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Παράρτημα 5 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης 

 

Α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ  

1.  Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και 
σφραγίδα αυτής. 

2.  Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας 
gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση). 

3.  - Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου σε 
ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. 
- Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. 
- Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια 
Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-
Εκπροσώπηση. 
- Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ. . 

4.  Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό 
κατάθεσης και ανάλυση) / Ε7 για τα έτη 2019 - 2021 ή για όσα έτη υφίσταται η 
επιχείρηση.  

5.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας λειτουργίας ή 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται 
άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται 
άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 

6.  Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία 
των βιβλίων που τηρεί:  
 
Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική 
υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις των ετών 2021, 2020, 2019 (οικονομικά έτη, 2022, 2021, 2020). Για αυτές 
που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής 
προσαρμόζεται αντίστοιχα. 
 
Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: Ισολογισμοί-αποτελέσματα 
χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τα 
ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2021, 31/12/2020, 31/12/2019, 
(οικονομικά έτη, 2022, 2021, 2020). Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες 
διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.  
Για τη χρήση του έτους 2021 στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο 
Ισολογισμός τους προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού. 
 
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πρόσφατο 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση: 
● δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή 
● έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει 
τη σύμβαση εγγύησης, ή 
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● έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το 
γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα 8 του παρόντος 
Οδηγού.  

8.  Δήλωση που  αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 7 του παρόντος. 

9.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το 
παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
παράρτημα 7 του παρόντος. 

10.  Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον 
ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, 
ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την 
εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των 
εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και 
συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για 
χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον 
κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 8) 

11.  Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή 
κόστους ανά μετρική μονάδα.  

12.  Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης: 

Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά 
την κρίση του μπορεί να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο 
αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
1. Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της 
επιχείρησης 
2. Άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης 
3. Συμφωνητικά ή και Προσύμφωνα πώλησης με πελάτες, δίκτυα διανομής, 
αντιπροσώπους, άλλους για τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες (Συμβάσεις, MoUs και Lols). 
4. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο 
επενδυτικό σχέδιο.   

13.  Δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής 
Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας 
αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την 
περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι: 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση 
εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των 
εταίρων/μετόχων 
● Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των 
λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου 
μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
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● Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων 
εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία 
τους της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως 
προς τα ανωτέρω σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία». 
Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση 
των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που 
μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο 
● Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης 
και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για 
εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της 
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του 
προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας. 
● Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ μετόχου για τη συμμετοχή της στην αύξηση 
κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης 
Σημείωση: 
Α) Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του 
φορέα της επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των 
φορολογηθέντων αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής 
ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν 
ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι 
θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής. 
Β) Δεν λαμβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεματικό 
Γ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού 
κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 
Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 
● Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο 
σκοπός). 
● Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της 
καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική 
καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση. 
● Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή 
ανάλυσή τους 
● Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό 
όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του 
προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) 
● Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της 
εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) 
του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο 
σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου) 
● Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 
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● Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) 
των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 
● Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό 
όψεως της εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του 
λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και 
αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 
ΔΑΝΕΙΟ 
● Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα 
από την Τράπεζα της Ελλάδας, 
● Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή 
της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: 
● Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 
● Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 
● Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 
● Το επιτόκιο 
● Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να 
αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
με εκχώρηση της επιχορήγησης). 
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση 
δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή. 

14.  Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης 
Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 12 συνοδευόμενη από την αιτιολόγηση 
συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Η σχετική μελέτη 
βιωσιμότητας δεν απαιτείται καθώς αφορά επενδύσεις ποσού μεγαλύτερου των € 10 
εκατομμυρίων (μη συμπ. ΦΠΑ) που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 
πρόσκληση. 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ  

1.  Έντυπο υποβολής με υπογραφή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και 
σφραγίδα αυτής. 

2.  Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας 
gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση). 

