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ΠΕΡΙΛΗΨΗ NEOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Ο
προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000 €.
Στόχος της δράσης
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πανδημία του Covid-19 με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες, αυτές του τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και του τομέα της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει από 12/10/2020 και έως τις 21/12/2020
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής
Πολύ μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής που:
 Έχουν κάνει Έναρξη πριν από την 01/01/2019
 Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριοποιούνται με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος τουλάχιστον από την 31/01/2020
 Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία
Εντάσεις ενισχύσεων
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο
ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων
ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019):
 των Αγορών Εμπορευμάτων
 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 εργαζόμενους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές
Δραστηριότητες)
 του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
To άθροισμα των παραπάνω εξόδων πρέπει να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€ για την ένταξη της επιχείρησης
στο πρόγραμμα
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Κριτήρια αξιολόγησης

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
 Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργα και τα 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 Αττικής / τον ΕΦ.
 Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί πλήρως εντός του 2021.
 Να μην προβεί σε διακοπή λειτουργίας της/των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής ή σε
μετεγκατάστασή τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής έως τις 31/12/2021.
 Η υποβολή του αιτήματος Καταβολής-Πιστοποίησης ορίζεται στο διάστημα από 01/01/2021 μέχρι 31/03/2021.
Κατά την επαλήθευση του αιτήματος, η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά
την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα της υποβολής του αιτήματος για την καταβολή του Κεφαλαίου
Κίνησης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Πιο συγκεκριμένα για την υποχρέωση τήρησης του αριθμού των εργαζομένων αναφέρονται οι μήνες:
Α)Δεκεμβρίου του 2019 και του 2020, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί
εντός του Ιανουαρίου του 2021,
Β) Ιανουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί
εντός του Φεβρουαρίου του 2021,
Γ) Φεβρουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί
εντός του Μαρτίου του 2021,

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο T.K. 700 13 Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Kεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr

Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι
την 31/12/2020.
Ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα (90) ημέρες μετά την
ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Καταβολής από τον Δικαιούχο.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι αντικειμενικά.
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση ένταξης διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος
διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.
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 Αττικής (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημ/νία δημοσίευσης της πρόσκλησης).

3.

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ (σύμφωνα με υπόδειγμα παραρτήματος VI)

4.
5.

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

6.

7.

Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να
προσκομιστούν και το (α) και το (β)
α) 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.
β) 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:



Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (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 όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων (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. (έντυπο Φ2 με αριθμό δήλωσης όπως παράγεται από την πλατφόρμα συστημάτων
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)

9.

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.
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 gsis.gr από την οποία να
προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν
αποφάσεως της Επιτροπής.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
Γρηγόριος Καλαμακίδης, 2310.531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Θεοχάρης Δαυιδόπουλος, 2310.531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr

