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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
 

Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των 
σελίδων του βιβλίου εταίρων / µετόχων όπου αναγράφεται η εταιρική / 
µετοχική σύνθεση, θεωρηµένο από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε 
ηµεροµηνία την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης) 

Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης και πιστοποιητικό από το 
οικείο Πρωτοδικείο περί µη τροποποίησης, νόµιµα δηµοσιευµένο και 
θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί να είναι 
διαχειριστής της εταιρίας και ότι η εταιρική σύνθεση, όπως προκύπτει 
από το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης, ισχύει. 

Ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος του 
επιχειρηµατία και όλες τις τροποποιήσεις µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής της επενδυτικής πρότασης.  

∆ήλωση µεταβολής εργασιών, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., η οποία θα 
περιλαµβάνει µόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών 
∆ραστηριότητας µε τους νέους (ήτοι από ΚΑ∆97 σε ΚΑ∆08) χωρίς να 
δηλώνεται σε αυτή καµία άλλη µεταβολή των στοιχείων Μητρώου του 
υπόχρεου. 

1.  

Στοιχεία 
πιστοποίησης της 
νόµιµης 
υπόστασης του 
φορέα 
επένδυσης 

 

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα τους εντάσσεται στα 
πλαίσια του Franchise ή λειτουργούν ως αντιπροσωπείες, θα πρέπει να 
υποβάλλουν και το µεταξύ τους συµβόλαιο µε τη µητρική εταιρεία. 

2.  

Στοιχεία 
πιστοποίησης 
έγκρισης δανείου 
(στην περίπτωση 
που προβλέπεται 
δάνειο στο 
χρηµατοδοτικό 
σχήµα της 
πρότασης) 

Κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύµατος για την 
χορήγηση δανείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασικοί όροι 
χορήγησής του, 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. 

3.  Οικονοµικά 
στοιχεία του 
φορέα 
επένδυσης 

  

Α. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας: 

 ∆ηµοσιευµένοι ισολογισµοί και πίνακας αποτελεσµάτων χρήσης για 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από το νόµιµο 
εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης, αντίγραφα ισολογισµών για 
Ο.Ε., Ε.Ε. και Ατοµικές Επιχειρήσεις, των τριών τελευταίων κλεισµένων 
οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων. 

 Αντίγραφο του έντυπου Ε3 των τελευταίων τριών κλεισµένων 
οικονοµικών χρήσεων, ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων 
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κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων. 

 Τυχόν συµπληρωµατικές/ τροποιητικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος καθώς και τροποιητικές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

Β. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας: 

 Αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριών τελευταίων κλεισµένων 
οικονοµικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων 
κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων. 

 Αντίγραφα των υποβαλλόµενων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 
των τελευταίων τριών κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων, ή εφόσον δεν 
υπάρχουν, των δύο τελευταίων κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων. 

 Τυχόν συµπληρωµατικές/ τροποιητικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος καθώς και τροποιητικές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

Γ. Επιχειρήσεις που ΝΟΜΙΜΩΣ ∆ΕΝ τηρούν βιβλία  
Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και για τις επιχειρήσεις που 
πληρώνουν φόρο µε ειδικό τρόπο (ενοικιαζόµενα  επιπλωµένα δωµάτια, 
διαµερίσµατα  και Camping): 

 Ε1 των τριών τελευταίων κλεισµένων οικονοµικών χρήσεων ή 
εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων  

4.  Στοιχεία των 
εταίρων / 
µετόχων του 
φορέα 
επένδυσης  

(Μόνο για τους 
τρείς µεγαλύτερους 
εταίρους / 
µετόχους του 
φορέα επένδυσης ή 
για όλους εφόσον 
συµµετέχουν στον 
φορέα της 
επένδυσης µε άνω 
του 20% ποσοστό)   

Α) Όταν οι εταίροι / µέτοχοι είναι Φυσικά πρόσωπα:  

o Αντίγραφο του θεωρηµένου Ε1 του πιο πρόσφατου 
διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο / 
µέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου / µετόχου 
που δεν έχει Ε1 ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης  

o Βιογραφικό σηµείωµα, βεβαιώσεις κατάρτισης, αντίγραφα 
τίτλων σπουδών (πτυχίων)  

