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Κομοτηνή, 26  Ιουλίου 2021 

ΑΠ: 10 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΜΘ 100) 

1. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην 

Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 & Ν.4174/2013 α) σε περίπτωση 

προσκόμισης Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται παρακράτηση και απόδοση 

για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη ποσού, β) σε περίπτωση 

προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής 

στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό από την 

επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή μετά την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. Για 

καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται η ενημερότητα να διατηρεί την ισχύ της για 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 

μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης της  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

Αν η Φορολογική ενημερότητα ή η Βεβαίωση Οφειλής της Δ.Ο.Υ. δεν είναι σε ισχύ κατά τον έλεγχο 

του Αιτήματος Καταβολής από τον ΕΦ, θα ζητηθούν εκ νέου με επιστολή ελλείψεων. 

Αν προσκομιστεί Φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση πρέπει το ποσό της παρακράτησης που 

αναγράφεται στην ενημερότητα να είναι μέχρι και το 30% του πληρωτέου ποσού. Αν δεν είναι σε 

ισχύ ή η παρακράτηση είναι μεγαλύτερη του 30% του πληρωτέου θα ζητηθεί στην επιστολή 

ελλείψεων. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο 

σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η 

προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη ποσών από τους 

δικαιούχους έως 3.000 €. Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι για είσπραξη πόσων από τους 

δικαιούχους άνω των 3.000 € ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την 

φορολογική ενημερότητα.  
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Επίσης, οι έχοντες ατομική επιχείρηση, πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα που 

να καλύπτει τόσο την επιχείρηση, όσο και τους ίδιους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δικαιούχων συνιστάται η ενημερότητα να διατηρεί την ισχύ της για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία 

προσκόμισης της 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ 

(τουλάχιστον ενός μήνα (1 μήνα) από την ημερομηνία προσκόμισης τους), ή Βεβαίωση οφειλής 

ασφαλιστικών εισφορών και στην περίπτωση αυτή γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).  

Όσον αφορά στις ατομικές επιχειρήσεις, η ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να αναγράφει εκτός 

του σημείου «Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές για το προσωπικό του/της» επιπλέον και το 

σημείο «Ασφαλιστικά ενήμερος ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης» 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δεν απασχόλησαν ποτέ προσωπικό και ούτε απασχολούν, και 

υπάρχει αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας στην οποία να αναγράφεται το σημείο 

«Ασφαλιστικά ενήμερος ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης», πρέπει 

να προβούν σε απογραφή στον ΕΦΚΑ. 

3.   Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου όπου να δηλώνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, στον 

οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού, συνοδευόμενη από εκτύπωση TAXIS των δηλωμένων 

εταιρικών ή επαγγελματικών λογαριασμών της επιχείρησης. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

Προκρίνεται κάθε παραδοτέο να είναι σε ξεχωριστό αρχείο και όχι όλα τα απαιτούμενα σε μία Υ/Δ. 

4. α) Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής και αναλυτική ΑΠΔ για το μήνα που προηγείται αυτού 

της υποβολής του αιτήματος καταβολής 

β) Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός των 

εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται 

αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής. 
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- Για την περίπτωση επιχειρήσεων που δεν 

απασχολούν προσωπικό (πχ  αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.):  

Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (με αριθμό καταχώρησης και ημερομηνία) που προηγείται του 

αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης. 

- Για την περίπτωση που δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

Σύμφωνα με τους όρους-προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης της Δράσης (Κεφ.4 όρος 9) οι 

λήπτες της ενίσχυσης πρέπει να απασχολούν κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της 

αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που 

απασχολούσε στις 19-3-20. 

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού: 

▪ η οικειοθελής αποχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017, 

▪ η καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης, 

▪ η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που 

οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που 

επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του), 

▪ η φυλάκιση και ο θάνατος, 

▪ η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,▪ η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των 

μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 

Στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, αναίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής 

άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά το υφιστάμενο προσωπικό, δεν απαιτείται 

αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι ο Δικαιούχος θα 

προσκομίσει στον ΕΦΕΠΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

5. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας 

που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014- 

2020 και του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»). 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

Η επιχείρηση οφείλει να τοποθετήσει  μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικές 

με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα 

ορατό από το κοινό, όπως π.χ. η είσοδος. Το υπόδειγμα της αφίσας βρίσκεται στο site του 

Υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στην ΑΜΘ:   

www.efepaeamth.gr  

6. Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα 

προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς 

Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»).  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Η επιχείρηση οφείλει να  τοποθετήσει, στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που είναι 

ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, 

το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να 

κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω. 

Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων και περιγραφών, εάν δεν υπάρχει ο 

απαιτούμενος χώρος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη 

αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το e-banner σε διάφορες διαστάσεις 

και η σύντομη περιγραφή της Δράσης βρίσκονται ομοίως στο link: www.efepaeamth.gr  

Αν η επιχείρηση δεν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, δεν απαιτείται να υποβληθεί κάποιο 

δικαιολογητικό. 

7. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας 

(www.gsis.gr), με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα πρέπει είναι εντός 1 μήνα από 

την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, στην οποία θα εμφανίζονται οι Ενεργές 

Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) και τα Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού με την 

ανάλυση τους 

 

http://www.efepaeamth.gr/
http://www.efepaeamth.gr/
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

 Η κατάσταση της επιχείρησης πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΗ.  

8. Αντίγραφο του εντύπου Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) του 

φορολογικού έτους 2020 από το οποίο να προκύπτει ότι το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών 

των πεδίων 102 (Αγορές εμπορευμάτων χρήσης),202 (Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης), 

181, 281 & 481 (Παροχές σε εργαζόμενους αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές 

δραστηριότητες), 185, 285 & 485 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των 

Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των Δαπανών για 

Παροχή Υπηρεσιών) είναι τουλάχιστον ίσο με την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου 

κίνησης που λαμβάνει η επιχείρηση. 

Το έντυπο Ε3, θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης και του λογιστή ότι «τα ποσά που περιλαμβάνονται στα πεδία του 

έντυπου Ε3: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, είναι 

τουλάχιστον ίσα με το Αιτούμενο ποσό στο Αίτημα Καταβολής και όχι λιγότερα από 2.000€. 

Εναλλακτικά, δύνανται να προσκομιστούν αντίγραφα παραστατικών δαπανών, αποδεικτικά 

στοιχεία εξοφλήσεων τους, αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού/extrait τους, λογιστικές 

εγγραφές και καταχωρήσεις τους τα οποία να καλύπτουν τουλάχιστον το ποσό της ενίσχυσης και 

έχουν εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 

καταβολής της ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για Κεφάλαιο Κίνησης οι δαπάνες 

μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες κατηγορίες δαπανών χωρίς περιορισμό: π.χ. κάλυψη 

ενοικίων, μισθολογικού κόστους, κάλυψης φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων εισφορών, 

προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων, ειδικά με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 

ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων και καταναλωτών, π.χ. ατομικά μέτρα προστασίας 

προσωπικού, αναλώσιμα κ.λπ. Μπορεί επίσης να αφορά αγορά εμπορευμάτων ή πρώτων υλών 

σχετικών με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, άλλα λειτουργικά έξοδα όπως φωτισμός, 

τηλεπικοινωνίες, θέρμανση, φύλαξη κα. Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την προμήθεια 

εξοπλισμού ότι δεν μπορεί να αφορά σε αγορά επενδυτικού εξοπλισμού με χρόνο απόσβεσης 

μεγαλύτερο του έτους, εκτός εάν αυτός αφορά σε προστατευτικό εξοπλισμό ή σε εξοπλισμό 

απαραίτητο για την προσαρμογή των μεθόδων εργασίας προκειμένου για την αντιμετώπιση των 

συνθηκών υγειονομικής κρίσης. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

 Αν επιλεγεί ως τρόπος κάλυψης της επιχορήγησης το Ε3 του 2020, θα πρέπει να το 

συνοδεύουν δύο διαφορετικές ΥΔ, η μία του Νομίμου Εκπροσώπου και η άλλη του λογιστή της 

επιχείρησης οι οποίες να βεβαιώνουν ότι «τα ποσά που περιλαμβάνονται στα πεδία του έντυπου 

Ε3: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, είναι τουλάχιστον ίσα με 

το Αιτούμενο ποσό στο Αίτημα Καταβολής και όχι λιγότερα από 2.000€» 

