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Ταυτότητα Δράσης
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του
κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της
λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με
την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.
Δικαιούχοι- Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν
δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι
Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που
νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με
τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ (περιλαμβάνονται όλοι
οι ΚΑΔ για την κάθε υποκατηγορία) :

➢

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης,

➢
➢
➢

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,

56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο
έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός
αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που
υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του
2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020
ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν
Ε3. Ως κύκλος εργασιών του έτους 2020, για τις ανάγκες της παρούσας,
ορίζεται αυτός που έχει συμπληρωθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και ο
οποίος επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα των καταχωρηθέντων στην
Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, από το gov.gr.
6. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40
του ν. 4488/2017 (Α΄137).
7. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων της παρούσας
πρόσκλησης είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και βάσει των οριζόμενων στην
από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση είτε πριν τη χορήγηση της
ενίσχυσης.
8. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών
προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση 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 διατίθενται στην αγορά από τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή που αγοράζονται από τους πρωτογενείς
παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν
διατέθηκαν στην αγορά είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς
σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις
οικείες επιχειρήσεις.
9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης
παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
10. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια
επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την
ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση,
συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ.
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως κάθε φορά ισχύει, με τη μορφή
άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων
πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις,
δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει το
συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ, όπως ισχύει. Όλα τα
αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της
αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.
11. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν
ενίσχυση.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
➢
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επισημαίνεται ότι:
➢
Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης
(franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου,
δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και
ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν
συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να
προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της
σώρευσης.
➢
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται με την παρούσα πρόσκληση και
καλύπτονται από την 19.3.2020/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, για το σύνολο εγκαταστάσεων
εστίασης που διαθέτει.
➢
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 του σημείου 22 στοιχείο α)
της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης 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 και δεν σημειώνεται υπέρβαση του
μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 1.800.000 ευρώ ανά “δεδομένη
επιχείρηση”.
Προϋπολογισμός Πράξεων
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου
Κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών των επιχειρήσεων του Κλάδου
Εστίασης προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα παραγωγικής
λειτουργίας. Αναλυτικότερα:
➢
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που
δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου
Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση
τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής
(Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020,
πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή
Υπηρεσιών).
➢
Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή
εντός του 2020, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του
έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) ως ο συνολικός κύκλος
εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας
έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως. Δίνεται συνολική μη
επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να
ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου
εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) όπως
υπολογίζεται.
Επισημαίνεται ότι:
➢
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά
επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).
➢
Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης
τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση
Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τη
δημοσίευση της παρούσας.
➢
Σε περίπτωση που ο λήπτης της ενίσχυσης αιτείται την
καταβολή ποσού μικρότερου από το αναλογούν ποσό,
αυτό δηλώνεται σε σχετικό πεδίο κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.
Διευκρινίζεται ότι:
1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την
προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.
Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:
✓
361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
✓
363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
✓
364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 – 114 74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 6423188, 6450212, Fax 210 6460847
www.acronym.gr , info@acronym.gr

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο
1/4/2021 – 31/12/2021.
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3 κωδικών που
αναφέρονται παραπάνω.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ
στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί
ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του
αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του
καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών
στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό.
3. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των
δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των
επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των
ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που
αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος-Φορέας Υλοποίησης
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης,
ανέρχεται σε τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται
ενδεικτικά σε διακόσια ογδόντα εκατομμύρια ευρώ για Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις και πενήντα εκατομμύρια ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η
οριστική κατανομή, καθώς και η οριστική κατανομή στις περιφέρειες της
χώρας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των καταβολών στους λήπτες της
ενίσχυσης. Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο
των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης.
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη:
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής».
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 Ι: Ενδεικτικό
Έντυπο Υποβολής
✓
να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Δικαιολογητικά συμμετοχής που
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά
✓
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 14/05/2021 ώρα 10.00
και έως τις 30/07/2021 ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
αίτησης.

Αξιολόγηση Σχεδίων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο
της άμεσης διαδικασίας (FiFo).
Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον
ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά
την χρονική στιγμή υποβολής της. Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε
αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων
συμμετοχής.
Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης (με
επισύναψη των οριζόμενων δικαιολογητικών) ακολουθεί η Αξιολόγηση της
αίτησης χρηματοδότησης.
Το στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί τον έλεγχο πληρότητας των
δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής,
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και
ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης,
όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί
σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ από τον δυνητικό λήπτη.

Επίσης, το στέλεχος του ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί έλεγχο και του πεδίου στο οποίο
δηλώνεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης από τον λήπτη της ενίσχυσης.
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.
Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση
των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που
τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν από την ως άνω διασταύρωση
προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η
αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση εφαρμόζονται οι
διατάξεις περί ανακτήσεων.
Αιτήματα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης – Επαλήθευση
Α) Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης
Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης υποβάλλεται από το λήπτη της
ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά, σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό
αυτό έντυπο, και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Δικαιολογητικά που συνοδεύουν το
αίτημα επαλήθευσης.
❖
Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε
ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά το αργότερο έως την 28.02.2022.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από το λήπτη της
ενίσχυσης το συνολικά καταβληθέν ποσό ανακτάται εντόκως,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 16 ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ –
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ» της παρούσας πρόσκλησης.
Β) Επαλήθευση
Η επαλήθευση αφορά στην επιβεβαίωση των παρακάτω :
α) ότι το ύψος του κύκλου εργασιών του έτους 2020 που δηλώθηκε στην
αίτηση χρηματοδότησης είναι ακριβές (επιβεβαιώνεται βάσει των
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI Δικαιολογητικά
που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης). Σε περίπτωση διαπίστωσης
ανακρίβειας, εάν η μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση
με τον κύκλο εργασιών του έτους 2019 είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30%,
δεν υπάρχει επίπτωση, άλλως το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της
παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και
αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.
β) ότι η επιχείρηση προέβη στην αγορά πρώτων υλών δαπανώντας τη
χορηγηθείσα επιχορήγηση. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η καταβληθείσα
επιχορήγηση είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών
που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363 και 364 των υποβαλλόμενων
Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. Το
αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυπα υποβολής ΦΠΑ της
περιόδου λειτουργίας μέχρι 31/12/2021 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση
της χορηγηθείσας επιχορήγησης. Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης
αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Δικαιολογητικά που
συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης. Σε αντίθετη περίπτωση το
υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης
καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το
λήπτη της ενίσχυσης.
γ) το άθροισμα της καταβληθείσας επιχορήγησης από την παρούσα δράση,
και των τυχόν επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή θα λάβει ο λήπτης της
ενίσχυσης στο πλαίσιο δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν
κεφάλαιο κίνησης με υποχρέωση ανάλωσης εντός του 2021, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367
Σύνολο φορολογητέων εισροών του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων
ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021. Σε αντίθετη περίπτωση το
υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της ενίσχυσης που
χορηγήθηκε τελευταία καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και
αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης. Για την επαλήθευση του
ανωτέρω σημείου προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του λήπτη
της ενίσχυσης.
δ) ότι δεν έχει γίνει υπέρβαση του ορίου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων
της από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης. Σχετικώς, διενεργείται
έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ). Σε αντίθετη
περίπτωση, η δημόσια χρηματοδότηση της / των ενίσχυσης/εων που
καταβλήθηκε τελευταία/ες αναζητείται εντόκως από τον λήπτη της
ενίσχυσης.
❖
Επιτόπια επαλήθευση δεν προβλέπεται στην παρούσα δράση.
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