.45
46.47

πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού,
πλοίων και αεροσκαφών
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και
ειδών κιγκαλερίας
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων,
γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός από
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων
(46.17.11.27),
Εμπορικοί
αντιπρόσωποι
που
μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού (46.17.13)
Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση
άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από: Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών
υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04),
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων
καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση διαφόρων ειδών
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών
και καπνού
Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και
υλικών καθαρισμού
Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48
46.49

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

46.14

46.15

46.16

46.17

46.18

46.19
46.39
46.41
46.42
46.43
46.44

46.52
46.61
46.62
46.63

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και εξαρτημάτων
Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων,
εξοπλισμού και προμηθειών
Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς
και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
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Χ
Χ
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πολιτικού μηχανικού

46.64
46.65
46.66
46.69
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
46.90
47.19

47.24
47.25
47.29
47.30
47.41
47.42
47.43
47.51
47.52
47.53
47.54

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την
κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού
γραφείου
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και
ειδών υγιεινής
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και
εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις
θέρμανσης
Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
εξαιρουμένου του ΚΑΔ 46.77.10.10
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα
καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος
ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση
περίπτερου (47.19.10.02 )
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και
λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού
σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε
εξειδικευμένα καταστήματα

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
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47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

Χ

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

Χ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 41 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

49.10

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: Λιανικό
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης,
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό
εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
(47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και
εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88).
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών εξαιρουμένων των ΚΑΔ 47.99.15 και
47.99.27
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20
49.31
49.32
49.39
49.41
49.42

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
Εκμετάλλευση ταξί
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

47.62
47.63
47.64
47.65
47.71
47.72
47.74

47.75

47.76
47.77

47.78

47.79
47.81
47.82
47.89
47.99

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 42 από 81

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

50.20
50.30
50.40
51.10
51.21

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.10
52.21
52.22

Αποθήκευση
Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές
μεταφορές
Διακίνηση φορτίων
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης
διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα
αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
Άλλα καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για
εκδηλώσεις
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες
γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές
τραπεζαρίες (56.29.20.01)
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Έκδοση βιβλίων
Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
Έκδοση εφημερίδων
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

52.23
52.24
52.29
55.10
55.20
55.30
55.90
56.10
56.21
56.29
56.30
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
58.21
58.29
59.11
59.12
59.13
59.14
59.20
60.10
60.20
61.90
62.01

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έκδοση άλλου λογισμικού
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών,
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Ραδιοφωνικές εκπομπές
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και
τηλεοπτικών εκπομπών
Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
συστημάτων
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Χ
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Χ
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62.02
62.03
62.09
63.11
63.12
63.91
63.99
68.10
68.20
68.31
68.32
69.10
69.20
70.10
70.21
70.22
71.11
71.12
71.20
72.11
72.19
72.20
73.11
73.20
74.10
74.20
74.30
74.90
75.00
77.11
77.12
77.21
77.22
77.29

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της
πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς
δραστηριότητες
Δικτυακές πύλες (web portals)
Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων
ακινήτων
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή
βάσει σύμβασης
Νομικές δραστηριότητες

Χ

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού
ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών

Χ

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές
επιστήμες και τη μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
Διαφημιστικά γραφεία

Χ
Χ
Χ

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή
οικιακής χρήσης
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77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.40
78.10
78.20
78.30
79.11
79.12
79.90
80.10
80.20
80.30
81.10
81.21
81.22
81.29
81.30
82.11
82.19
82.20
82.30
82.91
82.92
82.99

84.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών
μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών
μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών
εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών
προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα
δημιουργού
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής
απασχόλησης
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
Δραστηριότητες έρευνας
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
(Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής
κλπ)
Γενικός καθαρισμός κτιρίων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και
βιομηχανικού καθαρισμού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων
και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής
υποστήριξης
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων
οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
Δραστηριότητες συσκευασίας
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή
περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και
άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική
ασφάλιση

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
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84.23
85.10
85.20
85.31
85.32

Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το
διανεμητικό εμπόριο και την τροφοδοσία με τρόφιμα,
με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια
Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά
θέματα
Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
Προσχολική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41
85.42
85.51
85.52
85.53
85.59

