
 

 

 

 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης: 

➢ Έντυπα Ε3 τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (όπου είναι διαθέσιμα) 

και σε κάθε περίπτωση του 2019  

➢ Δήλωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους 

Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

➢ Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.  έτους 2020  

Σε περίπτωση κλεισμένης χρήσης του 2020 προσκομίζονται πρόσφατες περιοδικές δηλώσεις 

για το 2021 με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 

Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

➢ Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο 

προσάρτημα , υπογεγραμμένα και από λογιστή ή δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ και σε κάθε 

περίπτωση του 2019  

➢ Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών υπογεγραμμένο από λογιστή της 31/12/2020 (με 

στοιχεία απογραφής έναρξης χρήσης) 

Σε περίπτωση κλεισμένης χρήσης του 2020 προσκομίζονται πρόσφατα ισοζύγια 

δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχα περσινής περιόδου (με στοιχεία απογραφής 

έναρξης χρήσης) 

2. Λοιπά Στοιχεία Επιχείρησης: 

➢ «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης» όπου περιλαμβάνονται οι ενεργοί Κωδικοί 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr    
➢ Για επιχειρήσεις εταιρικής μορφής: Γνωμάτευση Νομιμοποίησης της Εταιρείας,   

3. Στοιχεία Φορέων επιχείρησης/εγγυητών: 

➢ Έντυπο Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίου έτους (2019), αντίγραφο 

τελευταίας διαθέσιμης επιβεβαιωμένης Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (πρ. 

εκκαθαριστικά σημειώματα Φυσικών Προσώπων) και αντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας 

➢ Βεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) τελευταίου έτους (εφόσον υπάρχει) 

ή δήλωση ΕΝΦΙΑ 

4. Λοιπά Ειδικά Δικαιολογητικά: 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση ενισχύσεων προσωρινού πλαισίου 

➢ Έντυπο υποβολής του αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 

όπου να φαίνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί οριστική υποβολή. 

➢ Δήλωση προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης προσωπικού  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
«Δάνεια με την εγγύηση του  Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19  

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας»  
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 – Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης με επιδότηση επιτοκίου 

 

 

Υποπρόγραμμ 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

➢ Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ (Υ.Ε. Β’ 99/ 7.7.2020) 

➢ Πιστοποιητικό αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 

πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών για 31/12/2019 ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 

Διευκρινίζεται ότι:  

 Το Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ δύναται να προσκομισθεί μόνο για επιχειρήσεις Νομικά 

Πρόσωπα, καθώς σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνει τις διατάξεις περί μη 

πτώχευσης. 

 Το Πιστοποιητικό προσκομίζεται και για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 

2020 & 2021.  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 

➢ Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ και χωρίς παρακράτηση  

 

Σημείωση: 
Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2020 και το 2021 η υποβολή 

του αιτήματος φέρει υποχρεωτικά το Έντυπο Τεκμηρίωσης αναγκών ρευστότητας, 

από όπου απορρέει το ποσό που αιτείται ο πελάτης.  

  

 
 


