
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Έντυπο υποβολής 
(Αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα πρέπει να έχει γίνει
οριστικοποίηση)

2. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας
gsis.gr)  στην  οποία  θα  εμφανίζεται  η  Ημερομηνία  Έναρξης,   οι  Δραστηριότητες  της
Επιχείρησης  (ΚΑΔ)  καθώς  και  τα  Αναλυτικά  Στοιχεία  Εγκαταστάσεων  Εσωτερικού για
έδρα/υποκαταστήματα εντός Περιφέρειας Πελοποννήσου (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η  οποία  θα  είναι  μεταγενέστερη  από  την  ημ/νία  δημοσίευσης  της
πρόσκλησης).

3. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ (σύμφωνα με υπόδειγμα παραρτήματος VI)

4. Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 σύμφωνα με τα υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της
Αναλυτικής Πρόσκλησης.
(τουλάχιστον η Υπεύθυνη δήλωση του Υποδείγματος Α  θα πρέπει να έχει θεωρηθεί για
το γνήσιο της υπογραφής (είτε από δημόσια αρχή π.χ.  ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα κλπ ή
ψηφιακά μέσω του gov.gr)

5. α)Από Πρωτοδικείο (σωρευτικά):
Α. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση και περί μη υποβολής αίτησης σε: α)
πτώχευση β) παύση πληρωμών γ) πτωχευτικό συμβιβασμό. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ)
Β. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη αίτησης για την
θέση της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
Γ. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε διαδικασία εξυγίανσης και περί μη υποβολής αίτησης
για να τεθεί η επιχείρηση σε καθεστώς εξυγίανσης (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ)
Δ.  Πιστοποιητικό  περί  μη  λύσης  και  θέσης  σε  καθεστώς  εκκαθάρισης  και  περί  μη
υποβολής αίτησης για λύση και θέση σε καθεστώς εκκαθάρισης (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ
ΜΗ ΛΥΣΗΣ και ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

β) Εναλλακτικά από ΓΕΜΗ:
Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και
το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ,
χωρίς  να  απαιτείται  προσκόμιση  πρόσθετων  πιστοποιητικών  από  το  αρμόδιο
Πρωτοδικείο.

Για τις Ναυτικές Επιχειρήσεις (ΝΕΠΑ, Ναυτική Εταιρεία του Ν. 959/1979, Συμπλοικτησία)
είναι αποδεκτά τα πιστοποιητικά Β και Δ που εκδίδονται από την Υπηρεσία Μητρώου
Ναυτικών Εταιρειών (ΥΜΝΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας έτους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης, στην οποία θα αποτυπώνεται
αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για την



διαχειριστική χρήση του έτους 2019.

7. Οικονομικά στοιχεία - Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
για την διαχειριστική χρήση  του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης.

Ειδικά για  Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και Ιδρύματα :
 Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
 το Έντυπο Ν με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) 
για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019 που προηγείται του έτους υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης.

8. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.(έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης    τόσο του   2019  , όσο και του   2020   και  
συγκεκριμένα τα αναγραφόμενα στο πεδίο 312)

Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
Το έντυπο της  δήλωσης  για  το τρίμηνο  Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου με  αριθμό  Δήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή)

Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
Τα έντυπα των δηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο,  Μάιο,  Ιούνιο με αριθμό Δήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή)

Για επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ (απαλλάσσονται),  ο κύκλος
εργασιών του τριμήνου Απρίλιου-Μαΐου-Ιουνίου (τόσο του 2019, όσο και του 2020) θα
δηλώνεται σε Υπ. Δήλωση.

9. Φορολογική  Ενημερότητα  ή  Βεβαίωση  Οφειλών  της  επιχείρησης  από  την  οποία  να
προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν
προηγούμενης  αποφάσεως  της  Επιτροπής.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  εφικτή  η
υποβολή βεβαίωσης οφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μία εκτύπωση οφειλών της
επιχείρησης  μέσω της  ιστοσελίδας  gsis.gr από την  οποία να προκύπτει  ότι  δεν  είναι
υπόχρεη  σε  ανάκτηση  κρατικής  ενίσχυσης,  η  οποία  κρίθηκε  παράνομη  κατόπιν
αποφάσεως της Επιτροπής.
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