
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 
(κωδ.)

υπάρχει 
υπόδειγμα

Βεβαίωση/Δήλωση ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ
1.2.1_Βεβαίωση_ΑΝΕΝΕΡΓΗ
Σ

Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
1.3.1_Εξελεγμένες_Οικονομ
ικές

Δήλωση Ελεγκτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.3.2_Δήλ.Ελεγκτή_ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΑ

Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος (για  
Προσωπική Επιχείρηση που ΔΕΝ 
απαιτείται η ετοιμασία οικονομικών 
καταστάσεων)

1.3.3_Φορο_Δήλ.Εισοδήματ
ος_ΦΠ

Δήλωση Αιτητή για Κύκλο Εργασιών έτους 
(για Προσωπική Επιχείρηση που ΔΕΝ 
απαιτείται η ετοιμασία οικονομικών 
καταστάσεων)

1.3.4-Δήλ.Αιτητή_ΚΕ_ετους

Άδεια Λειτουργίας (απόδειξη ή βεβαίωση 
από Δήμο/κοινότητα ή άδεια οικοδομής με 
ορθή χρήση) εάν εφαρμόζει

2.1_Αδεια_ΛετουργίαςΥποσ
τατικού

Πιστοποιητικό εγγραφής Περί 
Εργοστασίων Νόμο (για μεταποιητική 
δραστηριότητα)

2.2_Αδεια_ΠερίΕργοστασίο
υ

Βεβαίωση/Δήλωση ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ για ΌΛΑ 
ΤΑ προηγούμενα έτη - εάν εφαρμόζει

2.3_Βεβαίωση_ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ
_Προηγ.Έτη

Χρηματοδότηση_Δ1_ΙΔΙΑ_ΚΕΦΑΛΑΙΑ (για 
ποσό που προέρχεται από ίδια κεφάλαια)

3.1_Χρηματ_Δ1_ΙΔΙΑ_ΚΕΦΑ
ΛΑΙΑ

Χρηματοδότηση_Δ2_ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
3.2_Χρηματ_Δ2_ΔΑΝΕΙΣΜΟ
Σ

Χρηματοδότηση_Δ3_Τραπεζική 
Διευκόλυνση

3.3_Χρηματ_Δ3_ΤρΔιευκολ
υνση

Χρηματοδότηση_Δ4_ΑΛΛΟ 3.4_Χρηματ_Δ4_ΑΛΛΟ

Τεκμηρίωση δυνατότητας 
Χρηματοδότησης της 
προτεινόμενης επένδυσης

3

Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων,  
επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο  κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των κυρίων μετόχων. Σε περίπτωση 
που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να 
αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση  για χρηματοδότηση της προτεινόμενης επένδυσης της.
Σε περίπτωση δανεισμού, να υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση.

Άδεια Λειτουργίας 
Υποστατικού / Πιστοποιητικό 
Εγγραφής

2

ver.2- (17/10/2019)

ΑΝΑΛΥΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020  «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξης» - Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

1. α) Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τα έτη 2016 και 2017 (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) οι οποίες να είναι 
υπογεγραμμένες τόσο από τους ελεγκτές όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. 
Σε περίπτωση προσωπικής επιχείρησης όπου δεν απαιτείται η ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων (φυσικά πρόσωπα/ αυτοεργοδοτούμενοι με 
κύκλο εργασιών κάτω των €70.000) να υποβάλλονται οι Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος για τα έτη 2016 και 2017.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ελεγκτή της επιχείρησης αναφορικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών καθώς και τον μέσο όρο των απασχολουμένων της 
επιχείρησης για το έτος 2018 ή εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς για το έτος 2018, σε περίπτωση που έχουν ετοιμαστεί. 
Σε περίπτωση προσωπικής επιχείρησης όπου δεν απαιτείται η ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων (φυσικά πρόσωπα/ αυτοεργοδοτούμενοι με 
κύκλο εργασιών κάτω των €70.000), να υποβάλλεται  Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος για το έτος 2018 ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτητή σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών για το έτος 2018.

2. Βεβαίωση εξωτερικού ελεγκτή ότι η επιχείρηση ήταν ανενεργή μέχρι το τέλος του 2018. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει εξωτερικό 
ελεγκτή να υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Τονίζεται ότι η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις όπου η αιτήτρια επιχείρηση έχει συσταθεί πριν από το 2019.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει συσταθεί το 2019 ή έχει συσταθεί πριν από το 2019 και ήταν ανενεργή, τότε θα 
χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΑ» επιχείρηση και θα μπορεί να συμμετάσχει στο Σχέδιο νοούμενου ότι η επενδυτική της πρόταση αφορά ηλεκτρονικό 
εμπόριο/ κατάστημα.

