
 
 

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας  

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

 

                                           
 

“ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ” 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

 

Ι. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Παρέχονται από την Τράπεζα) 

 Αίτηση Δανειοδότησης   

 Προσυμβατική Ενημέρωση  

 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan για την χρηματοδοτούμενη επένδυση) 

 Δήλωση Στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης ως ΜΜΕ 

 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη Σώρευση των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (DE MINIMIS) 

 Γενική Υπεύθυνη Δήλωση  Νόμιμου Εκπροσώπου 

 Υπεύθυνη Δήλωση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης (μόνο για Νομικά Πρόσωπα) 
 

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

 

• Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και το αντίστοιχο 
Προσάρτημα (με σφραγίδα και υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της Επιχείρησης ή του Λογιστή). 
 

• Εφόσον δεν είναι κλεισμένη η χρήση 2021, προσκομίζεται Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού της 31.12.2021,  ή 
προσχέδιο Ισολογισμού με σφραγίδα και υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της Επιχείρησης ή του Λογιστή. 

 

• Πρόσφατο Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού και αντίστοιχο προηγούμενου έτους (με παρουσίαση των 
στοιχείων απογραφής, κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός και υπολοίπων). 

 

• Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ της Επιχείρησης.  
 

• Αποδεικτικά Τεκμηρίωσης Απασχόλησης (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας), για τα έτη  2019, 2020 και 2021, με σφραγίδα και 

υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της Επιχείρησης ή του Λογιστή (για την τεκμηρίωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας της Μικρομεσαίας 
Επιχείρησης). 

 

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα δύο τελευταίων ετών ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1), για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο/ 
Εγγυητή. 

 
 

Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο / Εγγυητή. 
 

 

ΙV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ *** 

* 
 

Δικαιολογητικά Έγγραφα Τεκμηρίωσης (Απόδειξης) Καινοτόμου Χαρακτήρα, ως περιγράφονται στο Παράρτημα της 
Αίτησης Δανειοδότησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας και αντιστοιχούν στο ισχυρότερο Κριτήριο Καινοτομίας που έχει 
συμπληρωθεί. 
 

 

 

Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και 
των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων,  με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης. 
   
Έντυπο προσωποποιημένης πληροφόρησης κωδικών δραστηριότητας από το TAXISNET με εμφανή την ημερομηνία 
εκτύπωσης (μόνο για Νεοφυείς Επιχειρήσεις έως και 3 έτη λειτουργίας)  

 
Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη  
Προσκομίζεται κατά την εκταμίευση, χωρίς ένδειξη παρακράτησης. 
 

 
Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.  
Προσκομίζεται κατά την εκταμίευση, χωρίς ένδειξη αρρύθμιστων οφειλών. 

** 
 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης, δήλωσης παύσης 
πληρωμών, θέσης σε εκκαθάρισης κ.λπ.), εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου. Προσκομίζεται κατά την εφάπαξ ή την 
πρώτη τμηματική εκταμίευση. 
 

 Αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΠΣΚΕ για το εν λόγω Πρόγραμμα, με υπογραφή των νόμιμων εκπροσώπων της 
επιχείρησης. 

 

* Για την τεκμηρίωση του Κριτηρίου Καινοτομίας, ανά περίπτωση δύναται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. 

** Στην περίπτωση που από το πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας, θα χρειαστεί προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. 
***Σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης ακινήτου, σε συνεργασία με το Κατάστημα συνεργασίας προσκομίζονται τα δικαιολογητικά του ακινήτου.  
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της, επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση του αιτήματος.  

 

 


