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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 
 
∆ΡΑΣΗ 1 

 
Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 
 
1. ∆ελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων (για 

επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί µετά την προκήρυξη)  
 
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ∆ΟΥ και όλες οι τυχόν 

µεταβολές 
 
3. Φωτοτυπία ταυτότητας φυσικού προσώπου ή εταίρων 
 
4. ∆ικαιολογητικά νόµιµης υπόστασης: 

Για Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του  
Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης κατατεθειµένο στο 
αρµόδιο πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού  
Για ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του  
επιχειρηµατία και όλες τις τυχόν µεταβολές.  
Για λοιπές νοµικές µορφές προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 
5.  ∆ικαιολογητικά νόµιµης λειτουργίας 
 Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις: Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης 
κατά την ηµεροµηνία ένταξης ή  απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία 
αρµόδια αρχή.  
Υπό σύσταση επιχειρήσεις: Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης 
κατά την ηµεροµηνία ένταξης. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί θα 
προσκοµίζεται η σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας. 
Η άδεια λειτουργίας πρέπει να προσκοµίζεται το αργότερο µέχρι την 
αποπληρωµή του έργου. 

 Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας 
προσκοµίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο για 
την εξακρίβωση της νόµιµης λειτουργίας της. 

 
6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου 

Τίτλος κτήσης ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  
Σε περίπτωση µίσθωσης απαιτείται µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την 
περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµισή τους αυτά να 
προσκοµίζονται πριν την πρώτη εκταµίευση (µε εξαίρεση την 
προκαταβολή). 
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7. Βαθµολογούµενα στοιχεία δικαιούχου (φυσικού προσώπου ή 

εταίρων): 
Α)  Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
Β) Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας (ένσηµα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

κλπ) 
Γ)  Επαγγελµατική κατάρτιση (βεβαιώσεις από πιστοποιηµένους φορείς) 

 
8. Στοιχεία υφιστάµενου και νέου απασχολούµενου προσωπικού  

• 4 ΑΠ∆ του 2011 ή/και Ε7 του 2011  
• Αντίγραφο θεωρηµένης από την επιθεώρηση εργασίας κατάσταση 

προσωπικού 
• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕ∆ 
• Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαµβανοµένων 

 
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη 

από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, µε τις ακόλουθες 
σχετικές διατυπώσεις: 

 σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, η επιχείρηση λειτουργεί 
νόµιµα. 

 η πρόταση ή µέρος της δεν έχει υποβληθεί και δε θα υποβληθεί προς 
έγκριση χρηµατοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηµατοδοτηθεί και 
δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα. 

 έχει υποβληθεί µία µόνο πρόταση του έργου στο παρόν κύκλο του 
Προγράµµατος. 

 έλαβα σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος. 
 αποδέχοµαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων 
από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

 η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση, ούτε εκκρεµεί ανάκτηση επιχορήγησης 

 όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την ηλεκτρονική 
µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη µορφή µε όλα τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή 

 συµφωνώ στην δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρίας, του τίτλου της 
πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα 
του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

 η επιχείρηση αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία 
µε την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και 
ολοκλήρωση της πρότασης (Εκθέσεις Προόδου/Αιτήµατα Πληρωµής και 
Ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω 
ηλεκτρονικών εντύπων όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
και τον ΕΦΕΠΑΕ. 

 η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, 
αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de 
minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν 
συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) σε 
περίοδο µέσα σε µία τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) 
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προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία ένταξης της 
πρότασης 

 η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
2, παρ. 2.1 σηµεία 9,10 και 11  των Κατευθυντήριων γραµµών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισµό Προβληµατικής 
Επιχείρησης βλ. Παράρτηµα ΙV του παρόντος Οδηγού). 

 η επιχείρηση δεν λειτουργεί µε καθεστώς δικαιόχρησης 
 δεν εκκρεµεί εις βάρος της διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 
ενίσχυσης 

 αποδέχοµαι ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλωθεί στο 
Έντυπο Υποβολής, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ή/και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και όσα 
λαµβάνονται από αυτούς θα επέχουν  θέση επίσηµων εγγράφων 

 αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου, 
µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να 
επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 αποδέχοµαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην 
πρόταση του επιχειρηµατικού σχεδίου, από το πληροφοριακό σύστηµα 
TAXIS και τα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.   

 οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν, θα διατηρηθούν για το 
χρονικό διάστηµα που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

 αποδέχοµαι την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων  
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∆ΡΑΣΗ 2 
 
Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

 
1.  Επιλεξιµότητα ΚΑ∆ και αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων 

Αντίγραφο του έντυπου Ε3 των κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων των 
ετών 2008, 2009 και 2010 αναλόγως µε την ηµεροµηνία ίδρυσης της 
επιχείρησης και οι ισολογισµοί των αντίστοιχων χρήσεων (στις 
περιπτώσεις που αυτοί προβλέπονται). 
Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και όλες 
οι τυχόν τροποποιήσεις συµπεριλαµβανοµένης της αντιστοίχισης των 
ΚΑ∆,  µέχρι την ηµεροµηνία ένταξης 

 
2.  ∆ικαιολογητικά νόµιµης υπόστασης 

Για ΑΕ, Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ  
εκπροσώπησης  
Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης κατατεθειµένο στο 
αρµόδιο πρωτοδικείο, τυχόν τροποποιήσεις αυτού και πιστοποιητικό από 
το οικείο Πρωτοδικείο περί µη τροποποίησης,. 
Για Ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του  
επιχειρηµατία και όλες τις τροποποιήσεις.  
Για λοιπές νοµικές µορφές προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 
 3.  ∆ικαιολογητικά νόµιµης λειτουργίας 

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία 
ένταξης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρµόδια αρχή. Στην 
περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, θα προσκοµίζεται 
βεβαίωση από την αρµόδια  υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος 
για την ανανέωσή της. 

 Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας 
προσκοµίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρµόδιο επιµελητήριο για 
την εξακρίβωση της νόµιµης λειτουργίας της. 

 
4.  Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του σχεδίου 

Τίτλο κτήσης ακινήτου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  
Σε περίπτωση µίσθωσης απαιτείται µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την 
περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµισή τους αυτά να 
προσκοµίζονται πριν την πρώτη εκταµίευση (µε εξαίρεση την 
προκαταβολή). 

 
5.  Στοιχεία υφιστάµενου και νέου απασχολούµενου προσωπικού  

• 4 ΑΠ∆ του 2011 ή/και Ε7 του 2011  
• Αντίγραφο θεωρηµένης από την επιθεώρηση εργασίας κατάσταση 

προσωπικού 
• Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕ∆ 
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• Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαµβανοµένων 
 
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη 

από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, µε τις ακόλουθες 
σχετικές διατυπώσεις: 

 σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, η επιχείρηση λειτουργεί 
νόµιµα. 

 η πρόταση ή µέρος της δεν έχει υποβληθεί και δε θα υποβληθεί προς 
έγκριση χρηµατοδότησης, δεν έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηµατοδοτηθεί και 
δεν θα χρηµατοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα. 

 έχει υποβληθεί µία µόνο πρόταση του έργου στο παρόν κύκλο του 
Προγράµµατος. 

 έλαβα σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του Προγράµµατος. 
 αποδέχοµαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων 
από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

 η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση, ούτε εκκρεµεί ανάκτηση επιχορήγησης 

 όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την ηλεκτρονική 
µορφή καθώς και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην έντυπη µορφή µε όλα τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή 

 συµφωνώ στην δηµοσίευση της επωνυµίας της εταιρίας, του τίτλου της 
πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των 
δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα 
του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

 η επιχείρηση αποδέχεται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία 
µε την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και 
ολοκλήρωση της πρότασης (Εκθέσεις Προόδου/Αιτήµατα Πληρωµής και 
Ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω 
ηλεκτρονικών εντύπων όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
και τον ΕΦΕΠΑΕ. 

 η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης, 
αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de 
minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν 
συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) σε 
περίοδο µέσα σε µία τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) 
προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία ένταξης της 
πρότασης 

 η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
2, παρ. 2.1 σηµεία 9,10 και 11  των Κατευθυντήριων γραµµών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (για τον ορισµό Προβληµατικής 
Επιχείρησης βλ. Παράρτηµα ΙV του παρόντος Οδηγού). 

 η επιχείρηση δεν λειτουργεί µε καθεστώς δικαιόχρησης 
 δεν εκκρεµεί εις βάρος της διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 
ενίσχυσης 

 αποδέχοµαι ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, και ειδικότερα της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλωθεί στο 
Έντυπο Υποβολής, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, ή/και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και όσα 
λαµβάνονται από αυτούς θα επέχουν  θέση επίσηµων εγγράφων 
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 αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου, 
µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθώ να 
επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 αποδέχοµαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην 
πρόταση του επιχειρηµατικού σχεδίου, από το πληροφοριακό σύστηµα 
TAXIS και τα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.   

 οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν, θα διατηρηθούν για το 
χρονικό διάστηµα που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

 αποδέχοµαι την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων  
 
 
 
Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών (µισθοδοτικές καταστάσεις, τιµολόγια, 
εξοφλήσεις, λογιστικές εγγραφές, συµβάσεις κλπ) και αντίγραφα αυτών.  
 
Επιπρόσθετα για τη ∆ράση 1:  
Εφόσον δηλωθούν δαπάνες κατάρτισης, πρέπει να υποβληθεί η βεβαίωση 
κατάρτισης από τον αρµόδιο φορέα 
 
Επιπρόσθετα για τη ∆ράση 2 υποβάλλονται: 
 
Για τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες:  
Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον το πραγµατοποιηθέν φυσικό αντικείµενο, συνοπτική αναφορά 
στα αποτελέσµατα της δράσης και στη µεθοδολογία και στα εργαλεία 
συµβουλευτικής που χρησιµοποιήθηκαν.  
 
Για τις ∆ράσεις κατάρτισης: 
Τελική Αναλυτική Έκθεση Υλοποίησης του πραγµατοποιηθέντος 
προγράµµατος κατάρτισης   
Έκθεση αξιολόγησης των εκπαιδευτών, των καταρτιζοµένων, των στόχων και 
των αποτελεσµάτων του προγράµµατος κατάρτισης  
 
 
Γ) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
1.  Πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης περί µη 

πτωχεύσεως  
2.  Πρόσφατη βεβαίωση της αρµόδιας αρχής περί µη θέσης της εταιρείας σε 

εκκαθάριση. 
3. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών. 

4. Εφόσον έχει τροποποιηθεί κάποιο στοιχείο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙΑ, 
προσκοµίζεται το τροποποιηµένο δικαιολογητικό ή Υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 
του φορέα πρότασης, ότι από την ηµεροµηνία ένταξης δεν έχουν 
τροποποιηθεί τα ήδη προσκοµισθέντα δικαιολογητικά. 


