
 

 
 
 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

   
  

   

  Ημερομηνία:  01/11/2021 

   Αρ. Πρωτ:  3780/ΕΦΔ622 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: Έγκριση απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων με τίτλο «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό 

Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 –2020» 

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό C(2014) 10170 final /18.12.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του περιφερειακού επιχειρησιακού 
προγράμματος «Αττική» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI2014GR16M2OP012), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την με αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β) Υπουργική Απόφαση για την 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 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» (ΕΚΕΔ), όπως ισχύει, 
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3. Την Γραπτή Διαδικασία 47, ως προς το 3ο θέμα με τίτλο «Εξειδίκευση Δράσης Athens Business 
Green Toolkit », η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. Πρωτ.  1355/29-4-2021 απόφαση Προέδρου 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 (ΑΔΑ:  Ψ5Η57Λ7-ΨΣ5) 

4. Την με αριθ. Πρωτ. 1413/ΕΦΔ243/05-05-2021 Αναλυτική Πρόσκληση με τίτλο «Athens Business 
Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους 
πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους»», κωδ. ΕΑΤΑ28 και ΑΔΑ6ΕΗΙΟΡΙΝ-
2Ο9(Έκδοση 1/0), 

5. Την με ημερομηνία 27/7/2021 ορθή επανάληψη της 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης της 
Δράσης «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο 
της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους», με αρ. πρωτ. 
2464/ΕΦΔ452/22-7-2021 

6. Την με ημερομηνία 27/10/2021 2η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης «Athens 
Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με 
όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους», με αρ. πρωτ. 
3747/ΕΦΔ615/27-10-2021 

7. Την με αριθ. πρωτ. 3745/ΕΦΔ613/27-10-2021 εισήγηση του ΕΦΔ ΕΑΤΑ για την δημοσίευση 
απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση με τίτλο «Athens Business Green 
Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης 
λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους», 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Την έγκριση της δημοσίευσης των απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση 

«Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 

με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους», στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο, που 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των 

προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. 

Το αρχείο θα ενημερωθεί με απαντήσεις σε όποιες πρόσθετες ερωτήσεις τυχόν υποβληθούν από 

δυνητικούς δικαιούχους. 

Η παρούσα να αναρτηθεί σε όλες τις σχετικές ιστοσελίδες. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
 
 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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Συνημμένο: 

 Αρχείο απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις  
 
 
Κοινοποιήσεις: 
 

 ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117-41, Αθήνα 

 Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ), Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 

 Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), Πεσμαζόγλου 39, Αθήνα  
 Δήμος Αθηναίων - Γραφείο Δημάρχου 

 Γραφείο Προέδρου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Φιλελλήνων 7, Αθήνα 

 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Φιλελλήνων 7 Αθήνα 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
 
•Γραφείο Προϊστάμενου ΕΦΔ ΕΑΤΑ 
•Μονάδες Α και Β1 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

«Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της 

Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» 

 

1) Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων; 
Στη Πρόσκληση της Δράσης δεν γίνεται σχετική αναφορά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο 

φορέας της επένδυσης να λειτουργεί σε διακριτό χώρο και να αποκλειστεί η πιθανότητα να 

επιδοτηθεί έμμεσα άλλη επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο θα διαπιστωθεί η διακριτότητα των 

δαπανών στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

2) Ενισχύεται η δημιουργία υποκαταστήματος; Δηλαδή, επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί 

να αιτηθεί ενίσχυση μόνο για δαπάνες που θα υλοποιηθούν σε νέο τόπο ο οποίος δεν 

υφίσταται σήμερα; 

Δεν επιδοτείται το νέο υποκατάστημα εκτός εάν έχει ιδρυθεί πριν την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

3) Στην Πρόσκληση της Δράσης αναφέρεται: «Για τις περιπτώσεις των κτιρίων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας 

υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή εγγεγραμμένο στα 

Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι μόνο οι 

παρεμβάσεις που περιγράφονται στο ΠΕΑ». Το ΠΕΑ πρέπει να υπάρχει πριν την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης; 

Το ΠΕΑ αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό υποβολής του Παραρτήματος ΙΙ.Α 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ και ως εκ τούτου απαιτείται να υπάρχει πριν την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.  

