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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένσταση στο πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ της Π.Κ.Μ.
Τις τελευταίες ημέρες του 2020 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ‘’Ενίσχυση μικρών και πολύ
μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία’’ που αφορούσε την ενίσχυση
των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή μη
επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Πρωταρχικός στόχος της δράσης ήταν να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Με δεδομένη συνέχιση των άσχημων συνθηκών της νόσου και τις ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις της στην
αγορά, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του, διότι όπως αποδείχθηκε οι
ανάγκες ήταν και είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό του. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές
επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας να μείνουν
χωρίς πρόσβαση στη χρηματοδότηση, χρηματοδότηση ανάσα ή ακόμη και σωτηρία για αυτές
Συγκεκριμένα στην ΠΕ Κιλκίς εγκρίθηκαν μόλις 138 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 4.154.084,15€ και
σε ποσοστό 2% (ενημερωτικά η ΠΕ Θεσσαλονίκη, ΠΕ Χαλκιδικής και ΠΕ Πιερίας απορρόφησαν μαζί σχεδόν το
90% του προγράμματος) αποδεικνύοντας ότι ως νομός είμαστε ο φτωχός συγγενής της Π.Κ.Μ, διεκδικώντας την
τελευταία θέση στην περιφέρεια και μόλις πάνω από το Άγιο Όρος με δύο εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ο συνολικός
αριθμός των εγκεκριμένων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 6.683 με συνολικό
προϋπολογισμό στα 197.816.565,97€.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις λάμβαναν μικρότερη ενίσχυση, ίση με 35 - 40%
των δαπανών τους, θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικός αριθμός κι άλλων επιχειρήσεων και ουσιαστικά να
βελτιστοποιηθούν κατά πολύ τα αποτελέσματα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 από τη
συγκεκριμένη δράση.
Το Επιμελητήριο Κιλκίς διαφωνούσε εξαρχής με το όριο ένταξης των 10.000,00€, που θα μπορούσε να ήταν
χαμηλότερο και συγκεκριμένα στα 5.000,00€, ώστε να είχαν πρόσβαση και μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.
Σίγουρα θα έφερνε μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων που με τον ίδιο προϋπολογισμό θα μπορούσαν να καλυφθούν
εάν αντισταθμιζόταν το ανώτατο όριο των 50.000,00 €.
Σημαντικό είναι να επισημάνουμε η πριμοδότηση της βαθμολογίας για τη μείωση τζίρου του κύκλου εργασιών στα
αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 και 2020 ήταν υπερβολική, ενώ αντίστοιχα μικρή η πριμοδότηση της κερδοφορίας της
επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και της διατήρησης των θέσεων εργασίας.
Η πρόταση του Επιμελητηρίου Κιλκίς με τα σημερινά δεδομένα και για την πραγματική στήριξη των πληττόμενων
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι, αφενός να εξαντληθούν από τη Περιφέρεια οι δυνατότητες εύρεσης
επιπλέον χρηματοδότησης ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και αφετέρου να προκηρυχθεί νέα
αντίστοιχη δράση ώστε να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενισχυθούν από
αυτή.

Άνοιξε η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 5
Το
Υπουργείο
Οικονομικών,
συνεπές
με
τα
χρονοδιαγράμματα που το ίδιο έθεσε, ενεργοποιεί την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Από την Τρίτη 5/1/2021, οι
δικαιούχοι του 5ου κύκλου του επιτυχημένου
χρηματοδοτικού σχήματος μπορούν να υποβάλουν στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
“myBusinessSupport”
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport)
της ΑΑΔΕ
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της
ενίσχυσης. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης
χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα
1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απευθείας στήριξη του
Κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και
μικρομεσαίες, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ. Οι κατηγορίες
των δικαιούχων ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(ΓΔΟΥ 1/4-1-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 7/Β/4-1-2021),
σχετικά με τη «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως
και Δεκέμβριο 2020». Υπενθυμίζεται ότι στην
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όπως και στον
προηγούμενο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη
επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου
επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021. Οι
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 5ο
κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
“myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport)
έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021. Με επόμενη
Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, θα
προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της
ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα.

Υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ: Από 1.4.2021 η έναρξη
της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην
πλατφόρμα myDATA
Υπουργείου Οικονομικών: Με τροποποίηση της κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου
Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την
1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης
στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες
τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή
την ημερομηνία και έπειτα. Κατόπιν αιτημάτων φορέων της
αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα προβλήματα
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί
το 1ο τρίμηνο του 2021 ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και
προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA.
Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι
επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να
διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική
προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την
31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα
κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή έως τις 11/1/2021 δεν θα καταβάλουν ενοίκιο
τον μήνα Ιανουάριο
Υπουργείο Οικονομικών: Για το λιανεμπόριο, την
εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια,
τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα
αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που κατά
την ερχόμενη εβδομάδα παραμένουν κλειστές με κρατική
εντολή, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή του ενοικίου
για τον μήνα Ιανουάριο.Το 80% του μηνιαίου
συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα
αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω
απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα. Με αυτό τον
τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο
Κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η
επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν θα πληρώσει
ενοίκιο τον Ιανουάριο. Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα
που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα
αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαίου
μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο. Το μέτρο αφορά
όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με
κρατική
εντολή
μέχρι
τις
11
Ιανουαρίου.
Συμπεριλαμβάνονται
όλες
οι
επιχειρήσεις
του
λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης,
ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων
ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα,
τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις
των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια
και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με
κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις
του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και
τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς
πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των
μετακινήσεων από νομό σε νομό. Επιπροσθέτως, οι
επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή
κατά την περίοδο των εορτών, όπως και οι επιχειρήσεις
που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την ερχόμενη
εβδομάδα, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων του
τουρισμού και των μεταφορών, θα έχουν κατά τον μήνα
Φεβρουάριο έκπτωση ενοικίου 80%, όπως έχει ήδη
εξαγγελθεί, με επιμερισμό του κόστους του ενοικίου κατά
60% στο Κράτος, 20% στις επιχειρήσεις-ενοικιαστές και
20% στους εκμισθωτές. Ενώ, για τα νομικά πρόσωπα
που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα
αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 40% του μηνιαίου
μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο.

Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027)
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του
νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα
– Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσίευσε το
Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο
συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του. Το Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ) σχεδιάζεται ως μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του
ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη
μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται
από την Οικονομία της Γνώσης. Σημαντικός παράγοντας
επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος, είναι η ουσιαστική
συμμετοχή στην διαδικασία σχεδιασμού, των φορέων,
προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο
αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν συμπληρωμένο έως την
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
a1.epanek@mou.gr
και gbouris@mou.gr . Διαβάστε
περισσότερα
εδώ:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=24 .

Παράταση Έναρξης Ισχύος του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών με έγγραφό της μας ενημερώνει ότι , η έναρξη
εφαρμογής του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020) παρατάθηκε ως εξής:
α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες η διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η.6.2021.
β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και
κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με
έναρξη ισχύος την 1η.3.2021. Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 256/Ά/23-12-2020 (ν.4764/2020).

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού
Χώρου» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, υπέγραψε την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, Υπουργική Απόφαση για
τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου.
Η Δράση προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά
μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά
χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που
δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
•
56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της
υποκατηγορίας 56.10),
•
56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20),
•
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).
Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών
σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου
(π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα
οποία ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
Διευκρινίζεται ότι η επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων νόμιμα
αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου, των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ),
καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον
αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί
μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).
Ως ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ορισθεί η 4η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 και λήξης η
4η Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00, στον διαδικτυακό τόπο https://heating-devices.mindev.gov.gr . Ήδη έχει ξεκινήσει η υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις εστίασης.
Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια
και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ.
Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε
παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο
«ενιαίας επιχείρησης») από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο μαζί με κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει την
τελευταία τριετία (υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση), δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (κανονισμός de minimis).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης
χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες:
•
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs
•
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis
•
https://www.espa.gr
Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής
Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται :
α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: thesssoma@e-kepa.gr , info@e-kepa.gr ).
β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 ,
anko@anko.gr , για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και
γ) στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr
(πεδίο Στείλε το ερώτημά σου στη διεύθυνση : https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) .

Πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το Πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
Το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε, στις 31
Δεκεμβρίου 2020, τη δεύτερη φάση πληρωμών της κρατικής
επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ». Πληρωμές που
ανέρχονται συνολικά στα 13,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν
στην επιδότηση 57.205 δανείων και 38.054 δικαιούχων. Έτσι,
συνυπολογίζοντας και την πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε
τον μήνα Νοέμβριο του 2020, το συνολικό ποσό της κρατικής
επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, στους
δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» ανέρχεται στα
23,2 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι είναι δανειολήπτες οι οποίοι
πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του
κορονοϊού, έχουν εξυπηρετούμενο ή ρυθμισμένο δάνειο με
προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία και δεν βρίσκονται σε
καθεστώς αναστολής πληρωμής. Οι δανειολήπτες που έχουν
κάνει χρήση της δυνατότητας αναστολής, θα επωφεληθούν
από την κρατική επιδότηση μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της
αναστολής. Η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των
δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για χρονικό διάστημα 9
μηνών, με τους δικαιούχους να καλούνται, πλέον, να
πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους
αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.
Θα ακολουθήσει και νέα φάση πληρωμών της επιδότησης,
αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρόσθετου
αριθμού αιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων
ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές της
κρατικής επιδότησης και την πορεία της αίτησής τους, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους
του
Υπουργείου
Οικονομικών
(http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/) . Επισημαίνεται ότι οι
δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο,
καταγγελμένο ή μη, θα πρέπει άμεσα να έρθουν σε επαφή με
την τράπεζά τους, ή την εταιρεία διαχείρισης δανείων
αντίστοιχα, ώστε να ρυθμίσουν το δάνειό τους. Αφού
συμφωνηθεί η ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και
με μακροχρόνιο χαρακτήρα, εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η
καταβολή της κρατικής επιδότησης. Η υλοποίηση του
προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» αποτελεί ακόμα μία έμπρακτη
απόδειξη της προσήλωσης της Κυβέρνησης στην εφαρμογή
πολιτικών με οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική
δικαιοσύνη.

Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας
Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή
προβλέπονται οι ακόλουθες παρατάσεις:
1. Παρατείνεται, έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία
υποβολής των παρακάτω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την
31η Δεκεμβρίου 2020:
•Τροποποιητικές δηλώσεις για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων,
που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα
εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
•Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του
φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι
κληρονόμοι του.
•Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα
μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή
εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του
γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα
δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.
•Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που
υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά
μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά
επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από
απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.
•Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού
ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., από τον φορέα που έχει
την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον
η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός
του 2020.
Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ:
με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή
υπηρεσία ταχυμεταφοράς) :
2. Παρατείνεται έως την 29η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για
την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων της «Δήλωσης Covid» ή
και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», που αφορούν στους μήνες Μάρτιο έως
και Αύγουστο 2020, για τους εκμισθωτές ακινήτων που έχουν
λάβει σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση.
3. Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Προδημοσίευση της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας
Covid-19»
Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19»
συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, έχει στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο
Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των
εξόδων τους. Επιδοτούνται αιτήσεις από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΜμΕ Επιχειρήσεις,
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021. Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής
Υποβολής: Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.
Ηλεκτρονική Υποβολή: Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους. Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ.

Νέα
παράταση
της
καταληκτικής
ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αποβλήτων» έως τις 29/01/2021
Δημοσιεύθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων
Διαχείρισης
Αποβλήτων»
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=66&c
s=) , η οποία θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 17:00 αντί για την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
17:00. Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την περιφερειακή
ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών
αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από
επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες,
υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την
αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Στη Δράση συμμετέχουν
Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ποσοστό επιδότησης από 20% έως 55%
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία
περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των
επενδυτικών σχεδίων. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Δείτε την 5η
τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

