
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
1. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας 

gsis.gr) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα πρέπει είναι εντός 1 μήνα 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου στην οποία θα εμφανίζονται: 

 
a. οι Ενεργές Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ)  
b. τα Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού με την ανάλυση τους 

 
         Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / 

τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. 

 
2. Δικαιολογητικά από τα οποία τεκμαίρεται η ισχύουσα εταιρική/μετοχική σύνθεση και 

εκπροσώπηση (ανάλογα με τη νομική μορφή): 
 για την εκπροσώπηση: Καταστατικό, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εκπροσώπησης, 

          Πρακτικό/Απόφαση ΓΣ, ανάλογα με τη νομική μορφή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ) 
 για την εταιρική/μετοχική σύνθεση : Καταστατικό, Φωτοτυπία του βιβλίου 

μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
ή πρακτικό Γ.Σ. με  την ισχύουσα μετοχική σύνθεση, ανάλογα με τη νομική 
μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ). 

Οι ατομικές επιχειρήσεις συμπληρώνουν την παρακάτω υπ. Δήλωση με το εδάφιο (ια) 
σημείο ως ακολούθως: 
«Δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.» 
Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί, προσκομίζεται βεβαίωση μεταβολής/ών από την 
αρμόδια ΔΟΥ ως ανωτέρω 
 

3. Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο για τον 
μήνα που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του 
αντίστοιχου του προηγούμενου έτους π.χ: 

           α) Φεβρουαρίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου       
              κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Μαρτίου του 2021, 
           β) Μαρτίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου  
               κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Απριλίου του 2021, 
           γ) Απριλίου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου  
              κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Μαΐου του 2021 
           δ) Μαΐου του 2020 και του 2021, εφόσον η αίτηση καταβολής του κεφαλαίου  

κίνησης (αίτημα ελέγχου) υποβληθεί εντός του Ιουνίου του 2021 
 
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση την τελευταία μέρα του μήνα «βάσης» 
(ήτοι ενός εκ των μηνών Φεβρουαρίου του 2020 έως και Μαΐου του 2021) ΔΕΝ απασχολούσε 
προσωπικό, δηλαδή όταν εν τοις πράγμασι ΔΕΝ υφίσταται η περί ίδιου αριθμού 
εργαζομένων υποχρέωση, τότε στην Υ/Δ κατωτέρω προστίθεται υποχρεωτικά το σημείο: 
ιβ) Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα ………………………….. του έτους 20…. ΔΕΝ 
απασχόλησε εργαζόμενο(η)__ 

4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του ιδιοκτήτη (για   
Ατομικές επιχειρήσεις) ή του Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται  
υποχρεωτικά και αυτούσια τα εξής σημεία: 

 



α Όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που 

επισυνάπτονται στο αίτημα καταβολής, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί 

συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι ακριβή και αληθή. 

β Τα στοιχεία που αναφέρονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που 

υποβλήθηκαν στο αίτημα καταβολής, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί 

συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό είναι ακριβώς τα ίδια, χωρίς καμία τροποποίηση, 

με αυτά που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ 

γ Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε 

επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία 

και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη 

ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης 

(όπως κάθε φορά ισχύει), δεν ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ. 

δ Είναι σε γνώση της επιχείρησης ότι το συνολικό προς είσπραξη κεφάλαιο κίνησης 

(δηλαδή τυχόν ποσό που θα αποδοθεί για λογαριασμό της στην Δ.Ο.Υ. ή/και στον 

ΕΦΚΑ αθροιζόμενο με το ποσό που θα εισπραχθεί από την επιχείρηση) θα πρέπει να 

αναλωθεί εντός του 2021 για δαπάνες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

καταχωρούνται στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε. 

ε Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί το ποσό της επιδότησης 

αφορά σε εταιρικό/επαγγελματικό λογαριασμό της επιχείρησης, ο οποίος είναι 

δηλωμένος ως τέτοιος στην ΑΑΔΕ 

στ Δεν έχει κατατεθεί εις βάρος της επιχείρησης αίτηση για: 

 κήρυξη σε πτώχευση 

 αναγκαστική διαχείριση 

ζ Η επιχείρηση ΔΕΝ: 

 έχει πτωχεύσει 

 βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης 

 έχει τεθεί σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης 

η  Η επιχείρηση αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιονδήποτε έλεγχο/διασταύρωση των 

στοιχείων που δηλώνει ή προσκομίζει 

θ Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας κατά την τελευταία μέρα του μήνα …………………………………………. του 

έτους…………… (αναγράφεται ο μήνας βάσης, δηλαδή, Φεβρουάριος 2020, …….. 

Μάϊος 2020), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ ανέρχονταν 

σε………………………(ακέραιος αριθμός) ( 

ι Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας κατά την τελευταία μέρα του μήνα …………………………………………. του 

έτους…………….(αναγράφεται ο μήνας βάσης, δηλαδή, Φεβρουάριος 2021, …….. 

Μάϊος 2021), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ΑΠΔ ανέρχονταν 

σε………………………(ακέραιος αριθμός) 

ια Δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης. (μόνο 

για τις ατομικές επιχειρήσεις και εφόσον ισχύει) 

ιβ Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα ………………………….. του έτους 2020 

ΔΕΝ απασχόλησε εργαζόμενο(η)  

(Το σημείο ιβ προστίθεται  ΜΟΝΟ από  τις επιχειρήσεις που ΔΕΝ απασχολούσαν  

εργαζόμενο/η αλλιώς διαγράφεται το παρόν εδάφιο) 



5. Φωτογραφία της αναρτημένης,  σε εμφανές σημείο  της επιχείρησης,  αφίσας, σύμφωνα 
με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3) αναφορικά με τη 



συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης,  σύμφωνα με το 
πρότυπο (δείτε εδώ https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-430). 
 

6.  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 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. (δείτε εδώ https://www.diaxeiristiki.gr/index.php/2015-12-16-13-56-
430). 

 
7. Λογιστικές καταστάσεις (βιβλία εσόδων – εξόδων Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2019 & 

Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2020) για τις επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν και οι οποίες δεν 
υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται) και ο κύκλος εργασιών του τριμήνου 
Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) δηλώθηκε κατά την υποβολή 
σε Υπεύθυνη Δήλωση.  
 
Επισημαίνεται πως για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων/προσκομισθέντων από τις 
επιχειρήσεις στοιχείων, δύναται να χρησιμοποιούνται στοιχεία που παρέχονται από 
εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ, ΑΑΔΕ). 
 

8. Φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης 
σε ισχύ. 

              Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην     
              κείμενη νομοθεσία. 

 
9. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο 

σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι 
ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την φορολογική 
ενημερότητα.  
Επισημαίνεται ότι οι έχοντες ατομική επιχείρηση, κατά την τελική πληρωμή, πρέπει να 
προσκομίζουν ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο για την επιχείρηση 
(ενημερότητα από το μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ) όσο και ενημερότητα για τις ατομικές 
ασφαλιστικές τους εισφορές. 

Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την 
ισχύ τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης τους. 

 
10. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ 

(εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η 
κατάθεση του ποσού. 
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