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   Α.Π. 5205 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. 

 

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, το έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό Δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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.  

4. 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 
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ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.  

5. Τον 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 την 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 δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.  

6. 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. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας. 

9. Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003].  

10. Το άρθρο έκτο 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).  

11. Την 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.  

12. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ 

αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 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”»» (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και 

ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

14. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 

ΑΔΑ: ΨΝ8Χ7ΛΚ-ΘΧΨ



Σελίδα 3 από 11 

 

πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το  αρ. 22 του Ν.4314/2014. 

15. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο 

Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης).  

16. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση 

του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την υπ. αριθ. 23668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση, με θέμα 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 

7 του Ν. 4314/2014».  

18. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

19. Το Ν. 4555 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

20. Τη με αριθμ. 69/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην 

ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης στις 

εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. 

21. Τη με αριθ. 4703/02-10-2020 έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας της τροποποίησης του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, με την 

οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και 

ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι. 

22. Τη με Α.Π. 1290/13-3-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως 

Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» (ΦΕΚ 1048/τ.Β/29-3-

2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Τη με αριθ. Πρωτ. 100506/ΕΥΚΕ 1532/25.09.2020 και 103468 /ΕΥΚΕ 1594/02.10.2020 Σύμφωνες 

Γνώμες του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 47 

παρ. 1 του Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/2019. 

24. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι το SA.58616 

(2020/N) – C (2020) 6754/28.9.2020 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ. 

25. Τη με αριθ. Πρωτ. 4724/02-10-2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης 

επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΖΕ7ΛΚ-07Σ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Τη με αριθ. Πρωτ. 4949/13-10-2020 Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υποβολή 

προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. 

27. Τη με αριθμ. πρωτ. 5199/27-10-2020 Εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την 1η Τροποποίηση του καταλόγου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 3.c.4 

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην 

Περιφέρεια Κρήτης», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της 

δράσης και των παραρτημάτων της, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα (τροποποίηση απαντήσεων με 

α/α 1, 7 και  10 και προσθήκη ερωτήσεων - απαντήσεων α/α 26 έως 38). 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της 

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (www.pepkritis.gr) του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) 

και της Αναπτυξιακής Κρήτης (www.ank.gr). 

 

 

O Περιφερειάρχης Κρήτης 
 
 
 
 
 

Σταύρος Αρναουτάκης 

 
Συνημμένο 
Κατάλογος των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων (1η Τροποποίηση) για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην 
Περιφέρεια Κρήτης» 
 
Κοινοποίηση:  

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημ. Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων

 
 
Εσωτερική Διανομή :  

 Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1
 Χρονολογικό Αρχείο

  

http://www.pepkritis.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.ank.gr/
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» 

1. Στις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα αναγράφεται ότι «κατά το έτος 2019 απασχολούσαν 
λιγότερους από 50 εργαζομένους». Αν η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 
2019, δύναται να ενταχθεί; 

Ναι, μια επιχείρηση η οποία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 2019 και εφόσον 
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση. Η μη 
απασχόληση αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του 2019. 

2. Στο κριτήριο αξιολόγησης Α3, πεδίο «Υπολογισμός», ποιος είναι ο βαθμός του κριτηρίου στην 
περίπτωση που ο Κ.Ε. του διαστήματος από 01/04/2020 έως 30/06/2020 είναι μικρότερος του 
0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0); 

Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 01/04/2020 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. 

3. Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής «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». Επιχειρήσεις που οφείλουν στην Εφορία θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. 
(μετά από ραντεβού) προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση οφειλής. Λόγω φόρτου 
εργασίας, συνθηκών Covid και ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. θα δημιουργηθούν μεγάλες 
καθυστερήσεις στην παραλαβή των βεβαιώσεων με κίνδυνο να μην προλάβουμε τις 
προθεσμίες. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια για το θέμα αυτό; 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση βεβαίωσης οφειλής εξαιτίας των 
χρονοκαθυστερήσεων που περιγράφετε, 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. 

4. Στο Παράρτημα ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής «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». Με ποια αιτία θα εκδίδεται η φορολογική ενημερότητα και 
ποια θα είναι η ημερομηνία έκδοσής της; 

Η φορολογική ενημερότητα θα εκδίδεται για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της 
πρότασης. 

5. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο 5 «Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους 
από 50 εργαζομένους» αναφέρεται σε εργαζομένους ή σε ΕΜΕ; 

Αφορά ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). 

6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος V θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής; 

Γνήσιο υπογραφής απαιτείται μόνο για την υπεύθυνη δήλωση του υποδείγματος Γ. 

