
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΑΜΘ100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 

στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
(Δράση 3δ.5-6.2)» 

ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Αναλυτικής Πρόσκλησης 

13. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης - Περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
Προσοχή επιλέγεται ενδεικτικά από τα κάτωθι: 

το κεφάλαιο κίνησης θα αναλωθεί για την:  
π.χ. 

κάλυψη ενοικίων, μισθολογικού κόστους, κάλυψης φορολογικών, 
ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, προμήθειας εξοπλισμού και 

αναλωσίμων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας 
και υγιεινής εργαζομένων και καταναλωτών, π.χ. ατομικά μέτρα 
προστασίας προσωπικού, αναλώσιμα (μάσκες, αντισηπτικά κ.α.), 

plexiglass κ.λπ. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή 
λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου όπως για παράδειγμα την 

κατασκευή/αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου στον οποίο θα 
περιλαμβάνεται και ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), αγορά 
λογισμικού-υλισμικού, απαραίτητου για την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, αγορά λογισμικού-υλισμικού, 
απαραίτητου για την εφαρμογή διαδικασιών τηλε-εργασίας και 
βελτίωσης των συνθηκών ΤΠΕ (Τεχνολογικών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών) της επιχείρησης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
Προσοχή επιλέγεται ενδεικτικά από τα κάτωθι: 

π.χ. 
Συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, εξασφάλιση της διατήρησης 
του προσωπικού, επέκταση / αναβάθμιση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, 

εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των πελατών 

Δραστηριότητες επικοινωνίας και δημοσιότητας της 
επένδυσης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
Όπως περιγράφεται και στο Παράρτημα 7: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ θα απαιτηθεί κατ’ 
ελάχιστο: 

Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς 

Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ ΑΜΘ 
2014 - 2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ») της αναλυτικής 

πρόσκλησης 
Ή εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από 

τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς 

Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ ΑΜΘ 
2014 - 2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ») της αναλυτικής 

πρόσκλησης 

Κρισιμότητα επένδυσης 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
Δίνονται ποσοτικά στοιχεία των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 

στην επιχείρηση π.χ. μείωση του κύκλου εργασιών από … € σε … €, ήτοι 
ποσοστό …% ή η επιχείρηση έθεσε του εργαζόμενους σε ειδικό 

καθεστώς απασχόλησης ή η ίδια η επιχείρηση τέθηκε σε αναστολή 
λειτουργίας με κρατική εντολή κ.λπ.  



14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης στις 19-03-2020 σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ 

Υποχρεωτικό Αριθμητικό πεδίο 
Εισάγεται ο αριθμός του σύνολο του προσωπικού σε πλήρη 

συμφωνία με το δικαιολογητικό με α/α 6 Πίνακας 
Προσωπικού (Ε4) από την ΕΡΓΑΝΗ την 19-03-2020 του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» της αναλυτικής 

πρόσκλησης 

Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης ανήκει στην ΠΕ Ξάνθης ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας 
Κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας όπως καταχωρίζεται 

στο πεδίο 021 του Εντύπου Ε3 

Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 
Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 

όπως καταχωρίζεται στο πεδίο 022 του Εντύπου Ε3 

 

12. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

1 Ο δικαιούχος δεσμεύεται για την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών 
κανόνων περί δημοσιότητας και πληροφόρησης; 

ΝΑΙ 

2. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τους εθνικούς και ενωσιακούς 
κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις κατά το στάδιο της  
πρόσκλησης, της απόφασης ένταξης και πιθανών τροποποιήσεων 
αυτής; 

ΝΑΙ 

3. Υπάρχουν υποδομές διευκόλυνσης (κτιριακές ή άλλες ανάλογα τί 
απαιτείται) πρόσβασης των ΑΜΕΑ, ή εφόσον δεν υπάρχουν 
πρόκειται να δημιουργηθούν; 

ΝΑΙ 
Προσοχή στην Υπεύθυνη Δήλωση (Α) του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ» έχει δηλωθεί ότι: 

▪ Δεσμεύομαι ότι η επιχείρηση θα μεριμνήσει για 
την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης 
των ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις 
εγκαταστάσεις αυτής. 

4. Είδος υφιστάμενης υποδομής ΑΜΕΑ που διαθέτει η επιχείρηση ή 
που πρόκειται να δημιουργηθεί (Περιγραφή) 

π.χ. η επιχείρηση διαθέτει ράμπα για την πρόσβαση 
ΑΜΕΑ ή η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μπορεί να 

γίνει μέσω ανελκυστήρα ή η ιστοσελίδα της 
Επιχείρησης είναι προσβάσιμη σε ΑΜΕΑ 

5. H πράξη συνεκτιμά και προασπίζει την αρχή της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών; 

ΝΑΙ 

6. Η πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού; 

ΝΑΙ 

7. Η πράξη σέβεται την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και διασφαλίζει 
την προώθηση των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, 
αποδοχής πόρων, μετριασμού, κλιματικής αλλαγής και προστασίας 
βιοποικιλότητητας, όπου εφαρμόζεται; 

ΝΑΙ 

8. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα; 

ΝΑΙ 

 
 

 


