
Δικαιολογητικά και ενέργειες 
για υποβολή φακέλου αίτησης  
επιδότησης «e-λιανικό»  
μέσω ΕΣΠΑ

Πλήρη στοιχεία μελών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ).
1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της 
επιχείρησης, μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την 
ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα είναι μεταγενέστερη 
από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

2
Στοιχεία μητρώου, των μελών νομικού προσώπου (δεν 
αφορά ατομικές επιχειρήσεις), μέσω Taxisnet (gsis.gr), με 
εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα είναι 
μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

3
Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης, μέσω 
Taxisnet (gsis.gr), με τα αναλυτικά στοιχεία του κάθε ενός 
υποκαταστήματος, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης.

4
Έντυπα Ε3 (υποβολή) για τις χρήσεις 01/01 έως 31/12 των 
ετών 2018, 2019 και 2020, με αριθμό δήλωσης, ή τις 
Τροποποιητικές εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.

5
Ισολογισμοί για τις χρήσεις 01/01 έως 31/12 των ετών 
2018 και 2019 (αφορά βιβλία Γ΄ κατηγορίας), 
δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ.

6
Έντυπα Φ2 των Δ΄ τετραμήνων των ετών 2019 και 2020 με 
αριθμό δήλωσης (δεν αφορά τις νεοσύστατες), ή τις 
Τροποποιητικές εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες. Για 
επιχειρήσεις μη υπαγόμενες στο ΦΠΑ, θα συμπληρωθεί 
υπεύθυνη δήλωση αναλυτικών εξόδων για αυτά τα έτη.

7
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (εφόσον τα μέλη της επιχείρησης 
ή η ίδια η επιχείρηση συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή 
ασκεί διοίκηση):
  - Ε3 της χρήσης 01/01 έως 31/12 του 2018.
  - Ε3 της χρήσης 01/01 έως 31/12 του 2019.
  - Ισολογισμοί της χρήσης 01/01 έως 31/12 των ετών 2018 
  και 2019 (αφορά βιβλία Γ΄ κατηγορίας) δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ

8
Φωτογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν το φυσικό 
κατάστημα και τα είδη προς πώληση (ενδεικτικά), 
τα οποία είναι σε συνάφεια με τον κύριο ΚΑΔ, 
ή με τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
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Στείλτε στο:  eshop.espa@ar-media.net

1



Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου 
(τηλέφωνο έδρας, κινητό, email εταιρικό).

10

Αντίγραφο ΑΔΤ νόμιμου εκπροσώπου.
11

Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με 
τις επιχορηγήσεις που έχετε λάβει (αν) από δράσεις του 
ΕΣΠΑ τα έτη 2019, 2020 και 2021 (δεν θα συμπεριληφθούν 
δράσεις που υπάγονται στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης 
λόγω COVID, όπως είναι: η επιχορήγηση τόκων, 
η ενίσχυση ΜΜΕ λόγω COVID, το κεφάλαιο κίνησης με 
επιδότηση επιτοκίου, το ταμείο εγγυοδοσίας λόγω COVID).

12
Υπεύθυνες δηλώσεις ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) με στοιχεία της 
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης 
(θα ετοιμαστούν από το γραφείο μας) με σφραγίδα-
υπογραφή, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

13
Αναλυτικές προσφορές εξοπλισμού και λογισμικού 
που θα συμπεριληφθούν στον φάκελο, επιπλέον της 
προσφοράς μας για το eshop.

14
Στην περίπτωση ήδη υφιστάμενου ηλεκτρονικού 
καταστήματος, εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού 
καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση 
αυτού (url).

15

16

Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο Μητρώο 
V.I.E.S. με αίτηση (έντυπο Μ2 στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται) και 
να ενεργοποιήσει την επιλογή για ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές (αν δεν το έχει κάνει ήδη).
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Contact us...
if you have questions!

eshop.espa@ar-media.net
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