
 

 

 

 

 
 

 
 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Η αίτηση έγινε ηλεκτρονικά μέσω του ependyseis.gr και εγκρίθηκε 23/05/2022 για 
ποσό €1.599,55, ποσό ίσο με το 8% του  κύκλου εργασιών 2019 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022. 
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί 
από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022 
(Τεκμηρίωση από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ της περιόδου 01/01/2022- 
30/09/2022 στους κωδικούς 361,363,364,365 ). 
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος 
των παραπάνω κωδικών 
Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την 
ίδρυση νέας εγκατάστασης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Οι λήπτες της ενίσχυσης υποχρεούνται να: 

 Υποβάλλουν αίτημα Επαλήθευσης έως 30/11/2022 

 Στη φάση του Αιτήματος Επαλήθευσης να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ 

 στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της 
πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους 
και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την 
Ένωση 

 τοποθέτηση Αφίσας Δημοσιότητας σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ορατό από 

το κοινό 

 Τοποθέτηση στο διαδικτυακό τόπο, εάν υπάρχει, 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, το Διαρθρωτικό Ταμείο και τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ, χωρίς να 

απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω (e-banners σε ελληνικά 

και αγγλικά), καθώς και σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο 

στήριξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει 

τη χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ένωση, που να οδηγεί στο αρχείο (αρχείο EL 

/ αρχείο EN) 
 τηρούν σε ειδική μερίδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια 

για τρία (3) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, όλα τα 
δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου 

ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΠΙΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το Αίτημα Επαλήθευσης είναι τα κάτωθι : 
 Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα 1/1/2022-30/09/2022 
 Φωτογραφία αναρτημένης αφίσας σε ορατό σημείο της επιχείρησης 
 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 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. 

 Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της 
επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της 
από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ 

 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
 Υ/Δ του λήπτη της ενίσχυσης 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ» 
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