Β) Όταν οι εταίροι / µέτοχοι είναι Εταιρίες:  

o ∆ηµοσιευµένο Ισολογισµό για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και επικυρωµένα 
από το διαχειριστή της επιχείρησης αντίγραφα ισολογισµών για 
Ο.Ε., Ε.Ε. και Ατοµικές (επιχειρήσεις µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας) 
ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 (επιχειρήσεις µε βιβλία Β΄ 
κατηγορίας) της τελευταίας κλεισµένης χρήσης.  

o Προφίλ εταιρειών και στοιχεία τεκµηρίωσης των 
αναγραφόµενων 

5.  Στοιχεία για την 
τεκµηρίωση της 
δυνατότητας 
κάλυψης της 
ίδιας συµµετοχής 

Α) Ρευστά διαθέσιµα επιχείρησης ή εταίρων / µετόχων: 

 Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης ή φορολογικές δηλώσεις 
τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης από τα οποία να προκύπτει 
κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συµµετοχή του προτεινόµενου 
χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης 

 Βεβαιώσεις µέσου διαθέσιµου υπολοίπου προσωπικών ή εταιρικών 
τραπεζικών λογαριασµών για το εξάµηνο πριν την ηµεροµηνία υποβολής 
της επενδυτικής πρότασης, από τις οποίες να προκύπτει η διαθεσιµότητα 
τουλάχιστον του 70% της ίδιας συµµετοχής που αναφέρεται στο 
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χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης. Επιπλέον βεβαίωση 
υπολοίπου των παραπάνω λογαριασµών, την ηµεροµηνία υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης, µεγαλύτερου ή ίσου της ίδιας συµµετοχής που 
αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επενδυτικής πρότασης 

Β) Λοιπά διαθέσιµα επιχείρησης ή εταίρων / µετόχων ευκόλως 
ρευστοποιήσιµα εντός του χρονοδιαγράµµατος πραγµατοποίησης 
της επένδυσης: 

 Βεβαιώσεις κατοχής οµολόγων και λοιπών άυλων τίτλων 

 Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (όπως προκύπτουν από 
Ε9)  

6.  Επεµβάσεις επί 
ακινήτων 

 Τίτλο κτήσης επί ακινήτου, πιστοποιητικό µεταγραφής του και 
πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και έντυπο 
Ε9.  

 Σε περιπτώσεις µακροχρόνιων µισθώσεων ή παραχώρησης 
χρήσεων, προσκόµιση σχετικών µισθωτηρίων ή παραχωρητηρίων 
θεωρηµένων από την εφορία, η διάρκεια των οποίων να είναι 
τουλάχιστον 8ετούς µίσθωσης από την ηµεροµηνία υποβολής της 
πρότασης. Η προσκόµιση του δικαιολογητικού περιλαµβάνεται στο 
«έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου  

 Σε περιπτώσεις σύστασης επικαρπίας προσκόµιση της 
συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης επικαρπίας και πιστοποιητικό 
µεταγραφής και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και 
έντυπο Ε9 

 Στις περιπτώσεις που η µίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η 
παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της 
επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα 
προσκοµίσει, προκειµένου να λάβει οποιοδήποτε µέρος της 
επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, 
τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση 
επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον 
οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής 
πρότασης. 
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7.  Στοιχεία 
απασχολούµενου 
προσωπικού  

 Αντίγραφο του εντύπου Ε7 «Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των 
ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε 
εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» για την τελευταία κλεισµένη 
διαχειριστική χρήση ή/και, 

 Θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης εργασίας για την 
τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση ή/και, 

 Αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση) για 
την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση  

  Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαµβανοµένων 

 

Σε περίπτωση µη υποβολής του πιο πάνω εντύπου, υπεύθυνη δήλωση 
ότι  η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό µέσα στη προηγούµενη 
χρήση. 