ΟΑΕΔ : Παράταση μέχρι το τέλος Μαρτίου για τη ρύθμιση
οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς
του πρώην ΟΕΚ
Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, η προθεσμία
υποβολής
ηλεκτρονικών
αιτήσεων
για
τη
ρύθμιση
αποπληρωμής οφειλών που προέρχονται από την
παραχώρηση κατοικίας σε οικισμούς του τέως Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ), ύστερα από τις με αριθμ. 5466 και
5573/87/26-11-2019 και 5066/106/29-9-2020 αποφάσεις του
Δ.Σ. ΟΑΕΔ.
Κατόπιν της δημοσίευσης της αρ. 57454/4982/17.12.2020
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5816./30.12.2020), από
σήμερα επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων
των οικιστών για ρύθμιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.oaed.gr/-/nea-elektronike-platphorma-gia-terythmise-opheilon-dikaiouchon-ergatikes-katoikias-stousoikismous-tou-t-oekΣυγκεκριμένα, στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του ΟΑΕΔ
www.oaed.gr
στο
πεδίο
«Κοινωνική
Πολιτική»
οι
ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών
δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ»,
στη συνέχεια επιλέγουν «Σύνδεση στη νέα εφαρμογή» και
εισέρχονται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης
ΤaxisNet και ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά
στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις
ρυθμίσεις».
Η παράταση της προθεσμίας, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2019, έχει ως στόχο οι δικαιούχοι οικιστές του τ.ΟΕΚ να
ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των
οφειλών τους και να εξασφαλίσουν τη νέα ενιαία, ανά την
επικράτεια, τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών
κατοικιών (304,41 ευρώ ανά τμ). Επιπλέον, η νέα ΚΥΑ
προβλέπει:
- Έκπτωση 50% για τους πολύτεκνους δικαιούχους, επί της
τιμής παραχώρησης της κατοικίας, με δικαίωμα - για τους ήδη
υπαχθέντες στη ρύθμιση - υποβολής συμπληρωματικής
αίτησης για επανυπολογισμό της τιμής,
- Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα
του άρ.4 του Ν.3869/2010,
- Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», μοναδική
προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, με δυνατότητα υπαγωγής
σε αυτές, κατ’ εξαίρεση, σε μη ιδιοκατοικούντες δικαιούχους,
εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της
παραχωρηθείσας κατοικίας.

ΟΑΕΔ : Ρεκόρ δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσω
των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ στο 4ο
τρίμηνο του 2020, με αύξηση 205% σε ετήσια βάση
Συνολικά 12.700 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά
το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 μέσω των νέων και
βελτιωμένων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
σημειώνοντας αύξηση κατά:
• 55% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2020
• 205% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019 και
• 213% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2018.
Παρά το lockdown και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην
αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων
επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει
αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ο ΟΑΕΔ υλοποιεί τα παρακάτω 7 ανοικτά προγράμματα με
συνολικά 38.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, με
ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και των
ασφαλιστικών εισφορών:
1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας
12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830€ για
επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το
επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο
80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 830€ μηνιαία.
2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων
55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ,
δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των
Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με
δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
750€ μηνιαία.
3. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών με
8.000 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
750€ μηνιαία.
4. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων
έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε
κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
800€ μηνιαία.
5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 2229 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10
μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα
750€ μηνιαία.
6. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας
Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας
στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία
αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού
(με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
7. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς
Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας,
διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους έως τα 800€ μηνιαία.
Υπενθυμίζεται ότι στα παραπάνω προγράμματα, έχουν
απλουστευτεί
οι
προϋποθέσεις
συμμετοχής,
έχουν
επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής
και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της
επιχορήγησης. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον
ιδιωτικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/anoikta-programmata

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «e-λιανικό»
Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την
δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση::
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου,
διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο
διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί
Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-032020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι
ακόλουθες:
•
να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας
και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
- Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
- Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
•
να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί
πελάτες,
•
να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και
εφεξής,
•
να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από
18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•
θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
•
θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
•
θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
•
να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
•
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης
της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό
έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
•
να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την
απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.
Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου
τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε
ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα
ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Προδημοσίευση έχει αναρτηθεί στον ιστοτόπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς

https://bit.ly/3oE7858
Πληροφορίες
e-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr
τηλέφωνο 6980577962
Η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του www.efepae.gr .

