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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 :  

1.ΜΕΤΡΗΤΑ/ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

Α)  Αν  ο  φορέας  της  επένδυσης  (Ατομικές  Επιχειρήσεις,  Ανώνυμη  Εταιρία,  Εταιρία  Περιορισμένης 
Ευθύνης,  Ομόρρυθμη  Εταιρία  ή  Ετερόρρυθμη  Εταιρία,  Ι.Κ.Ε,  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις 
του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) 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.  

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  

 

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ/ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

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 
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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.  

 

3.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

Για τους ιδιώτες και όλες τις υπό‐σύσταση ή υφιστάμενες επιχειρήσεις: 

 Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου  

 Έγκριση  δανείου  ή  σύμβαση  δανείου  από  αναγνωρισμένο  πιστωτικό  ίδρυμα  από  την  Τράπεζα  της 
Ελλάδας,  

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  

 

 


