
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 1 από 12 

MANUAL ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 

(3δ.5-6.2) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΘ» 

 

 Είσοδος στο ΠΣΚΕ   https://www.ependyseis.gr/mis  

 Επιλέγουμε Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης (Ελέγχου) στην 

κατηγορία Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας 

 Επάνω δεξιά επιλέγουμε Νέα Εγγραφή και επιλέγουμε το έργο 

για το οποίο θα γίνει Αίτημα Καταβολής 

 Στο είδος Νέας Αίτησης Ελέγχου επιλέγουμε Αίτημα Τελικής 

Καταβολής Ενίσχυσης (Ελέγχου) και πατάμε συνέχεια 

 

 

https://www.ependyseis.gr/mis


 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 2 από 12 

Προσοχή! Σε κάθε βήμα δεν ξεχνάμε να αποθηκεύουμε! 
 

1) Καρτέλα 1:  

 1.1: Πατώντας το (+) στο είδος ενέργειας επιλέγουμε 

«Ολοκλήρωση». (Η ενέργεια αυτή προστέθηκε στο ΠΣΚΕ τον 

7ο/2021. Στα Αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα δεν 

υπήρχε) 

 

 

 1.2-1.8: Είναι ήδη όλες συμπληρωμένες από την αρχική 

υποβολή. Αν υπάρχει κάποια τροποποίηση την αποτυπώνουμε  

και επισυνάπτουμε τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν 

την μεταβολή αυτή, μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα στην 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 3 από 12 

Καρτέλα 10. Το σημείο αυτό θα γίνει κίτρινο καθώς έτσι 

δηλώνεται η διαφορά. 

2) Καρτέλα 2: αφήνουμε κενή 

3) Καρτέλα 3:  

 3.1: πατώντας το (+) ανοίγουν τα παρακάτω πεδία. Αν υπάρχει 

οποιαδήποτε μεταβολή το δηλώνουμε στις παρατηρήσεις και 

επισυνάπτουμε τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν 

την μεταβολή αυτή, μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα στην 

Καρτέλα 10. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 4 από 12 

 

 3.2: πατώντας το (+) ανοίγουν τα παρακάτω πεδία και 

συμπληρώνουμε ανάλογα 

 

 

 3.3 – 3.6: αφήνουμε κενές 

 

4) Καρτέλα 4: αφήνουμε κενή 

5) Καρτέλα 5:  

 5.1: έρχεται συμπληρωμένη 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 5 από 12 

 5.2: πατώντας το (+) ανοίγει το παρακάτω πεδίο και 

συμπληρώνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες 

 Κατηγορία δαπάνης: Επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης 

 Μονάδα μέτρησης: Αποκοπή 

 Ποσότητα: 1 

 Περιγραφή της δαπάνης: Κεφάλαιο κίνησης για κάλυψη 

ποικίλων κατηγοριών δαπανών σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην πρόσκληση 

 Τιμή μονάδας: Το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού 

κεφαλαίου κίνησης 

 Σειριακός Αριθμός: Αφήνουμε κενό 

 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Αφήνουμε κενό 

 Τεκμηρίωση Συμβατότητας: Αφήνουμε κενό 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 6 από 12 

 

6) Καρτέλα 6: 

 6.1: πατώντας το (+) ανοίγει το παρακάτω πεδίο και  

 Αν επιλέξουμε να προσκομίσουμε παραστατικά δαπανών, 

συμπληρώνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες: 

 Είδος Παραστατικού: ΛΟΙΠΑ (ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) 

 Αρ. Παραστατικού: 1 

 Ημ/νία Εκδόσεως: Την ημερομηνία του πρώτου 

παραστατικού 

 Α.Φ.Μ. / V.A.T Προμηθευτή: 999999999 ή άλλο ΑΦΜ 

από τα παραστατικά που επισυνάπτεται 

 Προμηθευτής: ΛΟΙΠΑ 

 Αξία χωρίς ΦΠΑ: Το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού 

κεφαλαίου κίνησης 

 Αξία με ΦΠΑ: Το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού 

κεφαλαίου κίνησης 

 Είδος Βιβλίου: Βιβλία της επιχείρησης 

 Παρατηρήσεις: Περιγράφουμε αναλυτικά τα 

παραστατικά που επισυνάπτονται στην Καρτέλα 10 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 7 από 12 

 

 Αν επιλέξουμε να προσκομίσουμε Ε3 του 2020 σύμφωνα 

με την 5η Τροποποίηση 

 Είδος Παραστατικού: ΛΟΙΠΑ (ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) 

 Αρ. Παραστατικού: 1 

 Ημ/νία Εκδόσεως: Την ημερομηνία υποβολής του Ε3 

(φαίνεται στην τελευταία σελίδα του Εντύπου) 

