
 

 

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» / Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 
 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Ε.Α.Τ.)  
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 
Ι. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Παρέχονται από την Τράπεζα) 

 Αίτηση Δανειοδότησης  

 Υπόδειγμα Δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ 

 
Γενική Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο Πρόγραμμα [για το Προσωρινό Πλαίσιο με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863  της 
Ανακοίνωσης της Ε.Ε]    

 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη Σώρευση [στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C (2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε] 

 Υπεύθυνη Δήλωση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης  

 Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούμενου Ποσού Δανείου 

 Υπεύθυνη Δήλωση Χρήσης Δανείου  
 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ • ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

 

• Αντίγραφο Ε3 των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
χρήσεων  
 

• Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχουσας περιόδου και 
αντίστοιχες προηγούμενου έτους 

 

• Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης 
(μόνο για ατομικές επιχειρήσεις) 

 

• Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης 
 

• Bεβαίωση για το μισθολογικό κόστος του 2019 μέσω 
των 12 μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 

(ΑΠΔ) της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή Υπεύθυνη 

Δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 
 
 
 
 
 

 

• Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το 
αντίστοιχο προσάρτημα (με σφραγίδα και υπογραφή των 
εκπροσώπων της επιχείρησης). 

 

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

 

• Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ της Επιχείρησης 
 

 

• Στοιχεία μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 
2019 μέσω των 12 μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων (ΑΠΔ) της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή 
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού 
κατά  τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1) [για κάθε εταίρο/ βασικό μέτοχο ή Εγγυητή]  

 ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο ή Εγγυητή 

ΙV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα (ακόμη και για αναπόγραφες επιχειρήσεις) 

 Φορολογική Ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)  

 

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για την 31/12/2019, όπως 

εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο*. Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την 
προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού στο link https://www.solon.gov.gr/webcenter/portal/osddy?_afrLoop=66197292288497089  
για τα Πρωτοδικεία που ήδη υποστηρίζονται μέσω του εν λόγω portal. 

 
Υπόδειγμα Τεκμηρίωσης Αναγκών Ρευστότητας  
(προσκομίζεται στις περιπτώσεις που το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης, υπερβαίνει τα κριτήρια του προγράμματος, ήτοι, το 
25% του κύκλου εργασιών ή το 2πλάσιο του μισθολογικού κόστους και για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν εντός του 2020) 

 
Σε περίπτωση εγγραφής προσημείωσης ακινήτου, σε συνεργασία με το Κατάστημα συνεργασίας προσκομίζονται τα 
δικαιολογητικά του ακινήτου. 

* Στην περίπτωση που από το πιστοποιητικό προκύψει αίτηση υπαγωγής, θα απαιτηθεί η προσκόμιση επιπλέον  δικαιολογητικών. 

 

 

 

https://www.solon.gov.gr/webcenter/portal/osddy?_afrLoop=66197292288497089