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Πολιτιστική εκπαίδευση
Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών
επαγγελμάτων
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών
επαγγελμάτων
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή
καταλύματος
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για
άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και
χρήση ουσιών
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή
καταλύματος

84.13.15
84.13.16

86.21
86.22
86.23
86.90
87.10
87.20
87.30
87.90
88.10
88.91
88.99
90.01
90.02
90.03
90.04
91.01
91.02
91.03
91.04

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

Χ

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος πδκα
Τέχνες του θεάματος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάματος
Καλλιτεχνική δημιουργία
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Δραστηριότητες μουσείων
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και
φυσικών βιοτόπων

Χ
Χ
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92.00
93.11
93.12
93.13
93.19
93.21
93.29
94.11
94.12
94.91
94.99
95.11
95.12
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29
96.01
96.02
96.04
96.09.19

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από: Υπηρεσίες
τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων
θεματικών πάρκων
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών
οργανώσεων
Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων
Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού
Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού
σπιτιού και κήπου
Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων
αισθητικής
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
Διάφορες Aλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από:
Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες
προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Έντυπο υποβολής
(Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει οριστικοποίηση)

2.

Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην
οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα
Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για έδρα/υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημ/νία
δημοσίευσης της πρόσκλησης).

3.

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ.

4.

Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Αναλυτικής
Πρόσκλησης.

5.

1)

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε
εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
2) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική
διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής
ικανοποίησης των πιστωτών.
Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα
κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία. Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το
ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε
περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται
να προσκομιστούν και το (1) και το (2).

6.

1) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
τροποποιήσεων αυτών) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του
έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε
εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις δύο (2) κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. ή όσων εξ αυτών υπάρχουν
Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:

7.

• Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
•
Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (υπογεγραμμένα/σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ. Εκπρόσωπο)
• Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 και 2019) που προηγούνται του έτους
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή όσων εξ αυτών υπάρχουν.
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8.

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (τόσο του 2019, όσο και του 2020 και συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312)
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
Το έντυπο της δήλωσης για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται), ο κύκλος εργασιών του
τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.

9.

Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν
είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια
εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι
δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της
Επιτροπής.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Προβληματική επιχείρηση είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από
τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία
πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν
από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό
που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο
όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα
χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά
την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει
συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον
επιλεγμένο ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για
την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που
αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε
σχέδιο αναδιάρθρωσης·
Ο έλεγχος προβληματικότητας μιας επιχείρησης γίνεται τόσο σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης όσο και
στο επίπεδο της «δεδομένης επιχείρησης» (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή
επιχειρήσεις)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 03 :
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
ΔΡΑΣΗ

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου»

Φόρμα Υποβολής
Κωδικός πράξης: XXX-XXXXX
Δικαιούχος: XXXXXXXXXXXXXXX
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1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Είδος Επιχείρησης - Φορέα
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.Φ.Μ.
V.A.T. (εκτός Ελλάδος)
Επωνυμία Δικαιούχου
Επωνυμία Δικαιούχου (Αγγλικά)
¨Εμφάνιση Ονομασίας Φορέα στα
"Επισυναπτόμενα Έγγραφα"
Διακριτικός Τίτλος Δικαιούχου
Νομική Μορφή
Ημερομηνία έναρξης εργασιών επιχείρησης (Βάσει
έναρξης απο ΔΟΥ)
Αντικείμενο δραστηριότητας
Δ.Ο.Υ.
Μέγεθος Επιχείρησης - Φορέα
Η επιχείρηση είναι εξωχώρια (offshore)
Είδος Βιβλίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NUTS Level II Κωδικοποίηση)

Χώρα
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Τοποθεσία
Ταχ. Κωδικός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ιστοχώρος (Website)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δικαιούχος
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Υπεύθυνος Έργου/Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας Έργου
(Συμπληρώνετε μόνο για ερευνητικά έργα RIS)
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Επώνυμο
Όνομα
Α.Φ.Μ.
Θέση στο Φορέα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χώρα
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Τοποθεσία
Τηλέφωνο (Σταθερό)
Τηλέφωνο (Κινητό)
e-mail