2.1 Άδεια λειτουργίας για το έτος 2018, από την αρμόδια αρχή (π.χ. Δημοτικές Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια κ.ά) ανάλογα με τον τόπο 
εγκατάστασης και τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή Άδεια Οικοδομής στην οποία η αναγραφόμενη χρήση της οικοδομής να συνάδει με τη 
δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου. Η εν λόγω Άδεια λειτουργίας απαιτείται όπως υποβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας εκτός της Μεταποίησης.
2.2 Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάλογα με τη δραστηριότητα. Το εν λόγω Πιστοποιητικό απαιτείται όπως υποβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μεταποίησης.  
2.3 Σε περίπτωση ΝΕΑΣ επιχείρησης που έχει συσταθεί πριν το 2019 και ήταν ΑΝΕΝΕΡΓΗ θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση εξωτερικού 
ελεγκτή ότι η επιχείρηση ήταν ανενεργή από την σύσταση της μέχρι το τέλος του 2018. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει εξωτερικό 
ελεγκτή να υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης (για τεκμηρίωση χαρακτηρισμού επιχείρησης ως "ΝΕΑ").

Οι ΝΕΕΣ επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν το πιο πάνω πιστοποιητικό/ άδεια  (α/α 2.1 ή 2.2 αναλόγως δραστηριότητας) μετά την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού τους έργου αλλά απαραίτητα πριν την τελική πιστοποίηση του. 
Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης δύναται να ζητηθούν πρόσθετες άδειες τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες 
επιχειρήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. Υγειονομικό Πιστοποιητικό κ.ά). 

Οικονομικά Στοιχεία 
Eπιχείρησης 

(ότι εφαρμόζει ανά 
περίπτωση - επισυνάπτονται 
στο ΠΡΟΦΙΛ για τα υπό 
αναφορά έτη και 
μεταφέρονται στην αίτηση)
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4 Δήλωση Χαρακτηρισμού 
ΜΜΕ

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της αιτήτριας επιχείρησης ως Μικρομεσαία (σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερ. 06/05/2013 και αρ. 2003/361/ΕΚ), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και από τον 
ελεγκτή της. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η οποία δεν διαθέτει εξωτερικό ελεγκτή, η βεβαίωση να υπογράφεται μόνο από τον εκπρόσωπο της 
επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας δύναται να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία από τους αιτητές για έλεγχο και 
επιβεβαίωση του μεγέθους της επιχείρησης. 

4_Υπ.Δήλωση Ελεγκτή για ΜΜΕ
4_Υπ.Δήλωση_Ελεγκτή_Μ
ΜΕ ΝΑΙ

5 Δήλωση_ΜΗ_ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚ
ΗΣ επιχείρησης

Βεβαίωση ελεγκτή της επιχείρησης για σκοπούς παραχώρησης ενίσχυσης σε μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών 
Κατευθυντήριων Γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C249/01, 
ημερ. 31.07.2014). Σημειώνεται ότι,  η συμπλήρωση της εν λόγω Βεβαίωσης δεν απαιτείται για Νέες επιχειρήσεις ή Προσωπικές επιχειρήσεις 
(Φυσικά Πρόσωπα). 5_Υπ.Δήλωση Ελεγκτή "ΜΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ"

5_Υπ.Δήλωση_Ελεγκτή_ΜΗ
_ΠΡΟΒΛ. ΝΑΙ

6
Παράρτημα_Ι_ΕΕ_Κύκλος_Ερ
γασιών_Προϊόντων/Υπηρεσι
ών

Σε περίπτωση επιχείρησης που παράγει/εμπορεύεται μη επιλέξιμα προϊόντα (δηλαδή προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να υποβάλλονται:
α) Κατάσταση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον εξωτερικό ελεγκτή της στην οποία να φαίνονται αναλυτικά τα προϊόντα 
που παράγει/ εμπορεύεται η επιχείρηση και ο κύκλος εργασιών τους (ανά προϊόν) για τα έτη 2017, 2018 καθώς και προβλέψεις για τα έτη 2019 – 
2021. Σε περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων να δηλώνονται πενταετής προβλέψεις πωλήσεων (ανά προϊόν). 
β) Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των προτεινόμενων επενδύσεων σε σχέση με τις δραστηριότητες – προϊόντα που παράγει η επιχείρηση (να 
αναφερθούν οι δραστηριότητες/προϊόντα που αφορά κάθε επένδυση ξεχωριστά).

