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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Β : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Προσκλήσεις ΕΠΕ PRIMA 2020 και εφεξής ) 

 

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Ετήσιου 
Προγράμματος Εργασίας 2020 (ΕΠΕ) του PRIMA και εφεξής ισχύουν τα εξής:  

 

Α) Κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης οι δυνητικοί δικαιούχοι συμπληρώνουν 
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία του Παραρτήματος ΧΙΙΙ Ι.1 και επισυνάπτουν στη 
σχετική πλατφόρμα τα ακόλουθα:  

 

1. Πλήρως συμπληρωμένο το συμπληρωματικό έντυπο Ι.2 «Έντυπο υποβολής πράξης-
Τμήμα 2» σε σαρωμένο αντίγραφο (scan) σε φορητή μορφή (.pdf). Το σαρωμένο 
αντίγραφο θα πρέπει να φέρει τις  υπογραφές του Επιστημονικού Υπεύθυνου και  του 
νόμιμου εκπροσώπου του δυνητικού δικαιούχου και τη σφραγίδα του φορέα.  

Υπόδειγμα του εντύπου Ι.2 επισυνάπτεται στον παρόντα Οδηγό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII-
I.2) και έχει αναρτηθεί σε μορφή word  στον ιστότοπο της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr).  

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (άρθρο 8) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι   

 

α. όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «……………» και όλα 
τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φυσικό φάκελο είναι αληθή 
και ακριβή. 

 

β. η πρόταση έργου με τίτλο «……………….», που υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση, δεν 
χρηματοδοτείται από άλλη δημόσια πηγή για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της.  

Επίσης, (δηλώνεται κατά περίπτωση) ότι : i) το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ δεν έχει υποβληθεί 
για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από δημόσιους 
πόρους πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης/απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης. 
ii) το έργο υποβλήθηκε σε άλλο πρόγραμμα αλλά α) απορρίφθηκε σύμφωνα με την 
«……......» απόφαση (σημειώνεται η σχετική εκδοθείσα απόφαση) ή β) ενώ εγκρίθηκε 
αρχικά, έχει οριστικοποιηθεί και τεκμηριώνεται η μη χρηματοδότησή τους σύμφωνα με το 
«………...» έγγραφο (σημειώνεται η σχετική απόφαση είτε της αρμόδιας αρχής ή η έγγραφη 
δήλωση προς την αρμόδια αρχή περί της ματαίωσης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στο 
πρόγραμμα). 

 

γ. δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης εις βάρος του φορέα «……………….», κατόπιν 
προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

δ. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) ο δικαιούχος «……………..….» δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση 
καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης 

 

ε. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) ο δικαιούχος «……………..….» δεν χαρακτηρίζεται ως 
προβληματική (κατά την έννοια του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού αριθ. 
651/2014). Για κάθε επιχείρηση καταγράφονται και υπολογίζονται (στην υπεύθυνη δήλωση 
ή σε συνημμένο σε αυτήν έγγραφο) οι δείκτες (ΤΥΠΟΣ 1, ΤΥΠΟΣ 2, ΤΥΠΟΣ 3) που δίνονται 
στο στάδιο 4 «Αξιολόγηση μιας επιχείρησης ως ΜΗ προβληματικής βάσει δεικτών» του με 
Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017 έγγραφο της EYKE με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με 
ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης 
ως προβληματικής» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ) της παρούσας Πρόσκλησης), όπου οι δείκτες αυτοί 
εφαρμόζονται. 

http://www.gsrt.gr/
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στ. (ισχύει μόνο για ΜμΕ) σε συμφωνία με τον ΕΕ 651/2014 η επιχείρηση είναι ΜμΕ και 
συγκεκριμένα «πολύ μικρή ή μικρή» ή «μεσαία». 

 

ζ. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) «Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 
αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το 
δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.» 

 

η. ο Φορέας δεν έχει παραβεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις του αρ. 40 του Ν. 4488/2017: 

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας  (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι)  

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα / 2 έλεγχοι) 

 

θ. «Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και ειδικότερα στη (ις) διεύθυνση (εις) email που έχω δηλώσει στο Έντυπο Υποβολής προς 
την ΓΓΕΚ επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων 
συνεπειών και προθεσμιών». 