 Α.Φ.Μ. / V.A.T Προμηθευτή: ΑΦΜ της δικαιούχου 

επιχείρησης 

 Προμηθευτής: ΛΟΙΠΑ 

 Αξία χωρίς ΦΠΑ: Το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού 

κεφαλαίου κίνησης 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 8 από 12 

 Αξία με ΦΠΑ: Το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού 

κεφαλαίου κίνησης 

 Είδος Βιβλίου: Βιβλία της επιχείρησης 

 Παρατηρήσεις: Ε3 2020 

 

 6.2: Αφήνουμε κενή 

 

7) Καρτέλα 7:  

 7.1: πατώντας το (+) ανοίγει το παρακάτω πεδίο και  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 9 από 12 

 Αν επιλέξουμε να προσκομίσουμε παραστατικά δαπανών, 

συμπληρώνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες:  

 Τύπος Πληρωμής: ΛΟΙΠΑ 

 Αρ. Παρ. Πληρωμής: 00000 

 Ημερομηνία Πληρωμής: Την ημερομηνία της πρώτης 

πληρωμής 

 Τράπεζα/Εκδότης Παραστατικού: Επιλέγουμε μία από τις 

Τράπεζες στην οποία έγιναν οι εξοφλήσεις των δαπανών 

 Ποσό Πληρωμής: Το ποσό πληρωμής πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου των επιλεγμένων 

παραστατικών αγορών 

 Παρατηρήσεις: Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά τις 

πληρωμές που επισυνάπτονται στην Καρτέλα 10. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 10 από 12 

 Αν επιλέξουμε να προσκομίσουμε Ε3 του 2020 σύμφωνα 

με την 5η Τροποποίηση 

 Τύπος Πληρωμής: ΛΟΙΠΑ 

 Αρ. Παρ. Πληρωμής: Ε3 

 Ημερομηνία Πληρωμής: Την ημερομηνία υποβολής του 

Ε3 (φαίνεται στην τελευταία σελίδα του Εντύπου) 

 Τράπεζα/Εκδότης Παραστατικού: ΑΛΛΗ 

 Ποσό Πληρωμής: το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των 

πεδίων 102 (Αγορές εμπορευμάτων χρήσης), 202 (Αγορές 

πρώτων υλών και υλικών χρήσης), 181, 281 & 481 (Παροχές 

σε εργαζόμενους αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-

Βιολογικές δραστηριότητες), 185, 285 & 485 (Διάφορα 

λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των Ενοικίων 

που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του 

συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 11 από 12 

 

 7.2: Είναι ήδη συμπληρωμένη 

  
8) Καρτέλα 8: 

 8.1: Αφήνουμε κενή 
 8.2: Είναι ήδη συμπληρωμένη 

 

9) Καρτέλα 9: 

 9.1, 9.2, 9.4: Αφήνουμε κενές 

 9.3: Είναι ήδη συμπληρωμένη  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Σελίδα 12 από 12 

10) Καρτέλα 10: Επιλέγοντας το (+) επισυνάπτουμε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Κάθε 

επισυναπτόμενο αρχείο πρέπει να είναι ευκρινές και δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 10ΜΒ, ενώ το σύνολο των αρχείων που θα επισυναφθούν 

δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 50ΜΒ. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα 

αρχεία ξεπερνούν το μέγιστο όριο των 50ΜΒ, θα πρέπει να 

επισυνάπτονται σε συμπιεσμένη μορφή (αρχείο .zip). 

 

11) Καρτέλα 11: Επιλέγουμε Έλεγχο Ορθότητας και διορθώνουμε τυχόν 

σφάλματα-ελλείψεις. Ελέγχουμε τις παρακάτω πληροφορίες που 

εμφανίζονται και αν δεν υπάρχουν σφάλματα πατάμε Υποβολή. 

 

 

[6.1 Παραστατικό αγορών με αριθμό: 1] Η ημερομηνία έκδοσης του 

παραστατικού είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της 

πρότασης (19/11/2020). 

[6.1 Παραστατικό πληρωμής με αριθμό: 0000] Η ημερομηνία 

πληρωμής του παραστατικού είναι προγενέστερη της ημερομηνίας 

υποβολής της πρότασης (19/11/2020). 

[9.1] Βάσει του τρέχοντος και τυχόν προγενέστερων αιτημάτων το 

συνολικό ποσό απομείωσης προκαταβολών είναι 0 ευρώ και το το 

συνολικό ποσό απομείωσης εγγυητικών επιστολών είναι 0 ευρώ 

[9 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ] 

Άθροισμα Προηγούμενων Καταβολών και Αιτούμενης Δημόσιας 

Δαπάνης: 100 % της Εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης 