7. Αναφορικά με το δικαιολογητικό Νο 5 του Παραρτήματος ΙΙ ποια θα είναι η ημερομηνία 
έκδοσης τους; 

http://www.gsis.gr/
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4412/2016, όπως ισχύει,  και ειδικότερα στο άρθρο  73 

παράγραφος 4β σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 12, προκύπτει ότι, σε περίπτωση που για 

την απόδειξη της κατάστασης μίας επιχείρησης ζητούνται πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, τα εν 

λόγω πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ενός τριμήνου, ήτοι μπορεί να έχουν εκδοθεί εντός 

τριμήνου από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η χρήση τους.  

Ως εκ τούτου το δικαιολογητικό Νο 5 μπορεί να έχει εκδοθεί και σε προγενέστερη της 

πρόσκλησης ημερομηνία αρκεί να έχει ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

8. Αναφορικά με το δικαιολογητικό Νο 7 του Παραρτήματος ΙΙ απαιτείται οι ισολογισμοί να 
είναι δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ; 

Όχι, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένοι/σφραγισμένοι από λογιστή ή /και Νομ. Εκπρόσωπο. 

9. Αν μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας 
Κρήτης, η υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται 
της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό 
εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 
έτους, θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο των εγκαταστάσεών, ή η 
υποχρέωση περιορίζεται στους εργαζόμενους της/των εγκαταστάσεων εντός της 
Περιφέρειας Κρήτης; 

Θα αφορά τον αριθμό των εργαζομένων (όχι ΕΜΕ) της επιχείρησης εντός της Περιφέρειας 
Κρήτης. 

10. Αν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Κρήτης, θα 
πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που 
πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στη Περιφέρεια 
Κρήτη προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Πως 
θα υπολογίζεται το ύψος του κεφαλαίου κίνησης; 

Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Κρήτης και 
κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 8 ΣΕΑ και στο υποκατάστημα της το οποίο βρίσκεται εντός 
Περιφέρειας Κρήτης απασχόλησε 4 ΣΕΑ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν 
από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του 
έντυπου Ε3) είναι 80.000.00€. Η αναλογία βάσει ΣΕΑ είναι 4/8=0,5. Πολλαπλασιάζουμε το 
80.000.00€ με το 0,5 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που 
βρίσκεται εντός Περιφέρειας Κρήτης έχει κάνει έξοδα ύψους 40.000€. Σε αυτή την περίπτωση 
η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 40.000€*50%=20.000€. 

11. Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 
στην Περιφέρεια Κρήτης» σωρεύει από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς 
De Minimis; 

Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 

στην Περιφέρεια Κρήτης» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 

νόσου COVID-19» (19.3.2020/C(2020) 1863) δεν επηρεάζεται (σωρεύει) με ενισχύσεις De 

Minimis. 

12. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης 
δήλωσης ΜΜΕ, αλλά δεν γίνεται λόγος για προσκόμιση δικαιολογητικών συνεργαζόμενων 
/ συνδεδεμένων. Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ ή θα πρέπει να προσκομιστούν και 
δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, 
στοιχεία προσωπικού); 

Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ στο στάδιο της αίτησης. 
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13. Επιχείρηση που έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ ή Β’ Κύκλος)» μπορεί να υποβάλει πρόταση και στη δράση 
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην 
Περιφέρεια Κρήτης»; 

Ναι, ωστόσο βάσει των κανονιστικών διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων η ίδια δαπάνη 
δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. 
Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι υπάρχει η υποχρέωση το ποσό της επιχορήγησης να 
αναλωθεί εντός του έτους 2021 στους κωδικούς εξόδων του φορολογικού εντύπου Ε3 της 
επιχείρησης από τους οποίους υπολογίστηκε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που 
υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη να μην ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης. 
Η παραπάνω υποχρέωση αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων. 

14. Επιχείρηση που το 2019 ήταν Μεσαία αλλά το 2017 και 2018 μικρή μπορεί να υποβάλει 
πρόταση στη δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 
Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»; 

Ναι μπορεί. Σύμφωνα με τον κανονισμό 651/2014 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. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να αναρτήσετε δύο 
υπεύθυνες δηλώσεις ΜΜΕ μία με έτος αναφοράς το 2019 και μία με το 2018. Επισημαίνεται 
ότι για το 2019 η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να απασχολούσε λιγότερους από 50 
εργαζόμενους (ΕΜΕ). 