3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δικαιούχος
Είδος Προσώπου (Μετόχου)
Μέτοχος εκτός Ελλάδας
Α.Φ.Μ. Μετόχου
V.A.T.
Δ.Ο.Υ.
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Θέση Εταίρου ή Μετόχου στον Φορέα
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
A.Δ.Τ./Διαβατήριο
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπρόσωπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπρόσωπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Θέση Εταίρου ή Μετόχου στον Φορέα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Χώρα Εγκατάστασης / Διαμονής
Δημοτική – Τοπική Κοινότητα
Οδός - Αριθμός
Ταχ. Κωδικός
Πόλη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

4.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ)

Δικαιούχος
Κ.Α.Δ. Επένδυσης
Κ.Α.Δ.
Είναι ο ΦΠΑ ανακτήσιμος;
Ημερομηνία Προσθήκης

5.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία
συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ.)
Συνολικός Κύκλος
Εργασιών (€)

Σύνολο Ενεργητικού
(Σε€)

Αριθμός
Απασχολούμενων (σεΕΜΕ)

2018
2019

6.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΤΟΧΟΙ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ OFFSHORE)

Εταίρος/Μέτοχος
Offshore
Χώρα
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ./V.A.T Επιχείρησης
Έτος Ίδρυσης Επιχείρησης
Αντικείμενο Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Θέση στην Επιχείρηση
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7.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Συμπεριλαμβανομένων των offshore)

Δικαιούχος
Τύπος Σύνδεσης με Φορέα/Επιχείρηση
Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ./ V.A.T. Επιχείρησης
Νόμιμος εκπρόσωπος
Περίοδος Αναφοράς
Απασχολούμενοι(ΕΜΕ)
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών

20.202.020.202.020.200,00

8.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τίτλος Πράξης

ΠΕΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τίτλος Πράξης (Αγγλικά)

WORKING CAPITAL

Είδος Επένδυσης

Άλλο

Διάρκεια σε μήνες

12,00
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10. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Δικαιούχος
Δημοτική-Τοπική Κοινότητα
Τοποθεσία
Οδός - Αριθμός
Ταχ.Κωδικός

11. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)
1. Ο δικαιούχος δεσμεύεται για την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και
πληροφόρησης;

ΝΑΙ

2. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες που αφορούν τις κρατικές
ενισχύσεις κατά το στάδιο της πρόσκλησης, της απόφασης ένταξης και πιθανών τροποποιήσεων αυτής;

ΝΑΙ

3. Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τί απαιτείται) πρόσβασης των ΑΜΕΑ, ή εφόσον
δεν υπάρχουν πρόκειται να δημιουργηθούν;

ΝΑΙ

4. Είδος υφιστάμενης υποδομής ΑΜΕΑ που διαθέτει η επιχείρηση ή που πρόκειται να δημιουργηθεί (Περιγραφή)

-

5. H πράξη συνεκτιμά και προασπίζει την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών;

ΝΑΙ

6. Η πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού;

ΝΑΙ

7. Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και διασφαλίζει την προώθηση των απαιτήσεων
περιβαλλοντικής προστασίας, αποδοχής πόρων, μετριασμού, κλιματικής αλλαγής και προστασίας
βιοποικιλότητητας, όπου εφαρμόζεται;

ΝΑΙ

8. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα;

ΝΑΙ

12. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης - Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Επικοινωνιακή περιγραφή της επένδυσης - Σύντομη περιγραφή
Αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα
Εργαζόμενοι εντός περιφέρειας …………
Εργαζόμενοι εκτός περιφέρειας ……….

13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μονάδες Εργασίας

A1. Μονάδες Εργασίας έτους 2019

Συνολικές ημέρες ασφάλισης εργαζομένων/300
(ΣΕΑ) έτους 2019
Οικονομικά Στοιχεία

A2. Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών
(EBIDA/Κ.Ε.) έτους 2019

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBIDA)
έτους 2019
Κύκλος Εργασιών έτους 2019
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Οικονομικά Στοιχεία

A3. Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019
(Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)

Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως
30/06/2019 (A)
Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως
30/06/2020 (B)
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
(πεδίο 102 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
(πεδίο 202 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Παροχές σε εργαζομένους από εμπορική δραστηριότητα
(πεδίο 181 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Παροχές σε εργαζομένους από παραγωγική δραστηριότητα
(πεδίο 281 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Παροχές σε εργαζομένους από παροχή υπηρεσιών
(πεδίο 481 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Διάφορα Λειτουργικά Έξοδαεμπορικής δραστηριότητας
(πεδίο 185 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα παραγωγικής δραστηριότητας
(πεδίο 285 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)
Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα παροχής υπηρεσιών
(πεδίο 485 του Ε3 του φορολογικού έτους 2019)

15. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δικαιούχος
Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης

1 - Επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης

Επιλέξιμο ποσό (€)
Καθεστώς ενίσχυσης

19.3.2020/C(2020) 1863 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19

Ένταση Ενίσχυσης (%)

100,00

Δημόσια Δαπάνη (€)
Μη Επιλέξιμο ποσό (€)
Τεκμηρίωση

16. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κατηγορία Δαπάνης

Συνολικό Κόστος(€)

Μη Επιλέξιμο Κόστος(€)

Επιλέξιμο Κόστος(€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

Επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης
Συνολικά

17. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Χρηματοδότηση

Ποσό (€)

% του συνολικού π/υ

Α. Ιδιωτική συμμετοχή (Α1+Α2)
A1. Ίδια κεφάλαια
A2. Δάνεια
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Β. Αιτούμενη Επιχορήγηση
Γ. Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Δ. Μη Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Συνολικός Προϋπολογισμός (Γ+Δ)

18. Δείκτες
Τιμή

Άνδρες

Γυναίκες

50020 - CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο
κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
50022 - CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για
κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

19. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από την διαχειριστική αρχή / ΕΦ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη
διεύθυνση email που έχω δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών
και προθεσμιών
Είναι σε γνώση μου το γεγονός ότι η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και ότι θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και ότι η
ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Αποδέχομαι ότι φέρω την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής μου αίτησης χρηματοδότησης. Γνωρίζω ότι διόρθωση ή
τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν
επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μετά των απαιτούμενων
δικαιολογητικών εγγράφων παρέχω στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στον ΕΦ και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών τη ρητή
συγκατάθεση του για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα τα οποία
προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος και αποδέχομαι ότι τέτοια επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση
και ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής μου πράξης. Γνωρίζω ότι η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΦ και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των
κοινοτικών και εθνικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΣΠΑ και ότι διενεργείται για την εκπλήρωση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
σύμφωνα τον Κανονισμό 1303/2013 και των εκτελεστικών τούτου κανονισμών νόμων και κανονιστικών πράξεων της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας που διέπει την παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ένωσης
Είναι σε γνώση μου ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο ΠΣΚΕ κατόπιν της αίτησης χρηματοδότησης μου και ότι έχω την αποκλειστική
ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια τους. Περαιτέρω, συναινώ στην ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησής μου και των αποτελεσμάτων επί τυχόν ασκηθείσας ένστασής μου (ενδικοφανούς
προσφυγής) μετά της διαλαμβανόμενης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αυτής καθώς και οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης
προβλέπεται στην νομοθεσία που διέπει την παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων και η οποία είναι απαραίτητη στα πλαίσια της αρχής της
διαφάνειας και της νομιμότητας που διέπει τη δράση και την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης των ενωσιακών και εθνικών πόρων.

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

20. Συνημμένα Έγγραφα
Αρχείο

Μέγεθος

Περιγραφή

Ημερομηνία :
Υπογραφή
Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλ.. Ταχυδρομείου(Εmail):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος και εκ μέρους της επιχείρησης …………………
…..……………………………………………………………..……………………………………….. με ΑΦΜ…………………………… δηλώνω ότι:
1.
Όλα τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας είναι ακριβή και αληθή.
2.
Η επιχείρηση με ΑΦΜ ………………………… έχει υποβάλει μόνο μια αίτηση χρηματοδότησης για στήριξη στην παρούσα
πρόσκληση
3.
Έχω λάβει σαφή γνώση όλου του περιεχομένου της πρόσκλησης και συγκεκριμένα της διάταξης η οποία προβλέπει ότι η
αρχική βαθμολογική κατάταξη της πρότασης θα γίνει βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων. Ως εκ τούτου φέρω
ακέραια την ευθύνη καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων που δηλώθηκαν στο έντυπο υποβολής της πρότασης (τα οποία
θα διαμορφώσουν την κατ’ αρχήν βαθμολογία της). Το όποιο δυσμενές αποτέλεσμα εξαιτίας λανθασμένων εκ μέρους μου
αναγραφών βαρύνει αποκλειστικά εμένα και εφόσον η πρόταση εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν εγκριθεί δεν θα αξιώσω
μετέπειτα δικαίωση.
4.
Τα δηλωθέντα στην πρόταση οικονομικά στοιχεία είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ πριν την δημοσίευση της
πρόσκλησης.
5.
Η επιχείρηση είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
ης
651/2014 της Επιτροπής της 17 Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων.
6.
Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική ή δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 βάσει των οριζόμενων στην
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση, όπως αυτή ισχύει
7.
Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
(Α137/13.09.2017).
8.
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου
της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με
άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 και το σημείο 86 της
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9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

