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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V B
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία
μητρώου και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης).

1
Προσοχή: Το έγγραφο πρέπει να φέρει ημερομηνία εκτύπωσης πλησίον της ημερομηνίας υποβολής του
αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ.

2

Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ.
Φωτογραφία του χώρου της επιχείρησης η οποία θα αποτυπώνει την αφίσα δημοσιότητας σε εμφανή σημείο
(κοντινή και απομακρυσμένη απόσταση). Σχετικό υπόδειγμα θα βρείτε ΕΔΩ. Αφίσα EL Αφίσα EN

3

4

Σημειώνεται ότι στη Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας (μέγεθος τουλάχιστον Α3) της Δράσης θα πρέπει
να εμφανίζεται και ο χώρος (τόπος υλοποίησης) στον οποίο έχει αναρτηθεί η αφίσα.
Υπεύθυνη Δήλωση Β’ του Παραρτήματος VII με σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη (για ατομικές
επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί,
καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο αίτημα, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί
συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, είναι ακριβή και αληθή.
Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε
εκκαθάριση / αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.

5

Σημειώνεται ότι το εν λόγω δικαιολογητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του
αιτήματος ελέγχου στο ΠΣΚΕ.
Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise:
• Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης,
• Δικαιοπάροχοι: Υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών συμβάσεων δικαιόχρησης
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Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του
δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, ελέγχονται κατά το παρόν στάδιο ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες
μεταξύ τους επιχειρήσεις. Στην περίπτωση δικαιοδόχων, εάν από την προσκομισθείσα σύμβαση δικαιόχρησης
προκύπτει ότι η επιχείρηση δικαιοδόχος είναι συνδεδεμένη με τον δικαιοπάροχο, η επιχείρηση υποχρεούται
να προσκομίσει και κατάλογο με τα στοιχεία (επωνυμία και ΑΦΜ) καθώς και τυχόν επιπρόσθετα
δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο της τήρησης του μεγέθους ΜμΕ, για τους υπόλοιπους
δικαιοδόχους που έχουν συμβληθεί με τον ίδιο δικαιοπάροχο εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ελεγκτή.
Ο δικαιοπάροχος υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία στο δικαιοδόχο που έχει λάβει το ως άνω
ηλεκτρονικό μήνυμα το αργότερο 2 ημέρες πριν τη λήξη της ως άνω προθεσμίας. Στην περίπτωση
δικαιοπαρόχων, εάν από τα προσκομισθέντα υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συμβάσεων δικαιόχρησης
που έχει συνάψει ο λήπτης της ενίσχυσης προκύπτει ότι είναι συνδεδεμένη επιχείρηση με όλες ή ορισμένες εκ
των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων – δικαιοδόχων, υποχρεούται να προσκομίσει κατάλογο με τα στοιχεία
(επωνυμία και ΑΦΜ) καθώς και τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο της
τήρησης του μεγέθους ΜμΕ των δικαιοδόχων που θεωρούνται επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν, εντός 15
ημερών από τη λήψη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ελεγκτή.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει σύμβαση δικαιόχρησης προσκομίζουν και κάθε άλλο έγγραφο και
χορηγούν και κάθε άλλη πληροφορία που τυχόν τους ζητηθεί από την αρμόδια αρχή στο στάδιο της
επαλήθευσης. Εάν από το σχετικό έλεγχο προκύψει υπέρβαση του ορίου σώρευσης, επιβάλλεται η ανάκτηση
των υπερβαλλουσών ενισχύσεων, εκκινώντας από την τελευταία χρονικά χορηγηθείσα ενίσχυση προς
συνδεδεμένη επιχείρηση.

Σημειώσεις:
•

Η επαλήθευση της υποχρέωσης διατήρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για
διάστημα έξι (6) μηνών από την απόφαση ένταξης στη Δράση, διενεργείται διοικητικά από το
ΕΦΕΠΑΕ.
Με το πέρας του προαναφερόμενου εξαμήνου, ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτηση
επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr/mis συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά που
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα V της παρούσας Πρόσκλησης εντός αποκλειστικής
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. Η μη υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσής
επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης και επιστροφή της ληφθείσας δημόσιας
χρηματοδότησης.
Συνιστάται το αίτημα επαλήθευσης να υποβάλλεται κατόπιν της παρέλευσης του 6 μήνου και
πρίν την καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής αιτήματος επαλήθευσης (90)
ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 6μήνου.

•

Το πεδίο του βήματος 4 της αίτησης επαλήθευσης «Συνολικά έξοδα σε Παροχές
εργαζομένων, Λειτουργικά έξοδα και Αποσβέσεις, κατά την περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου (6 μήνες από την ημερομηνία ένταξης)» συμπληρώνεται: με το
σύνολο των εξόδων της 6μηνης περιόδου υλοποίησης και αφορούν Παροχές σε Εργαζομένους
/ Διάφορα Λειτουργικά έξοδα / Αποσβέσεις (κατηγορίες Εξόδων για την περίοδο αναφοράς
τα οποία δυνητικά θα καταχωρηθούν στους κωδικούς 581/585/587 του Ε3).

•

Το πεδίο του βήματος 4 της αίτησης επαλήθευσης «Ποσό που έχει ληφθεί από άλλες
ενισχύσεις για την ίδια περίοδο υλοποίησης (6 μήνες από την ένταξη στην παρούσα
Δράση)» συμπληρώνεται ως εξής: το άθροισμα Δημόσιας Χρηματοδότησης στο πλαίσιο
άλλων δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων για τις ίδιες κατηγορίες δαπανών
(Παροχές εργαζομένων, Λειτουργικά έξοδα και Αποσβέσεις) και για την ίδια περίοδο
υλοποίησης (6 μήνες από την ημερομηνία ένταξης). Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.

