
1 Αποδεικτικό κατάκεςθσ/υποβολισ τθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ
2 Αίτθςθ Στιριξθσ (Παράρτθμα I_1) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (π.χ. CD) 
3 Συμπλθρωματικά Στοιχεία Αίτθςθσ  (Παράρτθμα I_2α ) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι  (π.χ. CD) 

4

Προχπολογιςμόσ πρόταςθσ (Παράρτθμα  Ι_2β) ςε  θλεκτρονικι μορφι-αρχείο .xls   (π.χ. CD). Σε ζντυπθ μορφι περιλαμβάνεται ςτο 
Συμπλθρωματικά Στοιχεία Αίτθςθσ  (Παράρτθμα I_2α )

5
Μελζτθ Βιωςιμότθτασ υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ   (Παράρτθμα Ι_8) ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι-αρχείο .xls   (π.χ. CD)   

6 Διλωςθ ςχετικά με τθν ιδιότθτα ΜΜΕ, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (Παράρτθμα I_6)
7 Διλωςθ de minimis, με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (Παράρτθμα I_7) (εφόςον απαιτείται)
8 Υπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου  με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (Παράρτθμα I_9)
9 Αποδεικτικά κατοχισ / χριςθσ του ακινιτου (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)
10 Πιςτοποιθτικό Βαρϊν και πιςτοποιθτικό μθ διεκδικιςεων (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)
11 Βεβαίωςθ Χριςεων Γθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)
12 Τοπογραφικό διάγραμμα 
13 Διάγραμμα κάλυψθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ)

14

Αρχιτεκτονικά ςχζδια (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ), με αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ και πίνακα μοριοδότθςθσ για 
τουριςτικζσ επενδφςεισ (όπου απαιτείται)

15 Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων ι Υ.Δ. (όπου απαιτείται)
16 Αναλυτικζσ Προμετριςεισ κτιριακϊν εργαςιϊν ςε αντιςτοιχία με τισ ποςότθτεσ του προχπολογιςμοφ

17

Για νομικά πρόςωπα: Καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ ι ςχζδιο καταςτατικοφ (το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο και οι τυχόν 
μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται)  .  Στοιχεία/Απόφαςθ οριςμοφ 
νόμιμου εκπροςϊπου, Απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ,  Πίνακεσ μετόχων/εταίρων, Πιςτοποιθτικά 
ΓΕΜΗ (κατά περίπτωςθ) 

18

Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό για τθν ςυνεργαςία (που τεκμθριϊνουν τον αρικμό των ςυνεργαηόμενων μερϊν που υποβάλλουν Αίτθςθ ςτιριξθσ 
ςτα πλαίςια των υποδράςεων τθσ Δράςθσ 19.2.7.)

19 Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία.  (όπου απαιτείται)

20

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: Ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet (από Δ.Ο.Υ ι εκτφπωςθ taxisnet), εκτφπωςθ taxisnet με υφιςτάμενουσ ΚΑΔ, 
εκτφπωςθ από taxisnet του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ. Για νζεσ επιχειριςεισ: διλωςθ ΚΑΔ ι/και ςχετικι απόφαςθ φορζα

21 Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ: Άδεια λειτουργίασ (όπου απαιτείται), Σιμα ΕΟΤ (για καταλφματα) 
22 Προτιμολόγια/προςφορζσ 

23

Φορολογικά Στοιχεία  τριϊν  τελευταίων χριςεων. Ζντυπα: Ε1, Ν, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα,  Ιςολογιςμοί τελευταίων  
κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων (κατά περίπτωςθ).Πίνακασ Προςωπικοφ, Αποδεικτικό υποβολισ διλωςθσ αποδοχϊν & ςυντάξεων 
ςυνοδευόμενο από ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων(όπου απαιτείται).

