
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
(Δράση 3δ.5-6.2) 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για την κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) διαχειριστική 
χρήση του 2019. Επισημαίνεται ότι από το Έντυπο Ε3 θα πρέπει να προκύπτει η λειτουργία της επιχείρησης 
(π.χ. οικονομικά δεδομένα επιχείρησης – Πίνακας Δ εντύπου Ε3, , κύκλοι εργασιών, προσωπικό, κ.λ.π.). 

3. Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»: 
i) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση 

ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών. 
ii) Πιστοποιητικό περί 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 διαδικασίας ικανοποίησης 
των πιστωτών. 

Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά 
τόπον αρμόδια πρωτοδικεία. 
Διευκρίνηση: 
α) Διευκρίνηση: 
 Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου COVID-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, δύναται να αντικατα-
σταθούν με σχετική Υπεύθυνή Δήλωση με ανάλογο περιεχόμενο. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώ-
σεις που επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα ζητούνται κατά την καταβολή 
της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν κατά την καταβολή της ενίσχυσης, η έλλειψη θα 
χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και πράξη θα απεντάσσεται. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης σύμφωνα 
με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» της παρούσας πρόσκλησης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμ-
φωνα με το Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» της παρούσας αναλυ-
τικής πρόσκλησης, ήτοι Α) Υπόδειγμα κειμένου υπεύθυνης δήλωσης και Β) Υπόδειγμα δήλωσης σώρευσης στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώ-
νεται ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19-03-2020 σύμφωνα με τα στοιχεία 
που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Για την περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί Παραρτήματα 
τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας ΑΜΘ συμπληρώνει αναλυτικά ο αριθμός των εργαζομένων ανά Πα-
ράρτημα, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Γ) που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩ-
ΣΕΩΝ» της αναλυτικής πρόσκλησης. 
Για την περίπτωση επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό (π.χ. αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι ε-
παγγελματίες, κ.λπ.) βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν απασχολούν προσωπικό ή σχετική υπεύ-
θυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

7. Φορολογική Ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου) ή Βεβαί-
ωση 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 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. 

Επισημάνσεις: 
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει – κατά περίπτωση – όλα τα απαι-
τούμενα ως ανωτέρω δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» σε μη επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. αρχείο τύπου pdf). 
O EΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου 
να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων. 
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