8.  Προδιαγραφές 
και στοιχεία 
κόστους 
προτεινόµενων 
επενδύσεων  

Αναλυτικός Προϋπολογισµός Εργασιών Μηχανικού (για παρεµβάσεις 
επί κτιρίων) ή κτιρίων ή αναλυτικές µεµονωµένες προσφορές 
κατασκευαστών και αγοράς υλικών κατασκευής σε περίπτωση 
επιστασίας από τον ιδιοκτήτη. Προσφορές, προτιµολόγια, ενηµερωτικά 
έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στα  προτεινόµενα επενδυτικά 
έργα (κτιριακά, εξοπλισµός, λογισµικό, δικαιώµατα τεχνογνωσίας, κλπ.) 
ταξινοµηµένα /αριθµηµένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηµατολογίου.  

9.  ∆ικαιολογητικό 
για επιλεξιµότητα 
ΦΠΑ 

Βεβαίωση από την οικεία ∆ΟΥ ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει 
ενταχθεί σε απαλλασσόµενο καθεστώς ΦΠΑ. 

10. ∆ικαιολογητικά 
νόµιµης 
λειτουργίας 

 

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης ή απαλλακτικό 
εκδοθέν από την οικεία αρµόδια αρχή. 

Ειδικό σήµα της ∆/νσης Τουρισµού της αρµόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (η 
σε περίπτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήµατος βεβαίωση από την 
αρµόδια Υπηρεσία ∆/νσης Τουρισµού, ότι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση 
έχει υποβάλλει εµπρόθεσµα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά 
για την ανανέωση ή έκδοση αυτού) προκειµένου για ξενοδοχεία, 
camping, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και διαµερίσµατα, 
τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις και κατοικίες, παραδοσιακά 
καταλύµατα. 

11. Υπεύθυνη 
δήλωση του 
άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 
υπογεγραµµένη 
από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του 

 ∆ήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στο 
φάκελο της υποβαλλοµένης και που συµπληρώθηκαν στο Έντυπο 
Υποβολής Πρότασης είναι αληθή. 

 ∆ήλωση ότι σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και µε 
τα οριζόµενα στο σηµείο 10 του παρόντος Παραρτήµατος, η επιχείρηση 
λειτουργεί νόµιµα. 
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φορέα 
επένδυσης, µε τις 
ακόλουθες 
σχετικές 
διατυπώσεις: 

 ∆ήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενισχυθεί και σε 
περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό 
Πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής. 

 ∆ήλωση περί του τρόπου κάλυψης της ίδιας συµµετοχής (σύµφωνα 
µε την οποία θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της σύµβασης Επενδυτή 
- Τράπεζας). 

 ∆ήλωση ότι:  

η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη µικροµεσαία επιχείρηση και δεν είναι 
συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση σύµφωνα µε το ορισµό της 
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003. 

ή 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη 
πρέπει να συµπληρωθεί η δήλωση σχετικά µε την ιδιότητα ΜΜΕ που 
επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ∆. 

 ∆ήλωση ότι σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση δεν 
υπάρχει µεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης, η οποία να επιφέρει 
αλλαγή της κατηγορίας της επιχείρησης, και ότι η επιχείρηση παραµένει 
µικροµεσαία σύµφωνα µε το ορισµό της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των µικρών 
και πολύ µικρών επιχειρήσεων. 

 ∆ήλωση για τις νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν και τη 
διατήρησή τους για το χρονικό όριο που θέτει η παρούσα προκήρυξη 
παράλληλα µε τη διατήρηση των υφιστάµενων για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα. 

 ∆ήλωση ότι η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση βάσει της 
παρούσας προκήρυξης, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση 
(καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα 
περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010 δεν θα υπερβαίνει συνολικά το 
ποσό των 500.000 ευρώ.  

 ∆ήλωση ότι δεν εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία 
ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.  

 ∆ήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι «προβληµατική» κατά την έννοια 
του άρθρου 3 της παρούσας προκήρυξης. 

 ∆ήλωση ότι υπάρχει υποδοµή ή εξοπλισµός για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στην επιχείρηση (προαιρετικό, 
βλέπε κριτήριο αξιολόγησης 5.6) 

 