4) Στις περιπτώσεις που το κτίριο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, 

απαιτείται η προσκόμιση κάποιου ισοδύναμου δικαιολογητικού, ως προς το ΠΕΑ; 

Εφόσον το κτίριο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ, τότε απαιτείται η 

προσκόμιση: 

- Τεχνικής Έκθεσης μηχανικού ή ενεργειακού επιθεωρητή στην οποία να τεκμαίρεται η 

αναγκαιότητα παρεμβάσεων στο κτίριο και η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης στην οποία 

εμπίπτει 

- Υπεύθυνης Δήλωσης ενεργειακού επιθεωρητή (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) στην 

οποία θα δηλώνεται ότι το κτίριο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 
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5) Οι κτιριακές δαπάνες πρέπει να έπονται χρονολογικά της ημερομηνίας έκδοσης του 

ΠΕΑ; 

Ναι, οι κτιριακές δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν της ημερομηνίας 

αρχικής έκδοσης ή πιθανής τροποποίησης του ΠΕΑ ή δημιουργίας ηλεκτρονικού 

προσαρτήματος (σε περίπτωση που στο αρχικό ΠΕΑ δεν αναγράφονται προτεινόμενες 

παρεμβάσεις) 

6) Επιχείρηση η οποία έχει κάνει έναρξη την 30/04/2017 δύναται να υποβάλει αίτηση 

χρηματοδότησης; 

Η εν λόγω επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, τηρούμενων των 

λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις 

κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (01/01/2018-31/12/2018, 

01/01/2019-31/12/2019, 01/01/2020-31/12/2020), ωστόσο θα βαθμολογηθεί μόνο για τα 2 

έτη 2018 και 2019, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία του 2017 δεν αφορούν σε πλήρη 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση και τα οικονομικά στοιχεία του 2020 δεν αξιολογούνται. 

7) Επιχείρηση που διαθέτει τα οικονομικά στοιχεία των ετών 2018, 2019 και 2020, 

δύναται να βαθμολογηθεί για αυτά τα έτη; 

Όχι, σύμφωνα με την Πρόσκληση της Δράσης οι επιχειρήσεις βαθμολογούνται για τα έτη 

2017, 2018 και 2019. 

8) Στο κριτήριο Β5 θα πρέπει να δηλώνονται μόνο έτη ή και μήνες; 

Για τον υπολογισμό του κριτηρίου Β5 θα λαμβάνονται υπόψη τα έτη και οι μήνες του 

διαστήματος από την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης, έως και την καταληκτική 

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ήτοι έως και την 01/12/2021. Η 

μονάδα μέτρησης του κριτηρίου Β5 είναι τα έτη (μονάδα μέτρησης = έτη), με δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

9) Εταιρεία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2020 μετατράπηκε σε ΙΚΕ. Η 

απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από ΕΕ / ΙΚΕ κλπ θεωρείται συνέχεια της παλαιάς 

και μπορεί να υποβάλλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; 

Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρείας. 

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 μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο 

πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ. στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την 

ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν 

μπορεί να υποβάλει γιατί η νέα εταιρία (η ΙΚΕ στο παράδειγμα), η οποία θέλει να 

υποβάλλει αίτηση, δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις. 

10) Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ανέγερσης νέων κτιρίων; 

Οι δαπάνες ανέγερσης κτιρίου δεν είναι επιλέξιμες. Οι αναφερόμενες κτιριακές 

παρεμβάσεις της αναλυτικής πρόσκλησης, είναι υποστηρικτικές και υποβοηθητικές επί ήδη 

υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. 
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11) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός της πορτοκαλί σκιαγραφημένης περιοχής 

του χάρτη περιοχής παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ, ωστόσο ο ΤΚ δεν συμπεριλαμβάνεται στον 

σχετικό πίνακα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης; 

Εφόσον η επιχείρησή δραστηριοποιείται εντός της πορτοκαλί σκιαγραφημένης περιοχής, 

τότε εμπίπτει στην περιοχή ΟΧΕ ΣΒΑΑ, ασχέτως ΤΚ και δύναται να υποβάλει αίτηση 

χρηματοδότησης, τηρούμενων των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι 

επιχειρήσεις ευρισκόμενες από την εξωτερική πλευρά των οδών που οριοθετούν την 

περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ θεωρούνται ότι εμπίπτουν σε αυτήν εάν και εφόσον η 

είσοδος τους βρίσκεται επί της οδού που οριοθετεί την περιοχή αυτή. 

12) Στην Κατηγορία Δαπανών 2 είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ΤΠΕ (οθόνες και Η/Υ, 

εκτυπωτές, φορητοί Η/Υ, smartphones κ.α.); 

Οι δαπάνες ΤΠΕ δεν είναι επιλέξιμες διότι δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 

εξοικονόμηση ενάργειας. Εξ ου και δεν φέρουν ενεργειακή σήμανση. Στην εν λόγω 

κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιμες οι ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν ενεργειακή 

σήμανση Α (ή ενεργειακή σήμανση τουλάχιστον D, σύμφωνα με την αναπροσαρμοσμένη 

ενεργειακή σήμανση και τη νέα ταξινόμηση), όπως οι τηλεοράσεις (TV-monitor) εφόσον 

συνάδουν με τον / τους ΚΑΔ επένδυσης .   

