
 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ   

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19»  
 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

▪  

▪ Βεβαίωση Έναρξης Κωδικών Δραστηριότητας με ΚΑΔ για την κύρια Έδρα και για τυχόν 

Υποκαταστήματα της επιχείρησης (Εκτύπωση Taxisnet με κατάσταση ενεργών ΚΑΔ από το gsis.gr 

με εμφανή πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης).   

▪ Έντυπα Ε3 για τις διαχειριστικές χρήσεις 2018 και 2019 (με αριθμό δήλωσης/ ηλεκτρονική 

υποβολή). 

▪ Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης για τις διαχειριστικές χρήσεις 2018 και 2019 με σφραγίδα - 

υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή/και τον λογιστή της επιχείρησης  

(Για όσες επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία ΄Γ Κατηγορίας). 

▪ Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το τρίμηνο Απρίλιου – Μαΐου - Ιουνίου της χρήσης 2019 και 2020 

(έντυπο Φ2 με αριθμό Δήλωσης). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

▪  

▪ Φορολογική ενημερότητα για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 

ή εναλλακτικά 

▪ Βεβαίωση Οφειλών από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση 

παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.   

(Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσης οφειλών, αποδεκτή μπορεί να γίνει μια 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.) 
 

▪ Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο, περί:  

α) μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε 

άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών 

β) μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε 

εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών 

ή εναλλακτικά  

▪ Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

▪  

▪ Πίνακας προσωπικού Ε4 (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιητικών πινάκων 

προσωπικού) για τις διαχειριστικές χρήσεις 2018 και 2019.  
 

▪ 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 και ο αντίστοιχος αριθμός των ημερών που απασχολήθηκε για τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2018 και 2019. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ με θεώρηση γνησίου υπογραφής  Νομίμου Εκπροσώπου 

(συντάσσονται από το γραφείο μας - απαιτείται η φωτοτυπία Ταυτότητας): 
 

➢ Φωτοτυπία Ταυτότητας 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην ιδιότητας της ΜΜΕ της επιχείρησης (Μέγεθος Επιχείρησης). 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στους όρους Υποβολής της Πρότασης. 

➢  Υπεύθυνη Δήλωση των επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν από την επιχείρηση ή / και 

από συνδεδεμένες/ συνεργαζόμενες εταιρείες.  

➢ Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

➢ Υπεύθυνη δήλωση για διαχωρισμό εξόδων εντός και εκτός Περιφέρειας. 


