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Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτούνται: 

� Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και Αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.  

� Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό 
ίδρυµα, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση 

� Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, 
εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 

o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 

o Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. 

� Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και 
ΦΕΚ 

� Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας περί µη περαιτέρω τροποποίησης 
του καταστατικού 

� Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη αίτησης για πτώχευση 

� Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση 

� Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 

� Για ορισµό εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων, εφόσον δεν έχει 
γίνει εκχώρηση. 

o Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε 

o Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε. 

� Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του ∆.Σ. 

� Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π∆ 
186/26-5-92) 

� Απόδειξη παραλαβής της επιταγής εφόσον η πληρωµή γίνεται µε 
επιταγή ή απόδειξη είσπραξης αν γίνει απευθείας κατάθεση στον 
λογαριασµό του δικαιούχου. 

Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η 
υποβολή ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής καθώς και η προσκόµιση 
νοµιµοποιητικών εγγράφων όσον αφορά στην εγκεκριµένη θέση 
εγκατάστασης της επένδυσης (πχ Συµβόλαιο Ιδιοκτησίας, 
Μισθωτήριο κλπ).   

Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δηµόσιας δαπάνης, 
πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της 
µονάδας εν ισχύ  ή απαλλαγής όπου απαιτείται που να περιλαµβάνει τον 
εξοπλισµό που προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι 
διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης 
αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον 
ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του 
έργου. 