15. Επιχείρηση με επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ο οποίος δεν είναι ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (ΚΑΔ 
με τα μεγαλύτερα έσοδα – μη επιλέξιμος) μπορεί να υποβάλλει πρόταση για το σύνολο 
των εξόδων της; 

Ναι μπορεί, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ είναι επιλέξιμος. 

16. Επιχείρηση που δεν έχει έξοδα στο σύνολο παροχών σε εργαζομένους για το έτος 2019, 
μπορεί να το συμπεριλάβει το 2021 ως έξοδα του καταβληθέντος κεφαλαίου; 

Όχι, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος θα πρέπει το καταβληθέν κεφάλαιο να 
υπολογίζεται αθροιστικά βάσει των πεδίων όπου έγινε ο υπολογισμός του καταβληθέντος 
κεφαλαίου κίνησης. 

17. Επιχείρηση που έκανε έναρξη 01/08/2018, πραγματοποίηση διακοπή εντός του 2020 και 
επανέναρξη στης 10/06/2020 μπορεί να υποβάλει πρόταση; 

Όχι, καθώς ο επιλέξιμος ΚΑΔ πρέπει να δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από την 
31/01/2020 έως την ημερομηνία υποβολής. 

18. Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης προσωπικού του 2019; 

Όχι, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 

19. Επιχειρήσεις που η πλήρης διαχειριστική/φορολογική τους χρήση (Ε3 και ισολογισμοί για 
διπλογραφικά) ξεκινάει από 01/07 και λήγει 30/06 του επόμενου έτους, τι φορολογικά 
έντυπα πρέπει να προσκομίσουν; 

Πρέπει να προσκομισθούν φορολογικά έντυπα για τις χρήσεις 01/07/2017 με 30/06/2018 και 

01/07/2018 με 30/06/2019. 
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20. Επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα στην έδρα της 

επιχείρησης που δεν είναι επιλέξιμες αλλά με επιλέξιμη κύρια δραστηριότητα σε 

υποκατάστημα εντός της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο θα είναι και τόπος υλοποίησης της 

επένδυσης μπορεί να υποβάλει στο πρόγραμμα ; 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει κύρια δραστηριότητα ή 
δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος 
Ι, οι οποίοι αποτυπώνονται στους κωδικούς 021 και 022 αντίστοιχα του εντύπου Ε3. Στους 
κωδικούς αυτούς θα αποτυπώνονται οι ΚΑΔ της έδρας της επιχείρησης, οι οποίοι θα είναι μη 
επιλέξιμοι και ως εκ τούτου η επιχείρηση θα κριθεί ως μη έχουσα δικαίωμα υποβολής 
πρότασης. 

21. Επιχείρηση με επιλέξιμη κύρια δραστηριότητα ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα 
στην έδρα της επιχείρησης, μπορεί να υποβάλει πρόταση για το υποκατάστημα στο οποίο 
δεν έχει επιλέξιμο ΚΑΔ; 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο υποκατάστημα να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον 
οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως 
την ημέρα υποβολής της πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση 
Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας 
gsis.gr) για την/τις Εγκαταστάσεις Εσωτερικού στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι 
Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ). 

22. Επιχείρηση με ΚΑΔ 10.41 μπορεί να υποβάλει στο πρόγραμμα δεδομένου ότι δεν είναι 
επιλέξιμος στο σύνολο του ο εν λόγω ΚΑΔ σύμφωνα με την Πρόσκληση; 

Είναι επιλέξιμη για υποβολή πρότασης με την προϋπόθεση ο δικαιούχος/επιχείρηση να 
προχωρήσει σε εξειδίκευση του ΚΑΔ στην αρμόδια ΔOY ζητώντας προσθήκη αυτού χωρίς να 
τροποποιεί ή να διαγράφει τον κύριο ΚΑΔ/ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησής του. 

23. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής το κάτωθι: 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. Σας παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται 
για την υποβολή της πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Γενικό Πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση ή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών από το 
Πρωτοδικείο; 

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 επιχειρήσεων που δεν εκδίδουν ΓΕΜΗ θα πρέπει να προσκομισθούν 

δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο και τότε απαιτείται να 

προσκομιστούν και το (α) δηλαδή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την περί μη κήρυξης σε 

πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε συνδιαλλαγή-

εξυγίανση (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) και το (β) δηλαδή πιστοποιητικό περί μη 

κατάθεσης αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών, περί μη κατάθεσης αίτησης 

αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (Άρθρο 99 

Πτωχευτικού Κώδικα). 
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24. Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2019 και τον 07/2019 μετατρέπεται σε 
εταιρία, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα; 

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, 
αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία 
της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η νέα αυτή 
εταιρία αυτή θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2019) και όχι 
προγενέστερα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει 
ιδρυθεί μετά τις 1.1.2019. Γενική Αρχή για την εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας της 
επιχείρησης είναι η διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ. 

25. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία μεγέθους επιχείρησης υπολογίζονται οι μέτοχοι/εταίροι 
/ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης στον αριθμό απασχολουμένων (ΕΜΕ); 

Για τον υπολογισμό του ΜΕΓΕΘΟΥΣ της επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)  αριθμ. 

651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,  λαμβάνονται υπόψη : 

• Ιδιοκτήτες επιχειρηματίες  

• Εταίροι / Μέτοχοι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και 

προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.  

ενώ δεν συνυπολογίζονται στο αριθμό απασχολουμένων οι μαθητευόμενοι / σπουδαστές που 

βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση.  

Εντούτοις, κανένας από τους παραπάνω (ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων, 

μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο 

σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης) ΔΕΝ συνυπολογίζεται στον αριθμό των 

εργαζομένων για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του κριτηρίου αξιολόγησης Α1. 

26. Η Δημόσια Χρηματοδότηση για τη Δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»  
είναι ακατάσχετη; 

Σύμφωνα με το Ν.4314/2014 (άρθρο 32) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το συνολικό ποσό 

που κατάσχεται, παρακρατείτε ή συμψηφίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού 

της πληρωμής. 

27. Ατομική επιχείρηση που έχει κάνει εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Ε3 και δεν 
εμφανίζεται στο σύστημα του taxis  η αρχική, τι έντυπα θα πρέπει να υποβάλει; 

Εάν η τροποποιητική δήλωση Ε3 έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα δηλαδή μέχρι 30.08.2020, θα 

υποβάλει μόνο τη τροποποιητική. Εάν η τροποποιητική έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα θα πρέπει 

να αναζητηθεί η αρχική από τη ΔOY ώστε να υποβληθούν κι οι δύο. 

28. Επιχείρηση που δεν έχει λάβει ενισχύσεις θα πρέπει να συμπληρώσει και να επισυνάψει 
τη Υπεύθυνη Δήλωση του υποδείγματος Β (Δήλωση Σώρευσης); 

Ναι θα πρέπει να την επισυνάψει έστω κι μηδενική. 
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29. Σε ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην ΠΚ»; 

Η Δράση 3.c.4 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-

19 στην ΠΚ» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-

19» (19.3.2020/C(2020) 1863). Tο 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. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, 

και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών 

πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες 

προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική 

αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. 

30. Ποιες άλλες δράσεις σωρεύουν στο ίδιο καθεστώς και πρέπει να συμπεριληφθούν στην 
Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης; 

Στο προσωρινό πλαίσιο σωρεύουν οι δράσεις : 

 Επιδότηση Τόκων υφισταμένων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 

 Επιστρεπτέα Προκαταβολή (εκτός τω περιπτώσεων που η χορήγηση γίνεται με βάση 
τον καν. ΕΕ 1407/2013 – DE MINIMIS) 

 Εγγυήσεις Νέων Δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις (για την επιδότηση προμήθειας εγγύησης) 

 Εγγύηση 80% για κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας 
εγγύησης έως και 100%  (για την επιδότηση προμήθειας εγγύησης) 

31. Αγρότης ειδικού καθεστώτος που τηρεί τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, μπορεί να 
υποβάλει πρόταση; 

Ναι, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 

32. Με δεδομένο ότι δε ζητούνται καταστατικά και πρακτικά Δ.Σ. πως θα ελέγχεται ότι αυτός που 
υπογράφει τις υπεύθυνες δηλώσεις είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. Κι εάν 
υπάρχουν σύμφωνα με τα καταστατικά δύο εκπρόσωποι που υπογράφουν από κοινού θα 
δηλώνονται κι οι δύο; 

Η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης οπότε αυτός που 
δηλώνεται ως νόμιμος  εκπρόσωπος αυτός θα υπογράφει κι τις υπεύθυνες δηλώσεις. Σε 
περίπτωση που βάσει καταστατικού υπάρχει υποχρέωση να υπογράφουν όλοι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι θα πρέπει να δηλωθούν όλοι στο ΠΣΚΕ και να υποβληθούν υπογεγραμμένες 
υπεύθυνες δηλώσεις από όλους. 