της 19.3.2020/C(2020) 1863/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές
και δηλώνω ότι τα στοιχεία που παρέχονται από τις εθνικές ή/και κοινοτικές βάσεις δεδομένων υπερισχύουν των
δηλωθέντων.
Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου με τα στοιχεία που
παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email
που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και όσα λαμβάνονται από αυτούς
επέχουν θέση επίσημων εγγράφων.
Αποδέχομαι ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΦ
αναφορικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση της πράξης δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (onscreen) μέσω ηλεκτρονικών
εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα
απενταχθεί και η επιχείρηση θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.
Η επιχείρηση είναι ενημερωμένη και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους περιορισμούς και
πληροί όλες τις προϋποθέσεις της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της
νόσου COVID-19.
Δεσμεύομαι ότι η επιχείρηση θα απασχολεί κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του
κεφαλαίου κίνησης τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του
προηγούμενου έτους.
Δεσμεύομαι ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης
επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη
με κάθε άλλη ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά ισχύει),
δεν θα ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.
Δεσμεύομαι ότι το ποσό που θα εισπράξει η επιχείρηση θα το αναλώσει εντός του 2021, για να καλύψει έξοδα της, τα οποία,
φορολογικά συμπεριλαμβάνονται στους ίδιους κωδικούς (Ε3 του 2019) από τους οποίους υπολογίσθηκε το ύψος του ποσού
που εισέπραξε. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, γνωρίζω ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει εντόκως την
διαφορά μεταξύ καταβληθέντος και αναλωθέντος ποσού.
Δηλώνω ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής
ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ.
Δηλώνω ότι (διαζευκτικά): Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει
ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει
ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
Δεσμεύομαι ότι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο των
σημείων 22 στοιχείο α) και 23 στοιχείο α), του C(2020) 1863 final / 19-3-2020
Δεσμεύομαι να τηρώ την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο
ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
Δηλώνω ότι παρέχω ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄άρθρο 6 του Κανονισμού
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119
σελ.1- 88] σε όλα τα στάδια της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων τότε δηλώνει:
Δεσμεύομαι για τη μη μετακύληση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς καθώς και
ότι η ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς
παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ημερομηνία:……….20……
Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος
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(Σφραγίδα Επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλ.. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος και εκ µέρους της επιχείρησης
………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………..…………………………………….. µε ΑΦΜ…………………………… δηλώνω ότι:
Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως «δεδομένη επιχείρηση»
όπως αυτή ορίζεται από την Ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία, (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχειρήσεις):
1) Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της
Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά
2) Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020
και μετά παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά.
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Γ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Υ/Δ ΟΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Μόνο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλ.. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος και εκ µέρους της επιχείρησης …………………
…………………………………………………………………..……………………………………….. µε ΑΦΜ……………………………στα πλαίσια του έργου
µε Κωδ: ………………………..δηλώνω ότι:
•

Το σύνολο των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν για τη λειτουργία της/των εγκαταστάσεων/υποκαταστηµάτων
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το διαχειριστικό έτος (χρήση) 2019 ανέρχεται στο ποσό των ………….……….
€ υπολογιζόµενα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οδηγό της παρούσας πρόσκλησης (βλέπε κεφ. 4)

•

Το πλήθος των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν αθροιστικά στην/στις εγκαταστάσεις/υποκαταστήµατα εντός
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά το έτος 2019 ανέρχεται σε……….. άτοµα

Ημερομηνία: ……….20……
Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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Δ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Υ/Δ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλ.. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος και εκ µέρους της επιχείρησης …………………
…………………………………………………………………..……………………………………….. µε ΑΦΜ……………………………στα πλαίσια του έργου
µε Κωδ: ………………………..δηλώνω ότι:
•

Η επιχείρηση που εκπροσωπώ δεν υποχρεούται σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

