
 

Δικαιολογητικά για το πρόγραμμα – ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας - HDB 

1 Αίτηση χρηματοδότησης “Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας”  (συμπληρωμένη & κατάλληλα υπογεγραμμένη) (*) 

2 Επιχειρηματικό Σχέδιο 
 

(*) 

3 Γενική Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας  (*) 

4 Υπεύθυνη Δήλωση σκοπού χρηματοδότησης-τραπεζικής ενημερότητας (*) 

5 Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση εξαίρεσης Σύμβασης από το εγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο (*) 

6 
Αίτημα Ελέγχου Επίτευξης Κριτηρίων Επιχορήγησης  
(η προσκόμιση του αιτήματος από την επιχείρηση θα γίνει στο διάστημα από 12 έως και 42 μήνες από την 1η 
εκταμίευση του δανείου) 

(*) 

   

Στοιχεία ταυτοποίησης και λειτουργίας 

1 
Νομιμοποιητικά Έγγραφα και  στοιχεία εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης σε επικυρωμένα αντίγραφα (ανάλογα της 
νομικής μορφής) 

 

2 

- Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Μητρώου επιχείρησης από TAXISNET 
- Πρόσφατη εκτύπωση από TAXISNET ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας και 

υποκαταστημάτων, 
με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία πρόσκλησης 

 

   

Οικονομικά στοιχεία 

1 
Αντίγραφα E3 τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας τριών 
τελευταίων χρήσεων 

  

2 
Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί τριών διαχειριστικών χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο 
Προσάρτημα (υπογεγραμμένο & σφραγισμένο από την επιχ/ση)  

  

3 
Πρόσφατο Ισοζύγιο Α' βάθμιων και Β' βάθμιων Λογαριασμών Γενικού Καθολικού της τρέχουσας χρήσης καθώς και 
το Ισοζύγιο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου της προηγούμενης χρήσης υπογεγραμμένα από την επιχείρηση  

  

   

Έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων 

1 Δήλωση Σώρευσης De Minimis (*) 

2 Yπεύθυνη Δήλωση επικαιροποίησης σώρευσης κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση μεταβολών (*) 

3  
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ένταξης του αιτούμενου προς χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου σε άλλο πρόγραμμα 
κρατικής ενίσχυσης  

(*) 

   

   

Έλεγχος ΜΜΕ & Ανεξαρτησίας 

1 

Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ (συμπληρωμένο & κατάλληλα υπογεγραμμένο) συνοδευόμενο με το παράρτημα Α μαζί 
με το ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ανά επιχείρηση, σε περίπτωση ύπαρξης συνεργαζόμενων επιχειρήσεων καθώς και 
το παράρτημα Β μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ανά επιχείρηση, σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 
Στην περίπτωση ύπαρξης συνεργαζόμενων/συνδεδεμένων επιχειρήσεων προσκομίζονται επιπλέον οικονομικά 
στοιχεία και στοιχεία απασχόλησης τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.   

(*) 

2 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού (Α.Π.Δ.) ή/και Αντίγραφο Εντύπου Ε4  

3 
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την προηγούμενη 
διαχειριστική χρήση (αφορά στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό) 

(*) 

4 

Υπεύθυνη Δήλωση νεοσύστατων επιχειρήσεων στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση: 
α) Θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε ΕΜΕ) β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τα Ευρώ 50εκατ. ή 
το σύνολο του Ισολογισμού τα Ευρώ 43εκατ. (η ΥΔ υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στις 
επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση) 

(*) 

   

Έλεγχος περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών 

1 Πρόσφατο Ενιαίο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Δικαστικής φερεγγυότητας   

2 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου  

   

Έλεγχος τραπεζικής ενημερότητας (καθυστέρηση κάτω των 90 ημερών) 

1 Τραπεζικές ενημερότητες   

 
 

 
 



 
Λοιπά ενδεικτικά δικαιολογητικά για την πιστοληπτική αξιολόγηση 

1 Δήλωση οφειλών και εξασφαλίσεων σε Τράπεζες του ανταγωνισμού  

2 Αντίγραφο Ε9 & ΕΝΦΙΑ  της επιχείρησης  

3 

Οικονομικά και λοιπά δικαιολογητικά φυσικών προσώπων (μετόχων/εγγυητών)  
Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο ή Εγγυητή 
Αντίγραφο εκκαθαριστικού Σημειώματος τελευταίου έτους ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1) [για κάθε 
εταίρο/ βασικό μέτοχο ή Εγγυητή] 

 

   

Κατά τη συμβασιοποίηση /εκταμίευση 

1 
Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη 
(χωρίς παρακράτηση) 

 

2 Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (δεν θα πρέπει να υφίστανται οφειλές χωρίς ρύθμιση)  

3 
Παραστατικά δαπανών (τιμολόγια, δελτία αποστολής, εμβάσματα στον προμηθευτή, εξοφλητικές αποδείξεις, 
εκθέσεις πιστοποίησης εργασιών, έγγραφα πιστοποίησης καταβολής ιδίων κεφαλαίων, κ.λπ.) και εκταμίευσης 

 

 

Αποδεικτικά/Δικαιολογητικά ελέγχου κριτηρίων επιλεξιμότητας-λήψης επιχορήγησης 

1 Απόδειξη καινοτόμου χαρακτήρα επιχείρησης  

2 
Απόδειξη Επίτευξης Κριτηρίων Καινοτομίας (θα συνοδεύουν απαραίτητα το Αίτημα Ελέγχου Επίτευξης Κριτηρίων 
Eπιχορήγησης για το 15%) 

 

3 
Απόδειξη Επίτευξης ESG Κριτηρίων (θα συνοδεύουν απαραίτητα το Αίτημα Ελέγχου Επίτευξης Κριτηρίων Επιχορήγησης 
για το επιπλέον 5%) 

 

(*) τα υποδείγματα των Αιτήσεων, Υπεύθυνων Δηλώσεων, Επιχειρηματικού Σχεδίου θα διατίθενται από την Τράπεζα 

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει 

του Ν. 4624/2019 όπως ισχύει και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 679/2016, όπως ισχύει, για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πληροφορίες σχετικά με την Δήλωση GDPR της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. παρατίθενται στον ιστότοπο αυτής και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο  

https://hdb.gr/privacy-policy/.  

H ATTICA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  διασφαλίζει την τήρηση του νομοκανονιστικού πλαισίου για την 

επεξεργασία των  προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο έντυπο  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙCA BANK ANΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 

2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον 

διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.atticabank.gr/el/gdpr-kanonismos-

prostasias-dedomenon και διατίθεται από τα Καταστήματά της. 

 

 

 

 

 

#HelpDoingBusiness 

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, που χρηματοδοτείται από το 

Ελληνικό Δημόσιο 

https://hdb.gr/privacy-policy/
https://www.atticabank.gr/el/gdpr-kanonismos-prostasias-dedomenon
https://www.atticabank.gr/el/gdpr-kanonismos-prostasias-dedomenon

