Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a , 311,312, 313-5 ,
313-6 , 313-8):
Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και
η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
1.1.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου
επενδυτή. ((κριτήριο 3.6 & 3.7)

1.2.

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία
τους. (Άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ) (κριτήριο 3.1)

1.3.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Βλ παράρτημα «Παρατηρήσεις
Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων) (κριτήριο 3.3)

1.4.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
(Βλ παράρτημα «Παρατηρήσεις Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων)
(κριτήριο 3.3)

1.5.

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις ( που έχουν κάνει έναρξη πριν την
υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας) : να μην συνιστούν
προβληματική επιχείρηση και δεν βρίσκονται σε Λύση ή Πτώχευση
κλπ (κριτήριο 3.2 -3.9 & 3.10)

α. Για Φυσικά Πρόσωπα (Ατομικές επιχειρήσεις) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
δηλώνεται «ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,»
β. Για νομικά πρόσωπα,
-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται «ο υποψήφιος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης».
- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι «ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση,
σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό»
Και:
στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μεγαλύτερο της
τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισμός καθώς και ακριβή αντίγραφα των
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θεωρημένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστημα
των τελευταίων δώδεκα μηνών μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία της
πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση
εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται/βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω
από το μισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών
1.6.

Η μορφή του υποψήφιου Επενδυτή (κριτήριο 3.3)

i. καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού ή σχέδιο καταστατικού,
ii. ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπρόσωπου,
iii. πίνακας

μετόχων/εταίρων

από

ειδικό

βιβλίο

κατά

την

καταληκτική

ημερομηνία,
iv. τελευταίος ισολογισμός,
v. τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7
vi. αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση μετόχων Α.Ε. που
λαμβάνουν μισθό, τη σχετική εντολή της Γ.Σ.
vii. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η υφιστάμενη επιχείρηση είναι πολύ μικρή ΜΜΕ ή ότι
η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με
τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ως προς τους δικαιούχους του υπομέτρου L311
1. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της πρότασης.
2. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή σε περίπτωση μη κύριας
ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα
βιβλιαρίων ασφάλισης που να προκύπτει ο αριθμός των ασφαλιστικών του
ημερομισθίων τα τελευταία τρία έτη
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών ή
φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
σημείωμα.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υπομέτρου L311 θα πρέπει επιπλέον να
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι η υφιστάμενη επιχείρηση είναι πολύ μικρή
ΜΜΕ ή ότι η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο (vi) ανωτέρω.
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Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός, για την ταυτοποίηση της
ιδιότητάς του η ΟΤΔ απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων
1.7.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται «ότι στον υποψήφιο μέχρι
και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
σε σχέση με την υλοποίηση έργων» (Στην περίπτωση υπό σύσταση
εταιρειών, το κριτήριο θα πρέπει να πληρείται από κάθε εταίρο.) (κριτήριο
3.4)

1.8.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο υποψήφιος
επενδυτής δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός».
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα
μέλη τους τα οποία υποβάλλουν την παραπάνω Υπ. δήλωση
Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για τον
Πρόεδρο, το Δ/ντα Σύμβουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο οι οποίοι
υποβάλλουν την παραπάνω Υπ. Δήλωση.
Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση συνεταιρισμών (κριτήριο 3.5)

1.9.

Για πρόταση εκσυγχρονισμού : Υπ Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι :

α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από
αναπτυξιακά προγράμματα ή
β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει
παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση
αποπληρωμής του» (κριτήριο 2.9)
1.10.
-

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι

«o υποψήφιος δεν αποτελεί δικαιούχο τοπικού προγράμματος LEADER και
δεν έχει υποβάλει περισσότερες της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης προκήρυξης».

-

Για Φυσικά πρόσωπα «δεν αποτελεί εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου που
είναι δικαιούχος σε τοπικό πρόγραμμα Leader ή έχει υποβάλει πρόταση στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης».
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-

Για εταιρείες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση όλοι οι εταίροι/μέτοχοι στην
οποία δηλώνουν «ότι δεν είναι δικαιούχοι τοπικού προγράμματος Leader και
δεν έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης».