ι. «σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης  συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας 
του, του τίτλου του έργου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των 
δικαιούχων που θα δημοσιευθεί ηλεκτρονικά, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ 
(www.gsrt.gr) ή με άλλο τρόπο»,  

ια. ο φορέας αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων 
από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην 
αίτηση με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και από τα 
συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών 

 

ιβ. (ισχύει για τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων) 

i) «η χρηματοδότηση του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων από τη Δράση 
αφορά την κύρια δραστηριότητά του» είτε/και δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και 
«το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης (ερευνητική 
συνεργασία) θα επανεπενδυθεί στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού 
οργανισμού», προκειμένου η χρηματοδότηση του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 2.1.1, σημείο 19 της 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 
την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), και να λάβει 
χρηματοδότηση 100%.  

ii) Θα τηρείται ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση στην περίπτωση που ο Φορέας 
ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής φύσης. 

iii) «Δεν χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο 
συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας». 

 

ιγ. (ισχύει μόνο για τους «Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων») 

 «Δηλώνω ότι ο φορέας εμπίπτει στην εξής κατηγορία (επιλέξτε κατά περίπτωση): 

i) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 
1στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), 

ii) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, 
Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.), 

iii) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και 
επιχορηγούνται από το Κράτος και 

iv) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το ν. 4182/2013» 
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«Δηλώνω ότι ο φορέας πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

i. Ο Φορέας εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία και οι κύριες δραστηριότητές του δεν 
είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου. 

ii. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας. 

iii. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική 
δραστηριότητα του Φορέα και: 

α) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς 
διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, 
δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και 

β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη 
οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα.» 

iv. Θα τηρείται ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση στην περίπτωση που ο Φορέας 
ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής φύσης. 

v. Δεν χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο 
συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας. 

 

3. Την πλήρη πρόταση του έργου που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το PRIMA 

 

4. (μόνο για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων και τους λοιπούς φορείς 
που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων)  

α) Τεκμηρίωση της δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη-οικονομικών 
δραστηριοτήτων και σχετική διαδικασία  

Η ανωτέρω τεκμηρίωση δύναται να περιλαμβάνει: αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο 
υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο 
απολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους, ο απολογισμός χρηματοδοτήσεων, ο 
προϋπολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού (Ισολογισμός), 
σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4055/2012 και άρθρο 41 
του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν4223/2013 (ΦΕΚ Α 287)), καθώς και αντίγραφα των σχετικών στοιχείων. 

β) Έκθεση τεκμηρίωσης για την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης  

γ) ΦΕΚ ή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα περί ίδρυσης και λειτουργίας  του 
Τμήματος/Τομέα/Ινστιτούτου/Εργαστηρίου που συμμετέχει  

Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά την Ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του Οργανισμού 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων, αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων αλλά σε παράρτημά του, τότε: ΦΕΚ ίδρυσης παραρτήματος στην περιφέρεια από 
την οποία αντλεί κονδύλια για τη χρηματοδότηση του έργου (όπως η περιφέρεια δηλώθηκε 
στην αίτηση χρηματοδότησης). 

δ) Νομιμοποιητικό έγγραφο ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου σε ισχύ  

ε) Καταστατικό ίδρυσης (μόνο στην περίπτωση των λοιπών φορέων) 

 

5. ((ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Πράξεις σύστασης και εκπροσώπησης αναλόγως της 
νομικής μορφής  (νομίμως δημοσιευμένα)  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 2 του Παραρτήματος VΙΙΑ. 
 

Β) Στον φυσικό φάκελο που θα υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά  

 

1. Αίτηση χρηματοδότησης (Έντυπο Ι.1)  

Η αίτηση παράγεται με εκτύπωση των που συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και 
πρέπει να φέρει την  υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και τη σφραγίδα του φορέα  
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2. Τα στοιχεία με α/α  Α1 –Α5 ανωτέρω (πλην του Α3) που επισυνάφθηκαν στον ΠΣΚΕ κατά 
την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Το Έντυπο Ι2 (στοιχείο Α1) αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στους αρμόδιους χειριστές σε 
μορφή word. 

