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Είναι υποχρεωτικό να επισυναφθεί το έντυπο Ν, ως
απαιτούμενο δικαιολογητικό ένταξης στο πλαίσιο
της παρούσας Δράσης, για όλα τα νομικά πρόσωπα
που έχουν υποχρέωση υποβολής του σχετικού
εντύπου;

Το έντυπο Ν απαιτείται να υποβληθεί ηλεκτρονικά μόνο για τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες
με την δυνητικά δικαιούχο επιχείρηση που έχουν υποχρέωση υποβολής και αφορά στο τυπικό
δικαιολογητικό με α/α 7 (Φορολογικά Έγγραφα Συνδεδεμένων & Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων).
Ειδικά για το έντυπο Ν που αφορά στη χρήση του 2018, δύναται να προσκομιστεί μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης και να φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία
της αρχικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ, ως ισχύει για το έντυπο Ε3 της εν λόγω
χρήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Πρόσκληση.
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Ποια έτη θα λαμβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης;

Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης θα πρεπει να προσκομισθούν στοιχεία των
ετών 2017 & 2018 (Οικονομικά στοιχεία και στοιχεία προσωπικού) τόσο για τη δυνητικά δικαιούχο
επιχείρηση όσο και για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και
συνδεδεμένες με αυτήν, μαζί με την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο Παράρτημα
V της Πρόσκλησης.
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Για το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που
Δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής. Αρκεί μόνο σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του
απαιτείται να υποβληθούν χρειάζεται θεώρηση για
νόμιμου εκπρόσωπου.
το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου;
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Είναι επιλέξιμες για τη Δράση επιχειρήσεις η έδρα
των οποίων δεν βρίσκεται σε πληγέντα δήμο, αλλά
διαθέτουν σε αυτόν, σύμφωνα με τη βεβαίωση της
αρμόδιας ΔΟΥ, είδος εγκατάστασης εσωτερικού
"Αποθήκη" ή/και "Γραφείο";

Όχι. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης (σελ. 24) οι δικαιούχοι θα πρέπει
"Να έχουν εγκατάσταση έδρα ή/και υποκατάστημα" στους Δήμους Μεγαρέων, ΜάνδραςΕιδυλλίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα".
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Είναι επιλέξιμες για τη Δράση επιχειρήσεις που
πραγματοποίησαν μετεγκατάσταση έδρας ή/και
υποκαταστήματος σε πληγέντα Δήμο μετά τα
συμβάντα των 15/11/2017 και 23/7/2018;

Όχι. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση, η Δράση "αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων
που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές κατά την περίοδο των καταστροφικών
συμβάντων".
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Είναι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στη Δράση
επιχειρήσεις οι οποίες συστεγάζονται με άλλες
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, δεν αποκλείονται οι εν λόγω επιχειρήσεις.
επιχειρήσεις ή η έδρα τους βρίσκεται στην οικία του
δικαιούχου;
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Η Πρόσκληση της Δράσης αναγράφει ότι "Δικαιούχοι,
που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης
στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες Δήμους
σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα VII της
παρούσας πρόσκλησης και έχουν τουλάχιστον μία
πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την
01/01/2018". Είναι επιλέξιμες για τη Δράση
Επιχειρήσεις που διέθεταν μόνο μη επιλέξιμους ΚΑΔ
πριν την 15/11/2017 ή/και την 23/7/2018 και
πραγματοποίησαν έναρξη δραστηριοτήτας σε
επιλέξιμο για τη Δράση Κωδικό σε μεταγενέστερο
χρόνο;

Δεν είναι αποδεκτή η προσθήκη επιλέξιμου ΚΑΔ σε ημερομηνία μεταγενέστερη των συμβάντων.
Επιπλέον επισημαίνουμε τα οριζόμενα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 5 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της πρόσκλησης: «…Στην περίπτωση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή γ) και
δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς
δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις, που χορηγούνται στις
επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων
ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που
χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 1407/2013.»
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Είναι επιλέξιμες για τη Δράση επιχειρήσεις των
οποίων η κατάσταση, σύμφωνα με τη σχετική
βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ,
εμφανίζεται σε "ΑΔΡΑΝΕΙΑ" (ΚΑΔ 20.00.0 "ΕΛΛΕΙΨΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ").

Όχι. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες για τη Δράση. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα
με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση της Δράσης οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να
δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν (1) από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της Πρόκλησης κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης.
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Εάν από τον υπολογισμό του μέσου όρου κερδών
προ φόρων & τόκων πλέον αποσβέσεων μιας
επιχείρησης προκύπτει αρνητικό ποσό (π.χ. 10.000,00€) και το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2018
να συνεχίζει να είναι αρνητικό (π.χ - 15.000,00€),
θεωρείται ότι προκύπτει απώλεια εισοδήματος στο
πλαίσιο της Δράσης και αν ναι, για ποιού ύψους
ποσό;

Η απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου για το συγκεκριμένο
παράδειγμα είναι ύψους 5.000,00€. Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα δικαιολογητικών (ΣΤΑΔΙΟ Ι)
και πλήρωση των τυπκών προϋποθέσεων συμμετοχής (ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ) η επιχείρηση δύναται να
ενισχυθεί από την Δράση για το ανωτέρω ποσό.
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Στην Πρόσκληση της Δράσης αναφέρεται ότι οι
δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν "να δεσμευτούν ότι
οι προτεινόμενες πράξεις δεν έχουν υποβληθεί για
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους . Με ποιό τρόπο ερμηνεύεται η παραπάνω
δέσμευση;

Με την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν
θα υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης ενίσχυσης απώλειας εισοδήματος σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από έθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
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