-

Εφόσον ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε
επίπεδο φορέα.. (κριτήριο 3.11)

1.11.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «η πρόταση δεν έχει
ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 4ης
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο».
H πρόταση, εφόσον αφορά στο υπομέτρο L123 δεν έχει ενταχθεί για το
ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο στο μέτρο 123 του Άξονα 1
του ΠΑΑ. (κριτήριο 2.10)

1.12.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «Στην πρόταση δε
δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία». (κριτήριο 2.16)

1.13.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο υποψήφιος
επενδυτής δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της
πρόσκλησης) μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της
Υπηρεσιακής Δομής της ΟΤΔ ή/και δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α'
βαθμού αυτών ή/και δεν αποτελεί παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
αυτών» (κριτήριο 3.12)

1.14.

Δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την
υλοποίηση της πρότασής, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα.

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συμμετοχή με βάση τα ανωτέρω
θα πρέπει να αποδεικνύεται από όλους τους υποψήφιους εταίρους.
(κριτήριο 3.13)

.
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1. 17 Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης (κριτήριο 2.5)
μπορούν να γίνουν αποδεκτά:
α) Τίτλοι κυριότητας :
1. συμβόλαιο πώλησης,
2. δωρεά,
3. γονική παροχή,
4. δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας,
5. κληρονομική διαδοχή
β) πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο,
γ) σύμβαση χρησιδανείου,
δ) σύμβαση παραχώρησης χρήσης,
ε) προσύμφωνο μεταβίβασης – αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου, ή
χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή
χρήση κυρίως στις περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δημόσιες εκτάσεις
και για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα


Στις περιπτώσεις μίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης
με διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών από την ημερομηνία της 1ης
δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων. Για λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών
εγκαταστάσεων ή και προμήθεια εξοπλισμού) απαιτείται συμφωνητικό
μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρημένο από
τη Δ.Ο.Υ, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία 1ης
δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση που το συμφωνητικό έχει
συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικά.
Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πρέπει να τηρούνται για
συμβάσεις χρησιδανείου ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή
προσύμφωνα.



Στην περίπτωση υποβολής προσυμφώνου, κατά την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΟΤΔ θα ζητείται η προσκόμιση των
οριστικών συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης (περιπτώσεις α έως και δ
ανωτέρω) με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής από
το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο
ψιλός κύριος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί
και αποδέχεται την προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον
επικαρπωτή. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο ψιλός
κύριος, ο επικαρπωτής θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι
συμφωνεί και αποδέχεται την προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον
ψιλό κύριο. Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δεν
απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα να εξετασθεί αν πληρούνται όλα
τα λοιπά κριτήρια, που αφορούν το φορέα.



Σε περίπτωση συγκυριότητας στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να
υπάρχουν εκτός από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και
αντίστοιχα δικαιολογητικά πλήρους χρήσης/κατοχής του ακινήτου από τον
συγκύριο που είναι υποψήφιος επενδυτής σύμφωνα με όσα αναφέρονται
αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση
που συγκύριος είναι ανήλικος, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να
υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεμόνες για οποιαδήποτε πράξη
μεταβίβασης ή μίσθωσης αφορά το ιδανικό μερίδιο του ανηλίκου.



Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση του ακινήτου
με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον
από τους εταίρους.

(κριτήριο 2.5)
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1.15.

Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης 1:200 και Σχέδια

- Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:200)
υπογεγραμμένα από μηχανικό.
Αρχιτεκτονικά σχέδια υπογεγραμμένα από μηχανικό:
- κατόψεις (πλήρεις, με διάταξη εξοπλισμού και χαρακτηρισμό χώρων)
- όψεις
- τομές
- Απόσπασμα χάρτη (ΓΥΣ) 1:5000 με επισημασμένη την θέση της
επένδυσης
- Βεβαίωση χαρακτηρισμού παραδοσιακού ή διατηρητέου μόνο στην
περίπτωση μετατροπής του σε τουριστικά καταλύματα (ΚΥΑ 2974/710/8-42009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά,)
Το προτεινόμενο κόστος των ενεργειών του προϋπολογισμού πρέπει να
τεκμηριώνεται επαρκώς (σχέδια, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, αναλυτικός
προϋπολογισμός). Για τις κατασκευαστικές εργασίες λαμβάνεται υπόψη ο
πίνακας τιμών μονάδος που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση. Για όλες τις
ενέργειες του προϋπολογισμού, πλην των κατασκευαστικών υποβάλλονται
σχετικές προσφορές (προτιμολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus)
εκτός από τις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του προϊόντος.
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Β. Λοιπά δικαιολογητικά (Μέτρων 123a , 311,312,313):
Τα δικαιολογητικά αυτής της ομάδας αποτελούν δευτερεύοντα δικαιολογητικά και η
έλλειψη τους από τον φάκελο υποψηφιότητας δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
Είναι όμως απαραίτητα για την αξιολόγηση-βαθμολόγηση του φακέλου
υποψηφιότητας.
- Για ίδρυση νέων καταλυμάτων και επέκταση υφιστάμενων απαιτείται ανάλυση
μοριοδότησης υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στη μελέτη και στα τεχνικά σχέδια που υποβάλλονται με τον φάκελο
υποψηφιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
ΚΥΑ 2974/710/08.04.2009 & 3427/9.6.2010 όπως ισχύουν κάθε φορά.

- Πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη
- Βεβαίωση χαρακτηρισμού για παραδοσιακό ή διατηρητέο κτίριο
- Φωτογραφικό υλικό της θέσης που γίνεται η επένδυση με σαφή απεικόνιση της
υφιστάμενης κατάστασης.
- Έκθεση αιτιολόγησης προσβασιμότητας ατόμων με μειωμένη κινητικότητα
- Ετοιμότητα υλοποίησης της πρότασης
Άδειες –Μελέτες - Εγκρίσεις, - Πρωτοκολλημένες αιτήσεις
-Επαγγελματική εμπειρία/εκπαίδευση/κατάρτιση
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών(π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ), Βεβαιώσεις
πιστοποιημένου ΚΕΚ , Βεβαίωση εργοδότη, καρτέλα ενσήμων, έναρξη
επιτηδεύματος κλπ.
-Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα
πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων
Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνεται ότι «Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει
επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων»
Σε περίπτωση εταιρειών εξετάζεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους
εταίρους/μετόχους της.
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- Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
-

ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η
ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,

-

βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί
βρίσκονται σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου
οργανισμού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραμμα ολοκληρωμένης
διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής ή παράγει βιολογικά προϊόντα.

- Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών
- ιδιωτικά συμφωνά με παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τα οποία θα
προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,
-

έγγραφο από διαπιστευμένο οργανισμό από το οποίο να προκύπτει ότι οι
παραγωγοί αυτοί καλλιεργούν βιολογικό προϊόν.

- Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος
Λογαριασμοί ΔΕΗ του τελευταίου έτους
-Τεχνική Μελέτη για την Εγκατάσταση ΑΠΕ με τη οποία να τεκμηριώνεται η
καταλληλότητα της τεχνολογίας και να προσδιορίζεται το προς εκμετάλλευση
ενεργειακό δυναμικό ΑΠΕ και το ποσοστό υποκατάστασης ενέργειας
-Πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Πιστοποιητικά από τον φορέα πιστοποίησης που αφορούν σε ποιοτικά σήματα
(ISO, ειδικά σήματα για εξαγωγές σε κάποιες χώρες κλπ)

- Βεβαίωση μέλους σε τοπικό ή υπερτοπικό δίκτυο(cluster) ομοειδών ή
συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση νέας επιχείρησης που πρόκειται να ενταχθεί σε Δίκτυο γίνεται δεκτή
και Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα ενταχθεί σε Δίκτυο και αντίστοιχη Βεβαίωση από το
Δίκτυο
Επίσης ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να υποβάλει στο φάκελο υποψηφιότητας
οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο η δικαιολογητικό το οποίο θα βοηθήσει στην
αξιολόγηση του φακέλου
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 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα
ή νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει
επιπλέον να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα
φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά
αντίγραφα των πρωτοτύπων".
 Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες δηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες
δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο υπογράφει ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού.
 Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση
δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε
αρχή της ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται
από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από
Υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κατά τα
ανωτέρω απαιτούμενα.
 Υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην
περίπτωση αυτή, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής εξετάζονται με βάση το
σχέδιο καταστατικού που θα πρέπει να υποβληθεί.
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