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ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ ΙΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ» 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

Ι. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Παρέχονται από την Τράπεζα) 

 Έντυπο Αίτησης Δανειοδότησης  

 
Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (προσκομίζονται τυχόν αποφάσεις ένταξης 

σε επιχορηγούμενα προγράμματα κατά την τελευταία τριετία) 

 Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ  

 
Υπεύθυνη Δήλωση Nόμιμου Eκπροσώπου περί διατήρησης του προσωπικού για όλη τη διάρκεια των δύο ετών 
επιδότησης 100% του επιτοκίου, βάσει στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 

 Υπεύθυνη Δήλωση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης  

 Δήλωση Επιχειρηματικών Οφειλών 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου, με γνήσιο υπογραφής, όπου δηλώνεται ότι: α) δεν έχουν υποβληθεί 
σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), β) 
δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης παράνομης ενίσχυσης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), γ) η επιχείρηση δεν έχει λάβει 
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει 
λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί και δ) η επιχείρηση 
δεσμεύεται ότι από το ως άνω δάνειο δεν θα ενισχυθεί καμία από τις μη επιλέξιμες δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καν. ΕΕ 1407/2013. 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

• ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ • ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

Αντίγραφο Ε3 των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
χρήσεων (εφόσον δεν είναι κλεισμένη η οικονομική 
χρήση 2019, υποβάλλονται προσχέδιο Ε3 και 
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 
 
 

 

Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 
ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο 
προσάρτημα (με σφραγίδα και υπογραφή των 
εκπροσώπων της επιχείρησης), καθώς και 
δευτεροβάθμιο ισοζύγιο γενικού καθολικού τελευταίας 
κλειστής χρήσης (με παρουσίαση στοιχείων ΑΠΟΓΡΑΦΗ, 
κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός και υπόλοιπα). 
Εφόσον δεν είναι κλεισμένη η οικονομική χρήση 2019, 
υποβάλλονται προσχέδιο Ισολογισμού (με σφραγίδα και 
υπογραφή των εκπροσώπων της επιχείρησης) και 
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.  

 
Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης 
(μόνο για ατομικές επιχειρήσεις). 
 

Πρόσφατο Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού 
και αντίστοιχο προηγούμενου έτους (με παρουσίαση 
στοιχείων ΑΠΟΓΡΑΦΗ, κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός 
και υπόλοιπα). 

 Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους. Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης. 

 Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.  

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1), για κάθε εταίρο-βασικό 
μέτοχο ή εγγυητή. 

 
 

Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ  για κάθε εταίρο-βασικό Mέτοχο ή Eγγυητή. 
 

ΙV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (ακόμη και για αναπόγραφες επιχειρήσεις).  

 Φορολογική Ενημερότητα 

 

Πιστοποιητικό αρμόδιου Πρωτοδικείου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου περί μη πτώχευσης, θέσης σε 
εκκαθάριση. 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 ενώ σταδιακά θα εντάσσονται και τα 
υπόλοιπα. 

 
Έντυπο Ε4 από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» - Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού ή/και Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας 
(Πίνακες Προσωπικού) ή/και ΑΠΔ της επιχείρησης της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση περί μη 
απασχόλησης προσωπικού κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης. 

 

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

