
 

 

Αίτημα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων 
μέσω των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 

1 Γενική Υπεύθυνη Δήλωση – ακολουθεί υπόδειγμα 

2 Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης – ακολουθεί υπόδειγμα 

3 Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλειόμενες δραστηριότητες – ακολουθεί υπόδειγμα 

4 Υπεύθυνη Δήλωση De minimis – ακολουθεί υπόδειγμα 

5 Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - ΓΑΚ) – ακολουθεί υπόδειγμα 

6 
Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις - Άρθρο 14 ΓΑΚ) – 
ακολουθεί υπόδειγμα 

 

Η επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο 

7 Αίτημα χρηματοδότησης του φορέα υλοποίησης επένδυσης – ακολουθεί υπόδειγμα 

8 Συμπληρωμένο υπόδειγμα «Στοιχεία Επενδυτικού Σχεδίου – Δάνεια ΤΑΑ» (σε ηλεκτρονική μορφή excel) 

9 
Δήλωση του φορέα της επένδυσης για το μέγεθος της επιχείρησης καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης μεγέθους 
της επιχείρησης. Συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα δήλωσης (σελ. 48-56) που αναφέρεται στον οδηγό 
χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

10 
Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης που 
τεκμηριώνει την επένδυση 

11 

Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού 
ελεγκτή (όταν η εταιρεία επιλέγει ή υποχρεούται να επισκοπείται από νόμιμους ελεγκτές). 
Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας, πρέπει να συντάξουν λογιστικές καταστάσεις με απεικόνιση 
οικονομικών στοιχείων σε αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων με βιβλία Γ' 
κατηγορίας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 

12 

Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης 
δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α'152) ή 
συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων ή μισθωτήρια συμβόλαια / παραχωρητήρια χρήσης 
ακινήτων υλοποίησης της επένδυσης, ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση ύπαρξης 
δαπανών ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακής υποδομής και πέντε (5) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις. 



 

 

Η επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο 

13 

Σύμβαση αγοράς και πώλησης μετοχών (sales and purchase agreement) καθώς και σχετικά έγγραφα 
κυριότητας των μετοχών από την αποκτώσα επιχείρηση. 
Ή στην περίπτωση συγχώνευσης, απόσχισης ή/και διάσπασης υποβάλλεται το σχετικό συμβολαιογραφικό 
έγγραφο. 

14 
Υπογεγραμμένη ανέκκλητη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ή στην περίπτωση δημιουργίας νέας 
εταιρείας από τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνυποβάλλεται το Καταστατικό) 

15 Νομιμοποιητικά έγγραφα του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης 

16 Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το Taxis 

17 
Πρόσφατη εκτύπωση (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης) ενεργών ΚΑΔ έδρας και υποκαταστημάτων 
από το Taxis 

18 
Διάγραμμα συμμετοχών Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης, όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες 
συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις-μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες 
όλων των παραπάνω επιχειρήσεων 

19 Πίνακας υπολογισμού ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) 

 

Περιβαλλοντική συμμόρφωση 

20 Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει εκπονηθεί από συμβούλους / μηχανικούς 
σύμφωνα με την κλιματική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ' αρ. 2021/C 
280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο 
βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. 

21 Περίληψη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας 

22 Στοιχεία ανάλυσης κόστους των επενδυτικών δαπανών, περιλαμβάνονται προσφορές προμηθευτών, μελέτες 
εφαρμογής, εκτιμήσεις κόστους επιχειρηματικού σχεδίου κ.λπ. 

23 'Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του 
επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία 

24 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς 

25 Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH 
principle)» 

 
 


