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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Εντύπου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης 

Προκύπτει από την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ  από τον δυνητικό ωφελούμενο της Δράσης των κάτωθι 
στοιχείων:  

LOGO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΕΦΕΠΑΕ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ το ΠΣΚΕ 

  

 

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: Διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών 
δεδομένων βάσει του ν. 4624/2019. 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

1.1.1. Α.Φ.Μ.  

1.1.2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

1.1.3. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

1.1.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ άλλο (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ) 

1.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ  

1.1.6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ / ΝΕΑ 

1.1.7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ* (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ) 

1.1.8. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ 
(OFFSHORE) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.1.9. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.1.8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WEB SITE 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(URL) 

* Σύμφωνα με τον ορισμό της ΜΜΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης) και την δήλωση ΜΜΕ η οποία 
αποτελεί τυπικό δικαιολογητικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο. 
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1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

1.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.2.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

1.2.4.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

1.2.4.2 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

 
1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

1.3.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.3.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.3.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ 

1.3.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

1.3.4.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

1.3.4.2 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

 
1.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Κ.Α.Δ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ * 

1.4.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Κ.Α.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κύριος ή Με τα Μεγαλύτερα Έσοδα) 

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Κ.Α.Δ. Ημερομηνία 

1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ 

….    

*Επαναλαμβάνονται οι ΚΑΔ σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός επιλέξιμοι ΚΑΔ 

1.5 ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ *   

Α/Α ΑΦΜ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ 
ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ** 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

EΜE ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ***  

1      

….      

*Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις βάσει του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της πρόσκλησης 
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**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ 

1.6 ΑΦΜ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ*   

Α/Α ΑΦΜ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ  
ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ** 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΕΜΕ*** ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ*** 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ*** 

1      

* Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις βάσει του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της πρόσκλησης 
 

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ 
 

***Για τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες Διαχειριστικές Χρήσεις  
1.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ   

1.7.1 Α.Φ.Μ.  

1.7.2. ΧΩΡΑ  

1.7.3. ΕΠΩΝΥΜΟ  

1.7.4. ΟΝΟΜΑ  

1.7.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.7.5.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

1.7.5.2 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ  

1.7.5.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

1.7.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)  

1.7.7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)  

1.7.8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)  

     

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ2 

2.1.1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4ΟΥ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 (ΠΕΔΙΟ 312 Φ2) 

 

2.1.1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4ΟΥ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 (ΠΕΔΙΟ 312 Φ2) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε εταίρο και με προσθήκη τόσων εγγραφών όσων 
απαιτούνται ώστε το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής να ισούται με 100%. 
 

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   
(το άθροισμα των 
ποσοστών όλων των 
μετόχων να είναι 100%) 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   

Επιλογή από λίστα (φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο)  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   

ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση για Μέτοχο εκτός 
Ελλάδας 

Α.Φ.Μ. Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση αν δεν είναι 
Μέτοχος εκτός  Ελλάδος 

V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση για Μέτοχο εκτός 
Ελλάδας  

Α. Δ.Τ. /ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

Δ.Ο.Υ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση αν δεν είναι 
Μέτοχος εκτός  Ελλάδος 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΡΑΣ 

ΧΩΡΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 
ΠΟΛΗ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

FAX Προαιρετικό 
e-mail Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση νομικού 
προσώπου  

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση νομικού 
προσώπου 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ  Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

4.1.1 Ο Φορέας ή οι εταίροι ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4.1.2 Ο Φορέας ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε επιχειρήσεις offshore; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Αν επιλέγεται ΝΑΙ είτε στο 4.1.1 είτε στο 4.1.2 τότε είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί ο παρακάτω 

πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο (είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που 

συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση. 

 

4.1.3 Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων των offshore) 

α/α Ονοματεπώνυμο 

Μετόχου 

ΑΦΜ 

Επιχείρησης 

Επωνυμία 

Επιχείρησης 

Έτος 

Ίδρυσης 

Αντικείμενο 

Επιχείρησης 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Θέση στην 

Επιχείρηση 

1        

2        

3        

        

 

Οι παρακάτω πίνακες 4.2.1 και 4.2.2 έχουν τη δυνατότητα προσθήκης όσων εγγραφών/ γραμμών όσων 

απαιτούνται. 
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4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένων των 

offshore) 

 

4.2.1 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Συνδεδεμένος 
Φορέας 

ΑΦΜ 
Επιχείρησης 

Περίοδος 
Αναφοράς 
(συμπληρώνετ
αι για κάθε 
έτος σύνδεσης 
ξεχωριστά για 
το διάστημα 
2019-2021) 

Απασχολούμενο
ι (ΕΜΕ) 

Σύνολο 
Ενεργητικού (€) 

Κύκλος 
Εργασιών 
(€) 

 Συμπληρώνεται η 
επωνυμία του 
συνδεδεμένου 
φορέα 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνετα
ι το ΑΦΜ  του 
συνδεδεμένου 
φορέα 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνεται 
με το έτος που 
αφορά η 
σύνδεση  
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνονται 
οι 
απασχολούμενοι 
(ΕΜΕ) του 
συνδεδεμένου 
φορέα για το 
αντίστοιχο έτος 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνεται 
το σύνολο του 
ενεργητικού του 
συνδεδεμένου 
φορέα για το 
αντίστοιχο έτος 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνετ
αι το σύνολο 
του κύκλου 
εργασιών του 
συνδεδεμένο
υ φορέα για 
το αντίστοιχο 
έτος 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