13) Επιχείρηση η οποία σήμερα δεν δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ 

ΣΒΑΑ, αλλά μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ιδρύσει υποκατάστημα ή 

μεταφέρει την έδρα της εντός της περιοχής παρέμβασης, δύναται να υποβάλει αίτηση 

χρηματοδότησης; 

Η εν λόγω επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, εφόσον 

δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ πριν την ημερομηνία υποβολής 

της, τηρούμενων των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής. 

14) Επιχείρηση που σύμφωνα με τα στοιχεία των χρήσεων 2017 και 2018 έχει την 

ιδιότητα της μικρής (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 

της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων) και σύμφωνα με τα στοιχεία της χρήσης 2019 

είναι μεσαία, αλλά με τα στοιχεία της χρήσης 2020 για τα οποία δεν θα υπάρχουν κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επίσημα φορολογικά έντυπα είναι επίσης 

μεσαία δύναται να υποβάλλει στην δράση, καθώς σύμφωνα με την πρόσκληση η 

επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί την «ιδιότητα τουλάχιστον της μικρής επιχείρησης 

πριν την έκδοση της Απόφασης Ένταξης»; 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επίσημα φορολογικά οικονομικά έντυπα για το έτος 

2020, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για το μέγεθος της επιχείρησης για το έτος αυτό. 

Συνεπώς η επιχείρηση φαίνεται να είναι μικρή σύμφωνα με τα έτη 2017 και 2018. Ωστόσο 

είναι ευθύνη της επιχείρησης να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων 

και να εξάγει τα ορθά συμπεράσματα και για το 2020. Επιπλέον, προ της ένταξης θα γίνει 

έλεγχος όσων επιχειρήσεων είχαν την ιδιότητα της μεσαίας το 2019, προκειμένου να 

ελεγχθεί αν διατηρούσαν την ιδιότητα αυτή και το 2020 και συνεπώς, δεν έχουν δικαίωμα 
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ένταξης κατά το 2021 στη συγκεκριμένη δράση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα 

ΕΜΕ (για τα οποία υπάρχουν στοιχεία διετίας 2019-2020) καθιστούν την επιχείρηση 

μεσαία, τότε η πρόταση δε θα είναι επιλέξιμη για τη δράση. Κατά τη φάση της αξιολόγησης 

δύναται να ζητηθούν οικονομικά στοιχεία και στοιχεία προσωπικού για το έτος 2020 προς 

έλεγχο του μεγέθους της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλιστεί η σχετική τυπική προϋπόθεση. 

15) Για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής της περίπτωσης Ε του παραρτήματος ΙΙ.Α 

(ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) σε ποιο διάστημα 

πρέπει να αφορούν οι βεβαιώσεις; 

Επισυνάπτονται βεβαιώσεις μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 

που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού για τους τρεις 

κλεισμένους μήνες που προηγούνται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και 

δύναται να εκτείνεται μέχρι και ένα έτος πριν το μήνα υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης (Η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρους μήνες και το 

επιλεγμένο διάστημα να καταλήγει στην τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα της 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης). 

Παράδειγμα: Υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης στις 25/5/2021. Η βεβαίωση θα πρέπει 

να περιλαμβάνει υποχρεωτικά το διάστημα από 1/2/2021 έως 30/4/2021, ενώ δύναται να 

συμπεριλαμβάνει περισσότερους των τριών μηνών (συνεχόμενους και ολόκληρους μήνες, 

έως 12) μεταξύ 1/5/2020 έως 30/4/2021. 

Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι βεβαιώσεις δύναται να είναι είτε από λογαριασμούς όψεως 

(να φαίνεται στη βεβαίωση) είτε από δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς στην 

ΑΑΔΕ (θα πρέπει να επισυνάπτεται επιπλέον και η σχετική εκτύπωση από το taxisnet προς 

τεκμηρίωση) 

16) Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.Α ένα από τα δικαιολογητικά (α/α 5) είναι και η 

Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 

λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας 

λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται 

άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται 

άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. Σε περίπτωση επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, η άδεια ποιον / ποιους ΚΑΔ 

πρέπει να αφορά; 

Το αδειοδοτικό έγγραφο πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε έναν εκ των ΚΑΔ που ήδη 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, 

ανεξαρτήτως αν ο ΚΑΔ αυτός αποτελεί και ΚΑΔ επένδυσης.  

17) Για την τεκμηρίωση του κριτηρίου Β4 τι απαιτείται ως παραδοτέο; 

Για την τεκμηρίωση του κριτηρίου Β4 “Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους” απαιτείται 

η προσκόμιση τιμολογίων ή / και αποδείξεων εσόδων. Ενδεικτικά από ένα για κάθε μήνα 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: ΨΧΣΞΟΡΙΝ-7ΤΕ
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