33. Ανήλικο τέκνο μπορεί να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αναφέρει να 
προσκομιστεί το Ε3, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δυστυχώς όμως στα ανήλικα η 
υποβολή γίνεται πάντα χειρόγραφα μέσω του Ε1 (συνυποβάλλονται) του πατέρα και των 
οποίων η εκκαθάριση καθυστερεί. Υπάρχει κάποια ρύθμιση για τα ζητήματα των ανηλίκων? 
Επιτρέπεται να προσκομιστούν τα χειρόγραφα ; 

Το ανήλικο τέκνο μπορεί να υποβάλει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η 
πρόσκληση. Όσο αφορά στο έντυπο Ε3 μπορεί να υποβάλει το χειρόγραφο, που θα πρέπει 
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όμως να φέρει υπογραφή και σφραγίδα παραλαβής από τη αντίστοιχη ΔΟΥ. 

34. Επιχείρηση που έχει καταθέσει τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ πριν τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης θα πρέπει να καταθέσει και την αρχική και την τροποποιητική; 

Με δεδομένο ότι στη τροποποιητική δήλωση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της αρχικής 
αρκεί να προσκομιστεί μόνο η τροποποιητική (με ημερομηνία τροποποίησης πριν την 
Δημοσίευση της Πρόσκλησης). 

Δεν γίνονται δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης. Για το σκοπό αυτό στην Υπεύθυνη Δήλωση Α δηλώνεται : Τα δηλωθέντα στην 
πρόταση οικονομικά στοιχεία είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στη ΑΑΔΕ πριν την 
δημοσίευση της πρόσκλησης. 

35. Επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα που η μία υπάγεται στο ΦΠΑ κι η άλλη όχι. Πως θα 
υπολογιστεί ο κύκλος εργασιών για το βαθμολογικό κριτήριο Α.3 «Επίπτωση του Covid-19 
στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης» ; 

Η επιχείρηση θα πρέπει να επισυνάψει τα έντυπα Φ2 των μηνών ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 και 
του αντίστοιχου διαστήματος του 2020 και την υπεύθυνη δήλωση του Υποδείγματος Δ, στην 
οποία αναγράφεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της επιχείρησης.  

Για το σκοπό αυτό τροποποιούν αντίστοιχα το σχετικό σημείο της Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Υπόδειγμα Δ) ως εξής :  

1. Η επιχείρηση που εκπροσωπώ ΔΕΝ υποχρεούται σε υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. για τη/τις 

δραστηριότητα/ες με ΚΑΔ …………… 

2. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης που εκπροσωπώ, για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου 

του έτους 2019 ανήλθε στα  ……………………€ για τις δραστηριότητες που υποχρεούνται σε 

Δήλωση ΦΠΑ και ……………. € για τις δραστηριότητες που δεν υποχρεούνται σε Δήλωση ΦΠΑ. 

3. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης που εκπροσωπώ, για το τρίμηνο Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου 

του έτους 2020 ανήλθε στα: ………………………………………………€ για τις δραστηριότητες που 

υποχρεούνται σε Δήλωση ΦΠΑ και ……………. € για τις δραστηριότητες που δεν υποχρεούνται σε 

Δήλωση ΦΠΑ. 

36. Η επιχείρηση είναι υπόχρεη να διαθέτει υποδομές διευκόλυνσης ΑμΕΑ; 

Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει υποδομές διευκολύνσεις των ΑμΕΑ ή εφόσον δεν υπάρχουν 

να δημιουργηθούν. Ως υποδομές ΑμΕΑ θεωρούνται τόσο κτιριακές, ηλεκτρονικές ή/και 

έντυπες. Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο των ΑΜΕΑ είναι κριτήριο ON/OFF και το σχετικό 

πεδίο στο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να  απαντηθεί θετικά (ΝΑΙ).  

37. Επιχείρηση που έχει κεντρικό στη Περιφέρεια Κρήτης και υποκατάστημα σε άλλη περιφέρεια 
τι κύκλο εργασιών θα πρέπει να υπολογίζει στα βαθμολογούμενα κριτήρια Α.2 «Δείκτης 
Κέρδους» και Α.3 «Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης». Το 
συνολικό της επιχείρησης ή ότι αντιστοιχεί στη ΠΚ; 

Στα βαθμολογούμε κριτήρια Α.2 «Δείκτης Κέρδους» και Α.3 «Επίπτωση του Covid-19 στον 
Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης» καταχωρείται το ο συνολικός κύκλος εργασιών της 
επιχείρησης. 

38. Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στο σημείο 12 Σύντομη Περιγραφή 
υπάρχει ένα πεδίο «Αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης την τελευταία ημέρα του 
προηγούμενου μήνα». Τι συμπληρώνουμε ; 

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου. 
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