 Αν επιλεγεί ως τρόπος κάλυψης της επιχορήγησης τα παραστατικά: 

Γενικά: 

o  Οι λογιστικές εγγραφές των δαπανών πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες 

από το λογιστή ή/και το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης 

o  Όσον αφορά στις εισφορές ΕΦΚΑ: 

o Σε κάποιες περιπτώσεις οι εισφορές καταχωρούνται με μία λογιστική εγγραφή οπότε 

υποβάλλεται αυτή σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον λογιστή ή/και τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπο της επιχείρησης 

o Αντί για όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά αρκεί η επίσημη εικόνα/βεβαίωση του ΕΦΚΑ ότι 

οι εισφορές είναι εξοφλημένες 

o  Οι εξοφλήσεις με μετρητά γίνονται αποδεκτές αν η συνολική αξία του Τιμολογίου είναι 

μικρότερο από 500€. Διευκρινίζεται πως αν στο Τιμολόγιο αναφέρεται «Εξοφλήθη» ή Τρόπος 

Πληρωμής «Μετρητά» δεν απαιτείται κάποιο συμπληρωματικό αλλά αν στον Τρόπο Πληρωμής 

αναγράφει «Επί πιστώσει» απαιτείται απόδειξη ή βεβαίωση είσπραξης του Προμηθευτή. 

o Για όλες τις δαπάνες (ΕΦΚΑ, ενοίκιο, μισθολογικό κόστος κτλ) που αφορούν στον μήνα 

3ο/2020 δεν θα γίνονται αποδεκτές 

o  Οι δαπάνες να είναι εξοφλημένες, ως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.  

o  Σε όλα τα παραστατικά δαπανών (Τιμολόγια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ) πρέπει να 

αναγράφει τα στοιχεία της δικαιούχου επιχείρησης 

o  Κατ’ ελάχιστον το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να καλύπτεται από το άθροισμα των  

καθαρών αξιών των δαπανών εκτός αν από την εκτύπωση των ΚΑΔ (παραδοτέο Νο.8) φαίνεται 

πως η επιχείρηση δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ και άρα το ποσό της ενίσχυσης καλύπτεται από 

το άθροισμα των  μικτών  αξιών των δαπανών 

o  Στα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού/extrait δεν απαιτούνται υπογραφές και σφραγίδες 

από στελέχη της Τράπεζας 
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o            Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν απόδοση ΦΠΑ/ ΕΝΦΙΑ/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 

 Ενδεικτικές δαπάνες  

 

1. Αγορά αποθεμάτων πρώτων υλών ή/και εμπορευμάτων η/και άλλων αναγκαίων πόρων για την 

παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης. Ο εξοπλισμός (ανά τεμάχιο) πρέπει να 

είναι καθαρής αξίας μικρότερης των 1.500€ ώστε να είναι αποσβέσιμος σε ένα έτος 

 2. Κάλυψη του μισθολογικού κόστους και άλλων παροχών προς τους εργαζόμενους  

 3. Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας  

4. Ενοίκια ( απαιτείται και το μισθωτήριο μέσω taxis) 

5. Προμήθειες που συνδέονται με την υγειονομική κρίση όπως υπηρεσίες καθαριότητας και 

απολύμανσης επαγγελματικών χώρων, εξοπλισμό και υλικά προστασίας διαμόρφωση χώρων 

εργασίας για την ανταπόκριση της επιχείρησης στις διαφορετικές ανάγκες λόγω Covid, ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό ή υπηρεσίες για την προσαρμογή των μεθόδων εργασίας στις συνθήκες της υγειονομικής 

κρίσης. Ο εξοπλισμός που στοχεύει στην αντιμετώπιση των συνθηκών της υγειονομικής κρίσης 

μπορεί να αφορά και σε Εξοπλισμό ο οποίος αποσβένεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του κατά το 

διάστημα της υγειονομικής κρίσης συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος που έπεται και στο 

οποίο εμφανίζονται ακόμα οι συνέπειές της 

 

9. Ανάλογα με τη νομική μορφή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ) θα πρέπει να προσκομισθούν 

επιπλέον: 

Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet της εταιρικής σύνθεσης 

ή 

Φωτοτυπία του βιβλίου μετόχων με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο ή πρακτικό Γ.Σ. με την ισχύουσα μετοχική σύνθεση 

 

 

 

 

 


