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Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην 
Κεντρική Μακεδονία 

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με Ενίσχυση 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που 

επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. 

Δικαιούχοι του προγράμματος 
Μικρές και Πολύ Μικρές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν 
στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, οι οποίες έχουν κάνει 
έναρξη πριν την 01.01.2019. 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 5.000€ έως 50.000€.  

Ένταση της ενίσχυσης 50%. 

Υποβολή από 10/9/2020 έως 9/10/2020 (ώρα 15:00) 

Διάρκεια υλοποίησης: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. 

Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι 
Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού για 
έδρα/υποκαταστήματα εντός ΠΚΜ. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ. 

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

4. 

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. 

5. 

α) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ε4 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 

6. 

Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων 
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 

 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 2018 και 2019 
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

 Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2018 και 2019 

 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης 2018 και 2019 

7. Περιοδικές Δήλωσεις Φ.Π.Α. για το β’ τρίμηνο 2019 και 2020 

8. 
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 
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