 

3. Το Consortium Agreement (CA) εφόσον έχει ήδη υπογραφθεί.  

Στο CA θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ρυθμίσεις για 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα να διευκρινίζεται εάν οι Οργανισμοί 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας 
που διεξάγουν και το δικαίωμα να τα δημοσιεύουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν ισχύει για κάποιους (ή όλους τους) Οργανισμούς έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων, θα πρέπει εντός του Συμφωνητικού να αποσαφηνίζεται σε ποιο 
φορέα/φορείς της σύμπραξης παρέχεται η κυριότητα των αποτελεσμάτων και με ποιους 
όρους και προϋποθέσεις. 

Στην περίπτωση που το συμφωνητικό δεν έχει υπογραφθεί κατά την υποβολή της 
Αίτησης Χρηματοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στη ΓΓΕΚ αμέσως μετά την υπογραφή 
του και πάντως το αργότερο πριν από την καταβολή της προκαταβολής.  

 

4. Σύμφωνο για αγορά τεχνολογίας –τεχνογνωσίας με τον προμηθευτή τεχνολογίας- 
τεχνογνωσίας, εφόσον υπάρχει/έχει καθοριστεί 

 

5. Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
υλοποιώντας τμήμα του έργου (έρευνα επί συμβάσει/υπεργολαβία) στις οποίες θα 
περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας που θα υλοποιηθεί, τα παραδοτέα και το 
συμβατικό τίμημα (εφόσον υπάρχει/έχει καθοριστεί). 

 

6. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις)  Οικονομικά στοιχεία ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων 
που τηρούν για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες Διαχειριστικές Χρήσεις ή για όσα έτη 
υπάρχουν.  

i. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β’ Κατηγορίας): Έντυπο Ε3 και 
έντυπο Ν με ηλεκτρονική υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια ΔΟΥ για κάθε μία 
από τις τρεις χρήσεις 

 

και ισοζύγιο κλεισίματος τελευταίας βαθμίδας (με σφραγίδα της επιχείρησης 
υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της επιχείρησης), για 
κάθε μία από τις τρεις χρήσεις.  

 

ii. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας): Ισολογισμοί-
αποτελέσματα χρήσης, εγκεκριμένοι και νομίμως δημοσιευμένοι στο Γ.Ε.Μ.Η (στις 
περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί δημοσίευση).   

Εάν η επιχείρηση ανήκει σε Όμιλο θα προσκομίζονται και οι ενοποιημένοι ισολογισμοί του 
Ομίλου.  

 

7. Ισχύουσα μετοχική σύνθεση και μετοχική σύνθεση που υπήρχε στις δύο (2) τελευταίες 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και συγκεκριμένα πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. με αναφορά 
στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή 
του από το Γ.Ε.Μ.Η. προσκομίζεται απόσπασμα Βιβλίου Μετόχων από το οποίο θα 
προκύπτει η μετοχική σύνθεση ή Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης μετόχων με την 
κατάσταση όλων των μετόχων. Για τους Συνεταιρισμούς προσκομίζεται αντίγραφο του 
Βιβλίου Μητρώου μελών με Υπεύθυνη Δήλωση πιστότητας αντιγράφου.  

 

8. (ισχύει μόνο για ΜΜΕ)  
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- Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων) για τα τρία (3) τελευταία έτη ή 
αναλόγως με το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης  

- Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών ή συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική 
κατάσταση τέλους έτους, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος 
με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για τις τρεις (3) τελευταίες 
Διαχειριστικές Χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της Αίτησης 
Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν για μικρότερο χρονικό 
διάστημα προσαρμόζεται αναλόγως.  

 

9. Πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4488/2017) αναφορικά με το αν 
έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας: - παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας (3 πρόστιμα/3 έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι). 

 

10.  Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών για καθένα από τους εταίρους του 
έργου, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεοι σε ανάκτηση παράνομης 
κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ε. Επιτροπής.  

 

11. (ισχύει μόνο για ΜΜΕ) Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως 
Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ) – σύμφωνα με υπόδειγμα της Επιτροπής, που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας πρόσκλησης.  Η δήλωση πρέπει να 
φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα της 
επιχείρησης 

 

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον 
ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΕ 651/2014  θα προσκομίζονται τα με 
α/α  Α5, Β6, Β7 και Β8 κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες  ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που 
υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης.  

