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Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – Επιχειρείν με Έμφαση στην Ποιότητα 

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός – Επιχειρείν με Έμφαση στην Ποιότητα» στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων 
επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & 
πιστοποίησης. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ενισχύονται Ενισχύονται Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης: 

 έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, 

 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Επιλέξιμη Δραστηριότητα). 

 
 Κατηγορίες επιλέξιμων επιχειρήσεων: 

Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση: 

 είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, 

 είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ 
ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ. 

 

Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά 
με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας), η κατάσταση αυτή έχει 
ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά 
οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση – υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις - θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας πριν την 
έκδοση της απόφασης ένταξης. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: 

 οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο 
κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού 

 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι 
οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που 
αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή 
υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός 
Προβληματικής Επιχείρησης») 

 Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας 

 Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, 
Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια. 
 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς 
προτεραιότητας    του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ): 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

 Ενέργεια 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

 Περιβάλλον 

 Τουρισμός 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

 Υγεία 

 Υλικά – Κατασκευές 
 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

http://www.ependysis.eu/
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Επισημαίνεται ότι: 

Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:  

  α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.  104/2000 του Συμβουλίου,  

  β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,  

  γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών  
προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς 
παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,  

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

 

Κατά συνέπεια αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους 
ΚΑΔ: 

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

02. Δασοκομία και υλοτομία 

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης διαπιστώνεται η 
ύπαρξη ενός εκ των ανωτέρω ΚΑΔ, τότε αυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές για αξιολόγηση στη Δράση. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

κυμαίνεται από 50.000,00€ εώς 400.000,00€. 

Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 50.000,00 € κρίνονται μη 
επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν. 

 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό  

μεγαλύτερο των 400.000,00€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται 

ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. 

Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 
επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - 
ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 
συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. 
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του 
εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 
επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών 
τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 50% 
Δημόσια Επιχορήγηση και 50% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα. 
 

 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης 

(επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των 

παραστατικών. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Α/ Α 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

/ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Μηχανήματα – 

Εξοπλισμός 
Έως 100% 

 
2. 

Συστήματα 
πιστοποίησης – 
διαχείρισης 
ποιότητας, Σχεδιασμός, 
τυποποίηση και 
πιστοποίηση 
προϊόντων 

 
Έως 100% 

 
3. 

Μεταφορικά μέσα Αποκλειστικά για επιχειρήσεις 
με επιλέξιμους ΚΑΔ 
στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 
α) μέχρι 20% του Π/Υ 
του επιχορηγούμενου 
επενδυτικού σχεδίου ή β) 
δαπάνη μέχρι 25.000 €. 
 
Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 
στους υπόλοιπους Τομείς 

Δραστηριότητας: μέχρι 
25.000 € 

4. 
Σύνταξη και 
παρακολούθηση του 
επενδυτικού σχεδίου 

μέχρι 4.000€ 
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Μισθολογικό 
κόστος 
εργαζομένων (νέο 

προσωπικό) με την 
υποστήριξη από το 
ΕΚΤ 

(χρήση ρήτρας 
ευελιξίας, άρθρο 
98 ΚΑΝ ΕΕ 

1303/2014 και 
άρθρο 2 παρ. 3 της 
ΥΑΕΚΕΔ) 

 
40% και μέχρι 24.000€ για 

μία (1) 
τουλάχιστον ΕΜΕ 

Δεν είναι επιλέξιμη η 
πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ βαθμού. 

 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών 

σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

ορίζεται  η  27.06.2018 και ώρα 12.00 μ.μ. και θα παραμείνει 

ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και 

το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική 

δημοσίευση της. 

 
 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 

 συμμετοχής/ένταξης) 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής 

αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και 

Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στην Προκήρυξη. 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η προθεσμία υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών 
σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις  
μήνες (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής 
προϋποθέσεις: 
 
• δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε 

εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 

επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους 

πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 

της Απόφασης Ένταξης. 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία 

δικαιούχου, είναι τα ακόλουθα: 
 
 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1. Έντυπο υποβολής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (παράγεται από το ΠΣΚΕ) 

2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας 

gsis.gr (εκτύπωση μεταγενέστερη της 1/6/2018) 

3.  Για Α.Ε.: Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Συγκρότηση 

ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) Απόφαση 

Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση, 

 Για Ε.Π.Ε.: Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) 

Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε 

περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό, 

 Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια 

Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση, 

 Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και ανακοίνωση 

καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής, 

 Για Ατομικές Επιχειρήσεις : Αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α : 2 (Κατάσταση 

ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, εκτύπωση 

μεταγενέστερη της 1/6/2018), 

 Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει: 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει), 

 Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

4. 1. Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν τροποποιήσεων αυτών) και για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που 
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, 

2. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική 
Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με 
τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 



5. 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. 

6. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων: 

 

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων: 

1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) 

2. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) 

3. Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων του Ν.4308/2014 – Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης για 

τη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

4. Κατάσταση (λίστα) τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με 

υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου, σε συμφωνία με 

το αντίστοιχο συνολικό ποσό εξαγωγών που δηλώθηκε στην ηλεκτρονική υποβολή ανά έτος. 

 

και για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. 
 

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: 

1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 

2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)  και για τις τρεις (3) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα. 

Επιπρόσθετα για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται με το νέο Έντυπο  Ε3 για το 

φορολογικό έτος 2017 και μετά, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα 

αντίστοιχα φορολογικά έτη : 

3. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) 

4. Κατάσταση (λίστα) τιμολογίων με αναγραφή των ποσών που αφορούν σε εξαγωγές, με 

υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή της επιχείρησης ή του νομίμου εκπροσώπου, σε 

συμφωνία με το αντίστοιχο συνολικό ποσό εξαγωγών που δηλώθηκε στην ηλεκτρονική 

υποβολή ανά έτος. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της 
υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα IΧ. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της 
ιδιότητας ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα ΙΧ. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Γ στο Παράρτημα ΙΧ στην οποία θα δηλώνεται ότι : «Τα απαιτούμενα οικονομικά 
στοιχεία υποβολής/ένταξης με α/α 6 που υποβλήθηκαν με την παρούσα αίτηση, αφορούν το 
σύνολο των επίσημων φορολογικών εντύπων της τελευταίας  κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και 
των 2 προηγούμενων, που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής μου και 
τα οποία επίσης έχουν υποβληθεί προς τις Αρμόδιες Αρχές». 

 

[Η ανωτέρω Υ.Δ. αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει το σύνολο των 
επίσημων φορολογικών εντύπων, προς τις αρμόδιες Αρχές, για την τελευταία κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατά την 
ημερομηνία υποβολής της]. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες 

και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ στο 

Παράρτημα ΙΧ. 

11. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ 

του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα 

προσκομίζονται κατ’ αναλογία τα εξής: 

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και 

διαχείριση ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά με α/α 3) 

2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Για τις 

επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής 



 

προσαρμόζεται αντίστοιχα, 

3. Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) και για τις 

δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η 

υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα 

4. Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες και για τις δύο (2) τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

5. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση 

τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των 

ημερών που  απασχολήθηκε και για τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις που 

προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 

Τα δικαιολογητικά με α/α 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5 για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται, ως προς τα φορολογικά έτη τους 

(π.χ. 2017 και 2016 ή 2016 και 2015), κατ’ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα 

φορολογικά έντυπα της αιτούσας προς χρηματοδότησης επιχείρησης (π.χ 2017,2016 και 

2015 ή 2016, 2015 και 2014) 

 

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω 

ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα. 


	Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