6_Κατάσταση Κ.Ε για 
Προιόντα/Δραστηριότητες του 
Παραρτήματος Ι της ΕΕ 

6_Κατάσταση Κ.Ε για 
Προιόντα Παραρτήματος Ι 
της ΕΕ 

Προσφορά για Δαπάνη (αφορά κάθε 
δαπάνη εκτός τις δαπάνες στην κατηγορία 
3)

7.1_Προσφορά_Δαπάνης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΠΑΡΟΧΟΥ_ΚΑΤ.3 (ΜΟΝΟ για 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Κατηγορία.3 - 
Εξειδικευμένα Λογισμικά) όπου 
εφαρμόζει.

7.2_Προσφορά_Δαπ_Κατηγ
.3

8
Υπέυθυνη Δήλωση 
ανεξαρτησίας 
Συμβούλου/Μελετητή

Υπεύθυνη Δήλωση ανεξαρτησίας Συμβούλου/ Μελετητή ότι δεν είναι πάροχος/ προμηθευτής των προϊόντων/ υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 
στην προτεινόμενη επενδυτική πρόταση της επιχείρησης. 
Νοείται ότι η εν λόγω Δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις όπου δηλώνεται δαπάνη Συμβούλου/ Μελετητή.

Απαιτείται στην περίπτωση που 
καταχωρηθούν δαπανες στην κατηγορία 
4.1 (Υπηρεσίες Συμβούλων)

8_Δήλωση_Ανεξαρτησίας_Σ
υμβούλου ΝΑΙ

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων 
προφίλ  Φυσικού Προσώπου (ΑΔΤ) (μόνο 
σε περίπτωση που βρεθούν λανθασμένα ή 
ελλειπή στοιχεία από WS)

9.1_Πιστοποίηση_ΦΠ

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων 
προφίλ Οργανισμού (εγγεγραμμένου στον 
ΤΕΕΕΠ) (μόνο σε περίπτωση που βρεθούν 
λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία από WS)

9.2_Σύσταση_οργ_ΤΕΕΕΠ_D
ataEdit

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων 
προφίλ Οργανισμού μόνο σε περίπτωση 
που αφορά οργανισμό που ΔΕΝ είναι 
εγγεγραμμένος στο ΤΕΕΕΠ.

9.3_Σύσταση_οργ_ΕΚΤΟΣ_Τ
ΕΕΠ

Παραστατικά_Ταυτοποίησης
_Σύστασης_ΠΡΟΦΙΛ9

Η Ταυτοποίηση των αιτητών διενεργείται μέσω της Αριάδνης και δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών πιστοποίησης (στοιχείων προφίλ 
αιτητή) εξαιρουμένων των πιο κάτω περιπτώσεων:
1. Σε περίπτωση εμφάνισης ελλειπών ή/ και λανθασμένων στοιχείων από αυτόματη ανάκτηση δεδομένων.
2. Σε περίπτωση Οργανισμού που δέν είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ)

Αναλυτικές προσφορές για εξοπλισμό/ λογισμικά/ συστήματα κτλ. που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση της επιχείρησης με πλήρη 
περιγραφή και ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών των προτεινόμενων επενδύσεων.
Τονίζεται ότι οι προσφορές που αφορούν τις δαπάνες που εμπίπτουν στην Κατηγορία 3 των Επιλέξιμων Δαπανών  (Εξειδικευμένα λογισμικά, 
Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής), θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πιο κάτω ενότητες:

1. Προφίλ και εμπειρία παρόχου πληροφορικής (να συμπεριλαμβάνεται και η εμπειρία του προσωπικού)
2. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης και σχετικών αναγκών
3. Περιγραφή εργασιών/ δράσεων προτεινόμενης επένδυσης
4. Ανάλυση πλεονεκτημάτων που αποκτά η επιχείρηση με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης επένδυσης
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
6. Αναλυτική κοστολόγηση της επένδυσης 

Επενδύσεις για τις οποίες δεν θα υποβάλλονται προσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

Προσφορές Δαπανών7
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