
 

 

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19, Γ’ ΚΥΚΛΟΣ» για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) 
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ε.Α.Τ.)  

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

Ι. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Παρέχονται από την Τράπεζα) 

 Αίτηση Δανειοδότησης  

 Δήλωση Στοιχείων σχετικά με την Ιδιότητα ΜΜΕ 

 
Γενική Υπεύθυνη Δήλωση [για το Προσωρινό Πλαίσιο της με αριθ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κατά περίπτωση] 

 
Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη Σώρευση [στο πλαίσιο της με αριθ. 19.3.2020/C (2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κατά περίπτωση] 

 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το Ποσό του Δανείου (Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ύψους Δανείου)  

 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη Χρήση του Δανείου 

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

 Έντυπο Τεκμηρίωσης Αναγκών Ρευστότητας (για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2020, 2021 & 2022) 
 

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

➔ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

➔ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

 

• Αντίγραφο Ε3 των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
χρήσεων (εφόσον δεν είναι κλεισμένη η χρήση 2021, 
προσκομίζονται οι Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ 2021). 
 

• Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχουσας περιόδου και 
αντίστοιχες προηγούμενου έτους. 

 

• 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 Πολύ Μικρής Επιχείρησης). 

 

• 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 Πολύ Μικρής Επιχείρησης). 

 

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1), για κάθε εταίρο / βασικό μέτοχο / Εγγυητή. 

 
 

ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο / βασικό μέτοχο / Εγγυητή. 
 

ΙV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα της επιχείρησης για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς 
παρακράτηση).  
Ασφαλιστική Ενημερότητα για τις προσωπικές εισφορές σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενου ή 
αγρότη.  

 Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (Δεν θα πρέπει να υφίστανται οφειλές χωρίς ρύθμιση).  

 
Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των 
μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων. (Προσδιορισμός ΚΑΔ επιχείρησης). 

 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο για την 31.12.2019, ενώ ειδικά για φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας και σύστασης, αντίστοιχα, πριν το 2001 απαιτείται και Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου 
περί κήρυξης ή μη πτώχευσης.*  

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

* Στην περίπτωση που από το πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς αφερεγγυότητας, θα χρειαστεί προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Η Τράπεζα 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της, επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση του αιτήματος.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 
της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). 


