
 
 

ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ  

                                     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Κατάσταση συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την 

επιχείρηση (Υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα). 

 

2. Έντυπο αιτήσεως του δανείου συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (Υπόδειγμα παρέχεται από την 

Τράπεζα). 

 

3. Έντυπα Ε3 των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ή και άλλα στοιχεία αντίστοιχης 

αποδεικτικής αξίας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας και διανύουν 

υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση. Για νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει 

διαχειριστική χρήση, θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την πρώτη κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση:  

      α) Θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) & 

      β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα υπερβεί τα Ευρώ 50 εκατ. ή το σύνολο του   

         ισολογισμού τα Ευρώ 43 εκατ. 

 

4. Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού: 

 Αντίγραφα εντύπων Ε7 των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή 

 Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) ΙΚΑ, εφόσον δεν υφίσταται Ε7 ή 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ό,τι κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως θα 

απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ε.Μ.Ε. εφόσον η επιχείρηση δεν έχει 

υποβάλει ΑΠΔ ή 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ό,τι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό. 

 

5. Παραστατικά δαπανών καλυπτόμενα από το χορηγούμενο δάνειο: 

 

 Νόμιμα παραστατικά δαπανών του Κ.Β.Σ. (Τιμολόγια Πωλήσεως επί πιστώσει, 

συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα δελτία Αποστολής, Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών 

επί πιστώσει, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές / προτιμολόγια σε ισχύ) με τα οποία 

αποδεικνύεται ο επενδυτικός ή/καιαναπτυξιακός χαρακτήρας της δαπάνης  . 

 Λοιπά έγγραφα/στοιχεία τεκμηριώσεως και πιστοποιήσεως του σκοπού του 

δανείου(επιχειρηματικό σχέδιο, λοιπά λογιστικά στοιχεία αποτυπώσεως της 

απαιτήσεως/υποχρεώσεως που θα καλύψει η χρηματοδότηση κ.α.). 

 

6. Δήλωση ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (Υπόδειγμα παρέχεται από την Τράπεζα). 

 

7. Βεβαιώσεις Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (με ενήμερη οφειλή και σε ισχύ κατά 

την εκταμίευση του δανείου). 

 

8. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 για τη σώρευση Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας-

Κανόνας De Minimis- νομίμως υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο (παρέχονται από την 

Τράπεζα). 

 

9. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή για τις υπό ίδρυση, άδεια εγκαταστάσεως ή νόμιμη απαλλαγή. 

 

10. Αντίγραφο Αποφάσεως υπαγωγής ή/και επενδυτικού σχεδίου(πάγια) ή/και επιχειρηματικού 

σχεδίου (Κεφάλαιο Κίνησης) 

   