•

Ο Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης που εκπροσωπώ, για το τρίµηνο Απριλίου-Μαίου-Ιουνίου του έτους 2019
ανήλθε σε ……………..€

•

Ο Κύκλος Εργασιών της επιχείρησης που εκπροσωπώ, για το τρίµηνο Απριλίου-Μαίου-Ιουνίου του έτους 2020
ανήλθε σε ……………..€
Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω ποσά θα ελεγχθούν για την εγκυρότητά και την ταυτότητα µε τα υποβληθέντα στο
ΠΣΚΕ µε τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης κατά την υποβολή του Αιτήµατος Ελέγχου και σε
περίπτωση που διαπιστωθούν αναντιστοιχίες θα γίνει αναβαθµολόγηση της πρότασης µε τα ποσά που
προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις, γεγονός που µπορεί να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης
ένταξης

•

Ημερομηνία: ……….20……
Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1)
(2)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως
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(3)

(4)

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν
βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια
οικονομική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από
10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των
χρηματικών ποσών
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την
έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.
2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την
έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση)
κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3,
το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού,
συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών
προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου και
επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business angels), εφόσον το
σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους από 5 000
κατοίκους.
3.«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 26.6.2014 L 187/70 Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης EL
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·
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δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον
οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη
διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους
ως μετόχων ή εταίρων. Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε
από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών
προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή
τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά
προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4.Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή
έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
5.Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή
συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται
στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να
καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι
δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που
είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και
εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.
Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών
ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών
υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή
κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2,
η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ
μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία
που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους.
Άρθρο 5
Ο αριθμός απασχολουμένων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον
αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό
αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των
ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:
1) οι μισθωτοί
2) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με
μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο 26.6.2014 L 187/71 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες
4) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από
την επιχείρηση.
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Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας
ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η διάρκεια των αδειών
μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.
Άρθρο 6
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού
απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία
της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους
ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. Στα
στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως
συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη της εν λόγω
επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα
δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής,
λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο
εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με
την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εξεταζόμενη
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σε
αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. Για την εφαρμογή επίσης της
παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από
τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται
κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές
επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους
λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται
με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της. 26.6.2014
L 187/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία:……………………………………..…………………………….
Διεύθυνση έδρας: ………………………………….………………………………..
ΑΦΜ: ………………………………………………………….……………….
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής ή
αντίστοιχη θέση):

………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:
Ανεξάρτητη επιχείρηση: Τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους
λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί η δήλωση χωρίς παραρτήματα.
Συνεργαζόμενη επιχείρηση: Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα Α (και τα τυχόν
συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών
να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.
Συνδεδεμένη επιχείρηση:
Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα Β (και τα
τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των
υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω
Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*): 2019
Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)
Κύκλος εργασιών (**)
Σύνολο ισολογισμού (**)
(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες
εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

_________________________________________________________
Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία
ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή
μεγάλη επιχείρηση);
Όχι
Ναι
[να επισυναφθεί δήλωση σχετικά και με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (1)]
Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση:

.......................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων
της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:
______
1

( ) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα
συμπληρωματικά δελτία)
Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα
συμπληρωματικά δελτία)
Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένηεπιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηματικό
σημείωμα)
Περίοδος αναφοράς (2): 2019

Αριθμός
απασχολουμέν
ων (ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή των
ενοποιημένων λογαριασμών (μεταφορά από τον
πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2) όλων
των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων (μεταφορά από τον πίνακα Α του
παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων που
δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης στη
γραμμή [μεταφορά από τον πίνακα Β(2) του
παραρτήματος Β]
Σύνολο (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4).
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με
βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον υπάρχουν – τους
ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους
περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά
με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε
επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των
ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους
ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να
μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία)

Αριθμός
απασχολουμένων(Ε
ΜΕ)

Κύκλος
εργασιών(*)

Σύνολο
ισολογισμού(*
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
1

( ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό
χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται
στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).

Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο
«δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2
(σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ..............................................................................
Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (1): .....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης
επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των
συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει
3
ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης ( ). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία
σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.