3.  - Για Α.Ε.: Πράξη σύστασης, συγκρότησης ΔΣ και Ορισμού Νομίμου Εκπροσώπου σε 
ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. 
- Για ΕΠΕ: Πράξη σύστασης και εκπροσώπησης σε ισχύ, νομίμως δημοσιευμένα. 
- Για Ο.Ε./Ε.Ε./ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια 
Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-
Εκπροσώπηση. 
- Για Ατομική: Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομικής Επιχείρησης από τη Δ.Ο.Υ.  

4.  Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό 
κατάθεσης και ανάλυση) / Ε7 για όσα έτη υφίσταται η επιχείρηση.  

5.  Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ ανανέωση άδειας λειτουργίας ή 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται 
άδεια λειτουργίας Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται 
άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 

6.  Οικονομικά στοιχεία του δυνητικά δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία 
των βιβλίων που τηρεί:  
 
Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με ηλεκτρονική 
υποβολή ή παραλαβή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις των ετών 2021, 2020 (οικονομικά έτη, 2022, 2021). Για αυτές που έχουν 
κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται 
αντίστοιχα. 
 
Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: Ισολογισμοί-αποτελέσματα 
χρήσης, φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (Ε3) για τα 
ημερολογιακά έτη (χρήση) που λήγουν στις 31/12/2021, 31/12/2020 (οικονομικά 
έτη, 2022, 2021). Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η 
υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα.  
Για τη χρήση του έτους 2021 στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ο 
Ισολογισμός τους προσκομίζεται Ισοζύγιο Τριτοβάθμιου Γενικού Καθολικού. 
 
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πρόσφατο 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση: 
● δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή 
● έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει 
τη σύμβαση εγγύησης, ή 
έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το 
γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο παράρτημα 8 του παρόντος 
Οδηγού.  
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8.  Δήλωση που  αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε 
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 7 του παρόντος. 

9.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το 
παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
παράρτημα 7 του παρόντος. 

10.  Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον 
ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, 
ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την 
εταιρική/ μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των 
εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και 
συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για 
χρηματοδότηση στο παρόν πρόγραμμα, μαζί με τη σχετική ΥΔ που προβλέπεται στον 
κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. (βλ. α/α 8) 

11.  Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή 
κόστους ανά μετρική μονάδα.  

12.  Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κριτηρίων αξιολόγησης: 

Για την καλύτερη τεκμηρίωση του περιεχομένου της πρότασης, ο επενδυτής, κατά 
την κρίση του μπορεί να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία, σημειώνοντας σε ποιο κριτήριο 
αξιολόγησης αναφέρεται το καθένα.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
1. Βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της 
επιχείρησης 
2. Άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης 
3. Συμφωνητικά ή και Προσύμφωνα πώλησης με πελάτες, δίκτυα διανομής, 
αντιπροσώπους, άλλους για τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες (Συμβάσεις, MoUs και Lols). 
4. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στο 
επενδυτικό σχέδιο.   

13.  Δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής 
συμμετοχής 
Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων χρηματοδότησης, απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας 
αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την 
περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι: 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση 
εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των 
εταίρων/μετόχων 
● Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των 
λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου 
μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
● Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων 
εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία 
τους της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως 
προς τα ανωτέρω σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία». 
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Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση 
των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που 
μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο 
● Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης 
και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για 
εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της 
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του 
προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας. 
● Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ μετόχου για τη συμμετοχή της στην αύξηση 
κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης 
Σημείωση: 
Α) Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του 
φορέα της επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των 
φορολογηθέντων αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής 
ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν 
ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι 
θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής. 
Β) Δεν λαμβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεματικό 
Γ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού 
κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 
Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 
● Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο 
σκοπός). 
● Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της 
καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική 
καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση. 
● Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή 
ανάλυσή τους 
● Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό 
όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του 
προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 
Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) 
● Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της 
εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) 
του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο 
σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου) 
● Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 
● Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) 
των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 
● Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό 
όψεως της εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του 
λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και 
αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 
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ΔΑΝΕΙΟ 
● Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα 
από την Τράπεζα της Ελλάδας, 
● Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή 
της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: 
● Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 
● Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 
● Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 
● Το επιτόκιο 
● Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να 
αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
με εκχώρηση της επιχορήγησης). 
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση 
δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή. 
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