Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Περιφέρεια Αττικής

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην
Περιφέρεια Αττικής

Τι αφορά
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
Ποιοι μπορούν να επιδοτηθούν
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη
Περιφέρεια Αττικής. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
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 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
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)».

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση θα πρέπει σωρευτικά, α)από
τις 31/1/2020 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.
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Προϋπολογισμός / Ποσοστό επιχορήγησης
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 50.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων
θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) 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)

•

Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000
ΕΥΡΩ.
Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από τις 23 Οκτωβρίου 2020 έως τις 20 Νοεμβρίου του 2020.
Προθεσμία ολοκλήρωσης
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, 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.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής

Α / Α Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής
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1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Π ά μ ε σ τ ο t a x i s , π ρ ο σ ω π ο π ο ι η μ έ ν η
επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr πληροφόρηση, στοιχεία μητρώου επιχείρησης
(εκτύπωση μεταγενέστερη της 08/10/2020).
και στην οθόνη που μας ανοίγει πατάμε ctr+p.
Εκεί μας ανοίγει τις επιλογές εκτύπωσης, και
επιλέγουμε στον προορισμό αποθήκευση ως pdf.
Αν πάνω αριστερά ή κάτω δεν εμφανίζεται η
ημερομηνία εκτύπωσης τότε θα πρέπει να πάτε
«περισσότερες ρυθμίσεις» και να επιλέξετε (ν)
στο πεδίο κεφαλίδες και υποσέλιδα. Στη
συνέχεια πατάτε αποθήκευση και είναι έτοιμο το
αρχείο.
-

2

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
- 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.
-

-

3

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 (2018 & 2019).
Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας
έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον
λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα
α π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι α ν α λ υ τ ι κά ο κά θ ε
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

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.

-

-

Χρειάζονται οι ετήσιοι πίνακες
προσωπικού για τα έτη 2017, 2018 και
2019. Και όλοι οι συμπληρωματικοί
πίνακες από 01/01/2018 έως
31/12/2019. (Θα πρέπει στους πίνακες
να αναγράφεται το ωράριο όλων των
εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην
επιχείρηση τα δύο αυτά έτη)
Πολύ προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο
ότι θα πρέπει να αναφέρονται οι ετήσιες
η μ έ ρ ε ς α π α σ χ ό λ η σ η ς τ ο υ κά θ ε
εργαζόμενου και να έχει σφραγίδα και
υπογραφή είτε από το νόμιμο
εκπρόσωπο, είτε από το λογιστή.
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Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: Τα Ε3 και οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα πρέπει
να έχουν τον αριθμό δήλωσης.
- Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) Οι ισολογισμοί θα πρέπει να έχουν σφραγίδα και
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2018 υπογραφή από το λογιστή ή το νόμιμο
και 2019) που προηγούνται του έτους εκπρόσωπο
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή
όσων εξ αυτών υπάρχουν.

-

4

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (τόσο του 2019,
όσο και του 2020). Τα έντυπα των
δηλώσεων για τα τρίμηνα ΑπρίλιουΜαΐου-Ιουνίου με αριθμό Δήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή)

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών
βιβλίων:

-

Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης για τα
έτη 2018 & 2019 (υπογεγραμμένα/
σφραγισμένα από λογιστή ή/και Νομ.
Εκπρόσωπο)

-

Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή) για τα έτη 2018
και 2019.

-

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (τόσο του 2019,
όσο και του 2020). Τα έντυπα των
δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο,
Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική
υποβολή).

5

Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι
της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι σε ισχύ με αιτιολογία «για κάθε νόμιμη χρήση»
δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης
αποφάσεως της Επιτροπής

6

Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό
Πρακτικό Γ.Σ μόνο για τις Α.Ε

Λοιπά Στοιχεία Αίτησης
Τα στοιχεία της εν λόγω παραγράφου, αν και δεν ζητούνται ως τυπικά δικαιολογητικά, παρόλα αυτά
απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, για να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις δεν
θα απορριφθούν ως ελλείπεις. Αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία έχουν ως εξής,
1. Αν οι μέτοχοι / εταίροι της επιχείρησης που αιτείται επιχορήγηση συμμετέχουν σε άλλες
επιχειρήσεις χρειάζεται να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε μέτοχο,
Επωνυμία επιχείρησης

ΑΦΜ

Έτος ίδρυσης

Αντικείμενο επιχείρησης

Ποσοστό συμμέτοχης
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2. Αν η επιχείρηση που αιτείται την επιχορήγηση έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να
αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση,
-

Taxis με ΚΑΔ,

-

Καταστατικό,

-

Ε3 2019 και 2018,

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2019 και 2018 (για όσες επιχειρήσεις έχουν
υποχρέωση υποβολής).
3. Αν η επιχείρηση έχει πάρει επιδότηση από προγράμματα που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε. και τα οποία είναι,
Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19
-

Επιστρεπτέα προκαταβολή (όσο το πήραν με το καθεστώς deminimis δεν το δηλώνουν)

Εγγυήσεις Νέων Δανείων Κεφαλαίων Κίνησης για Μικρομεσαίες και Μεγάλες
Επιχειρήσεις - Eγγύηση 80% για το κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της
προμήθειας εγγύησης έως και 100% (ανάλογα με το ύψος προηγούμενων ενισχύσεων)
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (800 ευρώ)
Τότε θα πρέπει να συμπληρώνει τον κάτωθι πίνακα για κάθε ένα από τα παραπάνω είδη ενισχύσεων :
Μέτρο με το οποίο
αποκτήθηκε το
έννομο δικαίωμα
λήψης
της
ενίσχυσης

Α ρ ι θ μ ό ς
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης

Η μ / ν ί α
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης

Ποσό
δημόσιας
χ ρ η μ α το δ ό τ η σ η ς π ο υ
αναγράφεται στην
Απόφαση Ένταξης

Ποσό
Δημόσιας
Χ ρ η μα το δ ό τ η σ η ς π ο υ
τελικά χορηγήθηκε στην
επιχείρηση
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