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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:              

 

Οικονομικά και Νομιμοποιητικά  Στοιχεία Επιχείρησης* 

  Έντυπα Ε3 τελευταίας τριετίας 

 Βεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης ή Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους* 

 Φωτοαντίγραφα βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος/εργασιών και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. ή κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 

(πρόσφατη εκτύπωση), ή βεβαίωση καταχώρισης και μεταβολών της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης και αναλόγως της νομικής μορφής, Πρακτικά τελευταίας 

Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων 

 Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά λογιστικά Βιβλία (πρ. Β’ Κατηγορίας Βιβλίων)  

 Φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχης περιόδου 

προηγούμενου έτους  

 Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρ. Γ΄ κατηγορίας) 

 Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών, με τα σχετικά προσαρτήματα, υπογεγραμμένοι και από λογιστή 

ή δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ και αντίστοιχα προσαρτήματα 

 Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών κλεισμένης χρήσης (Δεκεμβρίου ή Ιουνίου κατά 

περίπτωση), υπογεγραμμένα από λογιστή ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (πριν το 

κλείσιμο των αποτελεσματικών λογαριασμών) 

 Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, 

υπογεγραμμένα από λογιστή ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (πλήρη ισοζύγια με στοιχεία 

απογραφής έναρξης χρήσης)   

 

Οικονομικά Στοιχεία Φορέων επιχείρησης / εγγυητών 

 Έντυπα Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίας τριετίας, αντίγραφο τελευταίας 

διαθέσιμης επιβεβαιωμένης Πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (πρ. εκκαθαριστικά σημειώματα 

Φυσικών Προσώπων) και αντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Βεβαίωση δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης  ή Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους* 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων) 
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Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το πρόγραμμα 

 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)  τελευταίου έτους ή αποδεικτικά υποβολής Α.Π.Δ. ή Βεβαίωση 

του αρμόδιου φορέα περί μη απασχόλησης προσωπικού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου 

Εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό ή (σε περίπτωση υπό-σύσταση ή 

νεοσύστατων επιχειρήσεων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι κατά το 

έτος υποβολής της αίτησης θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζομένους σε ΕΜΕ ή η επιχείρηση 

δε θα απασχολήσει προσωπικό (για νεοσύστατες επιχειρήσεις)  

 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.)  και έντυπο Ε3 τελευταίου έτους συνεργαζόμενων ή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων* 

 Επιστολή περιγραφής Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) (ανεξαρτήτως σκοπού χρηματοδότησης)   

ή αντίγραφο συνταχθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης (για αιτήματα χρηματοδότησης παγίων)  

Τα αιτήματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων συνοδεύονται και από τα κατά περίπτωση για το 

σκοπό χρηματοδότησης δικαιολογητικά π.χ. προσφορές ; προτιμολόγια ή προϋπολογισμός για τις υπό 

χρηματοδότηση δαπάνες, αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής στην επένδυση κ.α.  

 Υπεύθυνη Δήλωση επιλεξιμότητας προγράμματος 

 Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ 

 Δήλωση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) 

 Υπεύθυνη δήλωση ενημερότητας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

 

 

 

                                                          

 

 

 

………………………………………………………….                 Κατάστημα ………………………...…………… (        ) 

τόπος,                         ημερομηνία          
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