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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους επενδυτικούς φορείς που έχουν υπαχθεί στους 

Ν.3299/2004 και 3908/2011, ότι όλα τα αιτήματα πληρωμής προς την Υπηρεσία 

υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ) της 

Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα παραγόμενα εκτυπωτικά 

του ΠΣΚΕ-Επ και τα συνοδευτικά πρωτότυπα δικαιολογητικά υποβάλλονται και 

πρωτοκολλούνται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ιδιωτικών Επενδύσεων (Νίκης 5-7, γραφείο 

215 για το Ν.3299/2004 και Κοραή 4, 6ος Όροφος, για το Ν.3908/2011) ή στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες των Περιφερειών και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας 

– Θράκης). Στο Παράρτημα 1 επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά εκταμίευσης που 

συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής ανάλογα με την περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης σε 

Τράπεζα ή μη. 

                                                                                  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

 

                                                                                             Σωτήρης Αθανασίου  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης 

επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις 

2.  
Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ  περί: 

o Τροποποιήσεων του καταστατικού  
o Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση 
o Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση 

3.  
Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί : 

o μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης   
o μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η 

εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης 

4.  
Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης) σε 

δύο (2) αντίγραφα 

5.  Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα 

6.  
- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:  

Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ),   

- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:  

Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων , 

- Εάν  ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις: 

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ 

δημόσια υπηρεσία, 

 

στα οποία να δηλώνεται:  α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και 

β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης 

7.  
Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο 

φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), 

με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος. 

  



Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης 

επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις 

2.  
Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ  περί: 

- Τροποποιήσεων του καταστατικού  
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση 
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση 

3.  Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί : 

- μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης   
- μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η 

εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης 

4.  
Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης) σε 

δύο (2) αντίγραφα 

5.  Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο σε δύο (2) αντίγραφα 

6.  Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης 

7.  
Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται  το ισχύον υπόλοιπο του δανείου άνευ τόκων, για 

το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο 

θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης. 

 

 


