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1.  
Στοιχεία 

πιστοποίησης της 

νόμιμης υπόστασης 

του φορέα 

επένδυσης 

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις 
τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής 
πρότασης.  

2.  Στοιχεία 

απασχολούμενου 

προσωπικού  

Αντίγραφο του εντύπου Ε7 «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των 
ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε 
εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες» για την διαχειριστική χρήση 
2008 

3.  Στοιχεία που 

αποδεικνύουν τη 

νόμιμη άσκηση του 

συγκεκριμένου 

επαγγέλματος 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή/και εγγραφή στο οικείο 
επιμελητήριο ή σύλλογο σε ισχύ κατά περίπτωση ανά κατηγορία 
επαγγέλματος ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη 
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή απαλλακτικό εκδοθέν από την 
οικεία αρμόδια αρχή, όπως αυτά νόμιμα απαιτούνται από τους οικείους 
συλλογικούς/επαγγελματικούς φορείς, και θα εξειδικευτούν στον 
σχετικό οδηγό ελέγχου. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 

υπογεγραμμένη από 

τον επιτηδευματία, 

με τις ακόλουθες 

σχετικές 

διατυπώσεις: 

 Δήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο 
συμπληρώθηκαν στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης είναι αληθή. 

 Δήλωση ότι σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και με 
τα οριζόμενα στο σημείο 3 του παρόντος Παραρτήματος, η επιχείρηση 
λειτουργεί νόμιμα και ο ελεύθερος επαγγελματίας νόμιμα ασκεί το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 

 Δήλωση ότι η πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε περίπτωση 
υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό 
Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. 

 Δήλωση ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της 
παρούσας προκήρυξης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας (de minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση 
(καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) δεν θα 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 200.000 ευρώ για οποιαδήποτε 
περίοδο 3 οικονομικών ετών.  

 Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία 
ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.  

 Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι «προβληματική» κατά την 
έννοια του κανονισμού ήσσονος σημασίας 1998/2006 

 Δήλωση αποδοχής ελέγχου της πρότασής του από τον 
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συγκεκριμένο Ε.Φ.Δ. σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τις 
οδηγίες ελέγχου για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου και το εύλογο του κόστους των προς ενίσχυση παγίων. 

 Δήλωση αποδοχής της επεξεργασίας των στοιχείων της Αίτησης και 
του Εντύπου υποβολής πρότασης  και των φορολογικών εντύπων και 
λοιπών στοιχείων του φορολογούμενου επαγγελματία που 
απαιτήθηκαν για την αξιολόγηση της πρότασης από την Γ.Γ.Π.Σ. και το 
ΥΠΟΙΟ. 

  Δήλωση περί μη εκχώρησης της επιχορήγησης. 

5.  Ενημερότητα  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  

6.  Τόπος εγκατάστασης 

της επένδυσης  

(Για τις προτάσεις 

που θα υλοποιηθούν 

σε περιοχή του 

Παραρτήματος Γ ή 

σε νησί κάτω των 

3100 κατοίκων) 

 Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής όπου θα προκύπτει ότι ο 
τόπος υλοποίησης της πρότασης βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής 
που ανήκει στο Παράρτημα Γ (μικρός ορεινός ΟΤΑ) ή νησί με 
πληθυσμό μικρότερο  των 3100 κατοίκων (απογράφη 2001) 

 
 

 