 

Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως «μεγάλες» σύμφωνα με 
τη Σύσταση 2003/361/ΕΕ της Ε. Επιτροπής δεν απαιτείται υποβολή στοιχείων για τις 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρά μόνο για τις συνδεδεμένες.  

Τα δικαιολογητικά για τις τυχόν συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υποβάλλονται  ως προς τα φορολογικά τους έτη κατ’ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα 
επίσημα φορολογικά έντυπα της επιχείρησης που αιτείται τη χρηματοδότηση.  

Για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός 
Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν 
στην αντίστοιχη χώρα.  

 

12. (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να 
αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) και πρέπει να προσκομισθούν, 
ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της, ως ακολούθως 
(εφόσον δεν έχουν ήδη προσκομισθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα 
δικαιολογητικά): 

 

1. Υφιστάμενη ΜΜΕ κάτω της τριετίας:  

Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του άρθρου 2 σημείο 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014:  
i.  Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός.  
ii. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης  
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iii. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου 
διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

iv. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης 
/ δήλωσης παύσης πληρωμών. 

v. Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε 
πτωχευτική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, απαιτείται επιπλέον 
πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού και διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

vi. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης  (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα). 

 

2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας με βιβλία Γ 
κατηγορίας:  

α. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) του άρθρου 2 σημείο 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014:  
i.  Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός.  
ii. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης  
iii. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου 

διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 
iv. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης 

/ δήλωσης παύσης πληρωμών. 
v. Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε 

πτωχευτική διαδικασία/έκδοση πτωχευτικής απόφασης, απαιτείται επιπλέον 
πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού και διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

vi. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης  (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα). 

 

 

β. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου ισολογισμούς τελευταίων τριών 
διαχειριστικών χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν εγκεκριμένοι και νομίμως 
δημοσιευμένοι στο ΓΕ.ΜΗ (στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί δημοσίευση). Από τα εν 
λόγω στοιχεία θα λαμβάνεται ως Εγγεγραμμένο Κεφάλαιο το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 
Ισολογισμού και ως Απώλειες οι Ζημίες βάση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (Κ.Α.Χ.)  

 

3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας με βιβλία όχι Γ 
κατηγορίας:  

α. Για τον έλεγχο του εδαφίου (γ) ) του άρθρου 2 σημείο 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014  

i.  Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ εκδόσεως τρέχοντος μηνός.  
ii. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, και σε 

διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης  
iii. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου 

διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 
iv. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης 

/ δήλωσης παύσης πληρωμών. 
v. Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε 

πτωχευτική διαδικασία / έκδοση πτωχευτικής απόφασης, απαιτείται επιπλέον 
πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτωχευτικού συμβιβασμού και διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

vi. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης  (άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα). 
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β. Για τον έλεγχο του εδαφίου (α) ή (β) του ως άνω σημείου το πιο πρόσφατο 
κωδικοποιημένο καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτό προβλέπεται και Δηλώσεις Φορολογίας 
Εισοδήματος Ε3 και τα έντυπα Ν των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 
χρήσεων ή όσων εξ αυτών υπάρχουν. 

 

4. Προκειμένου για τις  μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, πλέον των 
όσων απαιτούνται από το σημείο 5 ανωτέρω, απαιτείται η προσκόμιση  Οικονομικών 
καταστάσεων των 2 τελευταίων ετών (χρήσεων), ώστε να καθίσταται δυνατή η εξέταση 
τήρησης του σημείου ε) της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του Καν. ΕΕ. 651/2014. 

 

Επισημαίνεται ότι : 
α) Ο ηλεκτρονικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του τμήματος (Α) 
ανωτέρω (κατά περίπτωση) σε μη επεξεργάσιμη μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). 
Ανώτατο όριο 10 MB ανά επισύναψη (attachment) και ανώτατο όριο συνολικών 
επισυναπτόμενων ανά πρόταση 50 MB. 
β)  Η ΓΓΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο 
προκειμένου να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων.  
 