3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
4

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής ( ) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση (ή από
τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη
συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου:

...........................................................................................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το
αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):

...........................................................................................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί
στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’
αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας εταιρικής σχέσης»
Ποσοστό: ...

Αριθμός
απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών
(*)

Σύνολο
ισολογισμού (*)

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να
προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται
βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν
ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των
ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί
ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού
(**)

Σύνολο
(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους
υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται
η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του
πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Διεύθυνση της
Αριθμόςμητρ Ονοματεπώνυμο και
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία
εταιρικής έδρας ώου ή ΦΠΑ
τίτλος του ή των βασικών
(*)
διευθυνόντων (**)
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
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Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που
δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτημα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων
συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή
άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2)
παρακάτω.
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθμός απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο
ισολογισμού (**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3
(σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ..............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας : ..............................................................................
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (1)
: ..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων(ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει
παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6
παράγραφος 3 εδάφιο 2).

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους
ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των
ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης (3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας
επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο
παράρτημα Α.

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σελίδα 77 από 81

ΑΔΑ: 9ΤΔ17ΛΞ-4ΓΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
•

•

•

•

•

•

Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην
οποία θα εμφανίζονται οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Στοιχεία
Εγκαταστάσεων Εσωτερικού (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα πρέπει είναι
σύγχρονη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ελέγχου).
Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο για τον μήνα που
προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του αντίστοιχου του
προηγούμενου έτους π.χ:
1) Δεκεμβρίου του 2019 και του 2020, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης
(αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Ιανουαρίου του 2021,
2) Ιανουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης
(αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2021,
3) Φεβρουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης
(αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Μαρτίου του 2021,
Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται
στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 (βλ. Παράρτημα ΧΙ).
Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς
Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Για επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν, οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται) και ο
κύκλος εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020)
δηλώθηκε σε Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, λογιστικές
καταστάσεις από τις οποίες θα επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα κατά την υποβολή.
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακας Προσωπικού) Ε4 για τις εγκαταστάσεις εντός της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε ισχύ κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της
αίτησης καταβολής του Κεφαλαίου Κίνησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται:
1. Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10)
ημερών από την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που
έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής
Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων
από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την
ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ
(εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η
κατάθεση του ποσού.
4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές
επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται :
1) το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο
“δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και
νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα
λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά
ισχύει), δεν ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.
2) ότι η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε θέση αναγκαστικής διαχείρισης (εξαιρούνται οι
ατομικές επιχειρήσεις)
3) ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό
της τελευταίας τροποποίησης.
Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης τότε απαιτείται
επιπρόσθετα η προσκόμιση επικυρωμένου από το Γ.Ε.ΜΗ. αντιγράφου του τελευταίου
(κωδικοποιημένου) καταστατικού ή το σύνολο των τροποποιήσεων του καταστατικού
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον δεν υφίσταται
κωδικοποιημένο. (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
4) ότι τα στοιχεία της εκπροσώπησης, αλλά και της εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης της
εταιρείας, δεν έχουν τροποποιηθεί και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική
απόφαση (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
Εφόσον έχει γίνει τροποποίηση τότε υποβάλλονται εναλλακτικά:
• για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης
Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ)
• για την εταιρική/μετοχική σύνθεση: Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων
με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή πρακτικό
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Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική μορφή
(ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ).
5. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση
και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.Μ.Η.
θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα τα κάτωθι πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου
διμήνου:
 Περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο,
 Περί μη θέσης σε εκκαθάριση από ΓΕΜΗ,
 Περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται τα πιστοποιητικά να διατηρούν την ισχύ
τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε.
Δημοσιεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά μεμονωμένες χορηγήσεις ενισχύσεων:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

Επωνυμία του δικαιούχου
Αναγνωριστικό ταυτότητας δικαιούχου
Είδος επιχείρησης (Μικρή / Πολύ μικρή) κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης
Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος, σε επίπεδο NUTS II (1)
Τομέας δραστηριότητας σε επίπεδο ομάδας NACE (2)
Στοιχείο ενίσχυσης, εκπεφρασμένο ως ακέραιο ποσό στο εθνικό νόμισμα (3)
Μέσο ενίσχυσης (4) [επιχορήγηση/]
Ημερομηνία χορήγησης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ COVID 19
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
SA.58616 (2020/N) 28/9/2020
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