 
 

4.2.2 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε) 

α/α Συνεργαζόμεν
ος Φορέας 

ΑΦΜ 
Επιχείρησης 

Περίοδος 
Αναφοράς 

(συμπληρώνετα
ι για κάθε έτος 
σύνδεσης 
ξεχωριστά για 
το διάστημα 
2019-2021) 

Απασχολούμενοι 
(ΕΜΕ) 

Σύνολο 
Ενεργητικού 
(€) 

Κύκλος 
Εργασιών 
(€) 

 Συμπληρώνεται 
η επωνυμία του 
συνεργαζόμενου 
φορέα 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνετ
αι το ΑΦΜ  του 
/συνεργαζόμε
νου φορέα 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνεται 
με το έτος που 
αφορά η σύνδεση 
(υποχρεωτικό 
πεδίο)  

Συμπληρώνονται οι 
απασχολούμενοι 
(ΕΜΕ) του 
συνεργαζόμενου 
φορέα για το 
αντίστοιχο έτος 
(υποχρεωτικό πεδίο) 

Συμπληρώνεται 
το σύνολο του 
ενεργητικού του 
συνεργαζόμενο
υ φορέα για το 
αντίστοιχο έτος 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 

Συμπληρώνετ
αι το σύνολο 
του κύκλου 
εργασιών του 
συνεργαζόμεν
ου φορέα για 
το αντίστοιχο 
έτος 
(υποχρεωτικό 
πεδίο) 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) 

 

 

 

 

 

 

5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασία 
Προγράμματος 
από το οποίο η 
επιχείρηση έχει 
αποκτήσει 
έννομο δικαίωμα 
λήψης ενίσχυσης, 
από 01.01.2019 
και μετά 

Φορέας 
Χορήγησης 
ενίσχυσης 

Αρ. 
Πρωτ/λου & 
Ημ/νια 
Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Ημ/νια 
Καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότη
σης 

Τρέχου
σα 
Φάση 
Εξέλιξης 
του 
Έργου 

Επωνυμία 
και Α.Φ.Μ. 
του 
ωφελούμεν
ου 

        

        

5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ονομασία 
Προγράμματος 
από το οποίο η 
επιχείρηση έχει 
αποκτήσει 
έννομο 
δικαίωμα 
λήψης 
ενίσχυσης,  από 
01.01.2019 και 
μετά 

Φορέας 
Χορήγησης 
ενίσχυσης 

Αρ. 
Πρωτ/λου & 
Ημ/νια 
Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Ημ/νια 
Καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότη
σης 

Τρέχουσα 
Φάση 
Εξέλιξης 
του Έργου 

Επωνυμία 
και Α.Φ.Μ. 
του 
ωφελούμεν
ου 

        
        

5.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  

Ονομασία 
Προγράμματος 
από το οποίο η 
επιχείρηση έχει 
αποκτήσει έννομο 
δικαίωμα λήψης 
ενίσχυσης, από 
01.01.2019 και 
μετά 

Φορέας 
Χορήγησης 
ενίσχυσης 

Αρ. 
Πρωτ/λου & 
Ημ/νια 
Εγκριτικής 
Απόφασης 

Εγκριθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Καταβληθέν 
Ποσό 
Ενίσχυσης 

Ημ/νια 
Καταβολής 
τελευταίας 
χρηματοδότη
σης 

Τρέχουσα 
Φάση 
Εξέλιξης 
του Έργου 

Επωνυμία 
και Α.Φ.Μ. 
του  
ωφελούμεν
ου 
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6 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.1 ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  

6.2 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟ ΑΠΟ: …………. ΕΩΣ 5.000,00€ 

Αν ΣΤΟ 6.1 Έχει επιλεγεί με ΝΑΙ η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ e-Shop να μην 
επιτρέπεται ποσό μεγαλύτερου των 1.500,00€ 

     

 

6.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΩΔ
ΙΚΟΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Εξοπλισμός 

Πληροφορικής (μόνο για 

νέα ηλεκτρονικά 

καταστήματα) 

 

1.  Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού 
απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με 
τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό 
σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). 
Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το 
κόστος για ένα έτος. 

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/ Laptop).  

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία 
ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).  

 

30% 

μέγιστο 
επιλέξιμο 

ποσοστό του 
επιχορηγούμενο

υ 
προϋπολογισμού 

του έργου 

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα 
λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή 
dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), 
αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό 
περιβάλλον).  