24 Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου

25

Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ κάλυψθσ  ιδιωτικισ  ςυμμετοχισ (Υπεφκυνθ Διλωςθ-Παράρτθμα Ι_10 ι Βεβαίωςθ Τράπεηασ ι ςχετικό 
Τραπεηικό Ζγγραφο), κακϊσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ (όπου απαιτείται)

26

Άδεια Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου ι άλλου Αρμόδιου Οργάνου  (ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ, κτλ),  
Υπεφκυνθ διλωςθ, Καταςτατικό ςχετικοφ οργανιςμοφ (όπου απαιτείται)

27

Δικαιολογθτικά όπωσ αναφζρονται ςτο ςθμείο Β. του Παραρτιματοσ ΙΙ_4. ¨Οριςμόσ Προβλθματικισ Επιχείρθςθσ¨ , ανάλογα με τον τφπο 
τθσ επιχείρθςθσ ((Σε περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 Καν. ΕΕ 651/2014 )

28

Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ 
παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (για ζλεγχο περι μθ φπαρξθσ εκκρεμοφσ διαταγισ ανάκτθςθσ) κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ.  Αφορά μόνο ςε περίπτωςθ χριςθσ του Καν. ΕΕ 651/2014 .

29

Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ) (εφόςον αφορά τον υποψιφιο) /Αφορά ςτθν 
υποδράςθ 19.2.2.6

ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ENTYΠO I_5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 
(κατά περίπτωςη)



1

Βεβαίωςθ χαρακτθριςμοφ από τθν αρμόδια Υπθρεςία για Διατθρθτζα κτιρια, ι ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ του παραδοςιακοφ οικιςμοφ /

ιςτορικοφ τόπου, ι άλλα ςτοιχεία για τεκμθρίωςθ του παραδοςιακοφ χαρακτιρα του κτθρίου (όπωσ ιςτορικζσ αναφορζσ, παλιζσ
φωτογραφίεσ ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι)

2 Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ - Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑΣ - Βεβαίωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ

3

Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα, ςυνοδευόμενθ από οποιοδιποτε ζγγραφο δθμοςίου φορζα που αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ 
και το αντικείμενό τθσ (π.χ. Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου από ΙΚΑ, Βεβαίωςθ ΕΦΚΑ κτλ)

4

Για τεκμθρίωςθ τθσ Παραγωγισ προϊόντων ποίοτθτασ βάςει προτφπου, αλλά και τθσ Επεξεργαςίασ  πρϊτων υλϊν παραγϊμενων με 
μεκόδουσ βάςει προτφπων : Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Πιςτοποίθςθσ και ςυμβάςεισ μεταξφ παραγωγϊν και εν 
δυνάμει δικαιοφχων 

5

Για τεκμθρίωςθ τθσ εξαςφάλιςθσ πρϊτων υλϊν που αφορά τισ Υπο-Δράςεισ  19.2.2.2, 19.2.3.1.: Ιδιωτικά Συμφωνθτικά ι/και  Διλωςθ 
ΟΣΔΕ και Ε3.

6

Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ ετοιμότθτασ ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ (π.χ. Άδεια Δόμθςθσ, Επιμζρουσ Άδειεσ, εγκρίςεισ, 
αιτιςεισ για ζκδοςθ αδειϊν –εγκρίςεων κλπ)

7

Για υφιςτάμενα ςυςτιματα διαχείριςθσ και  ςιματα ποιότθτασ: Πιςτοποιθτικό Εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων . Για νζεσ επιχειριςεισ  ςχετικά προτιμολόγια.

8 Βιογραφικό ςθμείωμα υπευκφνου ςτθν εκτζλεςθ και ςυντονιςμό ζργου που αφορά τθ Δράςθ 19.2.7
9 Βιογραφικά ςθμειϊματα μελϊν του προτεινόμενου Συνεργατικοφ ςχθματιςμοφ για  τθ Δράςθ 19.2.7
10 Αποδεικτικά ςυμμετοχισ ςε παλιότερα ςχιματα για τθ Δράςθ 19.2.7

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ

1
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ επικυρωμζνα. Σε περίπτωςθ υποβολισ 
φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που 
προςκομίηονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ είναι πιςτά αντίγραφα των πρωτοτφπων".    

2

Οι απαιτοφμενεσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικζσ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το 
νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ.

3

Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. 
Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται 
κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε αυτι προβλζπεται, από Υπεφκυνθ Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο 
υποψιφιοσ πλθροί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα.

ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ  ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(κατά περίπτωςη)


