
ΠΕΠ – «Ενίσχυση ΜμΕ» 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης ανά είδος 
επιχείρησης είναι:  

Για Ατομικές επιχειρήσεις: 

 Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση 
παρακράτησης (απόδοσης) φόρων 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων   απαιτήσεων από 
το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. 
(ΙΚΑ) 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 
4093/2012/ΚΦΑΣ)  

 Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης 

 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου 
Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη 
εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή) 

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν 
τροποποιηθεί/μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την 
ημερομηνία υποβολής έως σήμερα 

 Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού λογαριασμού, θεωρημένη με το γνήσιο 
της υπογραφής του δικαιούχου 

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου 
όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει 
εκχώρηση) 

 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα 
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση) 

 
Για Ο.Ε. και Ε.Ε.: 

 Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση 
παρακράτησης (απόδοσης) φόρων 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων   απαιτήσεων από 
το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. 
(ΙΚΑ) 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση 



 Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση  

 καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (εκτός και αν υπάρχει το τελευταίο 
κωδικοποιημένο) 

 Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή περί 
μεταβολών-τροποποιήσεων. 

 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 
4093/2012/ΚΦΑΣ)  

 Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης 

 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου 
Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη 
εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή) 

 Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το 
γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή/ών 

 Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή/ών με το γνήσιο της υπογραφής  όπου 
δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον δεν έχει γίνει 
εκχώρηση) 

 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα 
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση)  

Για Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.: 

 Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση 
παρακράτησης (απόδοσης) φόρων 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων   απαιτήσεων από 
το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. 
(ΙΚΑ) 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

 καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (εκτός και αν υπάρχει το τελευταίο 
κωδικοποιημένο) 

 ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ & ΣΥΣΤΑΣΗΣ (μόνο για ΕΠΕ) 

 Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή περί 
μεταβολών-τροποποιήσεων. 

 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 
4093/2012/ΚΦΑΣ)  

 Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης 



 Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το 
γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου 
Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη 
εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή) 

 Πρακτικό Γ.Σ. όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον 
δεν έχει γίνει εκχώρηση) 

 Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η 
σημερινή μετοχική σύνθεση  

 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα 
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση) 

Για Α.Ε.: 

 Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων) ή Βεβαίωση 
παρακράτησης (απόδοσης) φόρων 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων   απαιτήσεων από 
το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών. 
(ΙΚΑ) 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση (από το αρμόδιο πρωτοδικείο) 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση ή λύση 
 Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση  

 καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (εκτός και αν υπάρχει το τελευταίο 
κωδικοποιημένο) 

 Βεβαίωση ΓΕΜΗ περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού ή περί 
μεταβολών-τροποποιήσεων. 

 ΦΕΚ ισχύουσας Εκπροσώπησης & ΦΕΚ σύστασης 

 Μετοχική σύνθεση (Φωτοτυπία από βιβλίο μετόχων με υπογραφή και 
σφραγίδα από νόμιμο εκπρόσωπο ή το τελευταίο πρακτικό Γ.Σ.) 

 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (§ 3 του άρθρου 6 του Ν. 
4093/2012/ΚΦΑΣ)  

 Αθεώρητη απόδειξη είσπραξης 

 Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη με το 
γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου 
Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis κατά την πρώτη 
εκταμίευση (προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση ή τελική πληρωμή) 

 



 Πρακτικό Δ.Σ. όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση (εφόσον 
δεν έχει γίνει εκχώρηση) 

 Πρόσφατο πρακτικό Γ.Σ. ή βιβλίο μετόχων/εταίρων, από όπου προκύπτει η 
σημερινή μετοχική σύνθεση 

 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα 
(εφόσον έχει γίνει εκχώρηση) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Σε περίπτωση λήψης  προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω απαιτείται η 
προσκόμιση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής από 
αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. 

 Σε κάθε περίπτωση πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης, είτε 
πρόκειται για προκαταβολή είτε για πρώτη ενδιάμεση πληρωμή, 
απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων 
σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τον τόπο υλοποίησης της 
επένδυσης:  

1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας για τον τόπο υλοποίησης της 
επένδυσης, συνοδευόμενο από: 

- Πιστοποιητικό μεταγραφής τίτλου ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο/ 
Κτηματολόγιο 

-Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο/ 
Κτηματολόγιο 

ή 

2. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατατεθειμένο στην 
αρμόδια ΔΟΥ ή συνοδευόμενο από αποδεικτικά ηλεκτρονικής 
υποβολής. Η διάρκεια του μισθωτηρίου θα πρέπει να είναι οκταετής 
(8) σε περίπτωση που πραγματοποιούνται κτιριακές δαπάνες, ή  
δεκαπενταετής (15) σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, αρχόμενη 
από την ημερομηνία  έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου.  

 