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) 
εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την 
μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

  

100%  

μέγιστο 
επιλέξιμο 

ποσοστό του 
επιχορηγούμε

νου 
προϋπολογισ
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2.  Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.  μού του 
έργου 

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο) 

 

6.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

6.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ (€) 
% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α Ιδιωτική Συμμετοχή   

Β Αιτούμενη Επιχορήγηση   

Γ Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός   

Δ Μη Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός   

 ΣΥΝΟΛΟ (Γ+Δ)   

 
 
 
 
7. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων 

Ο ωφελούμενος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και 
πληροφόρησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις 

Ο ωφελούμενος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και 
πληροφόρησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ 

Ο ωφελούμενος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ** 

8.1 
Α/Α 

8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ) 

8.3 
ΑΡΧΕΙΟ * 

8.4 ΣΧΟΛΙΑ 

1 
Στοιχεία Μητρώου - Νομικού 
Προσώπου 

 
Υποχρεωτική για όλες τις νομικές μορφές, πλην των 
Ατομικών Επιχειρήσεων 

2 
Εκτύπωση Προσωποποιημένης 
Πληροφόρησης μέσω Taxisnet 

 Υποχρεωτική 

3 

Πρόσφατη Εκτύπωση 
Προσωποποιημένης Πληροφόρησης 
μέσω Taxisnet με τα αναλυτικά 
στοιχεία του υποκαταστήματος 

 
Σε Περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος όπου 
ασκείται ως κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο 

4 
Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης 
(ηλεκτρονική υποβολή) φορολογικού 
έτους 2019 

 Υποχρεωτικό 

5 Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ  Υποχρεωτική με έτος αναφοράς το 2019 

6 Πίνακας Επιχορηγήσεων  (Σώρευσης)  Υποχρεωτική 

7 Έντυπο Φ2 4ου Τριμήνου 2020  
Υποχρεωτική για Υφιστάμενες με υποχρέωση 
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ  

8 Έντυπο Φ2 4ου Τριμήνου 2019  
Υποχρεωτική για Υφιστάμενες με υποχρέωση 
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ 

9 Υ.Δ . Εξόδων   
Υποχρεωτική για τις Υφιστάμενες με μη υποχρέωσης 
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ 

*Upload  το σχετικό pdf αρχείο. 
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Υπεύθυνη Δήλωση στις ερωτήσεις της οποίας ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης πρέπει να δηλώσει 
σε όλα τα στοιχεία ΝΑΙ, εκτός από το σημείο 5 που μπορεί να είναι ΟΧΙ. Σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση 
δεν γίνεται αποδεκτή. 

9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

9.1. Α.Α. 9.2 ΔΗΛΩΣΗ   

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1 
Όλα τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και 
όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της 
πρότασης είναι ακριβή και αληθή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 
Έχω λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «e-
ΛΙΑΝΙΚΟ» 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 
Η συγκεκριμένη αίτηση ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4 
Ο εξοπλισμός για τον οποίο αιτούμαι την επιχορήγηση είναι καινούργιος και  αμεταχείριστος 
κατά την ημερομηνία αγοράς του και δεν έχει παρακρατηθεί η κυριότητά του. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

5 Εάν η επιχείρηση διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα ΝΑΙ/ΟΧΙ 

6 
Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του 
Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

7 

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης συμφωνώ στη δημοσίευση της 
επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας 
χρηματοδότησης στον κατάλογο των ωφελουμένων της Δράσης που δημοσιεύεται 
ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

8 
Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

9 
Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επιδότησης με τα 
στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των 
ασφαλιστικών οργανισμών 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

10 

Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ειδικότερα της διεύθυνσης email που δηλώνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο στην παρούσα 
ηλεκτρονική υποβολή προς τον ΕΦΕΠΑΕ και όσα λαμβάνονται από αυτόν επέχουν θέση 
επίσημων εγγράφων 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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11 
Αποδέχομαι ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά με 
την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (onscreen) μέσω 
ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦΕΠΑΕ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

12 
Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά την Απόφαση 
Χρηματοδότησης, θα κληθώ να επιστρέψω έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

13 
Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

14 
Ο τραπεζικός λογαριασμός που αναγράφω στην Αίτηση Χρηματοδότησης (ΙΒΑΝ) είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με την επιχείρηση για την οποία αιτούμαι την Ενίσχυση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

15 
Είμαι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλω είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους 
περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

16 
Δεσμεύομαι ότι το σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβω στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου 
«e-ΛΙΑΝΙΚΟ» σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης αθροιζόμενο με τις λοιπές ενισχύσεις De Minimis 
που έχω λάβει κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

17 

Το ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν 
μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την 
αιτούσα επιχειρήσεις): 

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013  κατά 
τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη)  

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία 
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη),  
παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά. 

* ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

18 

Αν η επιχείρηση  δραστηριοποιείται σε  τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Καν. 1407/213 και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής αυτού, θα διασφαλίζω με κατάλληλα μέσα όπως με διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων ή με διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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5 ΓΕΝΙΚΑ 

7.1 Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) 
για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με 
τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

1. Ο δυνητικός ωφελούμενος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς τον ΕΦΕΠΑΕ 
ή/και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει 
δηλώσει στο σημείο 2.2.9. Πίνακας «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-» του Έντυπου Υποβολής, επέχουν 
θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  

2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 
Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα 
περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση 
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση 
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά 
την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
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