
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I_5) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Γενικά: 

 Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μποροφν να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι νομίμωσ 
επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον να υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα που προςκομίζονται ςτο 
φάκελο υποψηφιότητασ είναι πιςτά αντίγραφα των πρωτοτφπων". 

 Οι απαιτοφμενεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό 
πρόςωπο τισ ςχετικζσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. 

 Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι αρχι πρζπει να είναι 
επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε 
κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, 
αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε αυτι προβλζπεται, από Τπεφκυνθ 
Διλωςι του ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά και ότι ο 
υποψιφιοσ πλθροί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα. 

1. Αποδεικτικό κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ 

2. Αίτθςθ ςτιριξθσ (Παράρτθμα Ι_1) 

3. υμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ & προχπολογιςμόσ (Παράρτθμα Ι_2) 

4. ε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων:  Απόφαςθ οριςμοφ νόμιμου εκπροςϊπου, Απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ, ΦΕΚ , Πίνακεσ μετόχων/εταίρων, 
Καταςτατικό ι ςχζδιο καταςτατικοφ. 

5. Μελζτθ Βιωςιμότθτασ (ζντυπθ) (Τπόδειγμα Παραρτιματοσ Ι_8) & ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο 
excel) 

6. Διλωςθ de minimis (εφόςον απαιτείται) 

7. Αποδεικτικά κατοχισ/χριςθσ ακινιτου 

Ωσ προσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ πρόταςθσ μποροφν να γίνουν αποδεκτά:  

α) Σίτλοι κυριότθτασ : 

1. ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, 

2. δωρεά, 

3. γονικι παροχι, 

4. δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, 

5. κλθρονομικι διαδοχι 

β) πολυετζσ μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, 

γ) ςφμβαςθ χρθςιδανείου, 

δ) ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ, 

ε) προςφμφωνο μεταβίβαςθσ – αγοραπωλθςίασ ι μίςκωςθσ ακινιτου, ι χρθςιδανείου ι 
παραχϊρθςθσ χριςθσ και 



ςτ) οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ κυρίωσ ςτισ 
περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για δθμόςιεσ εκτάςεισ  

ε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ, απαιτοφνται 
είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια μίςκωςθ που να καλφπτει 
χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ  επί του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του 
ακινιτου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. ε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ 
επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που 
ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από 
το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ.  

Οι παραπάνω χρονικοί περίοδοι, υπολογίηονται από τθν θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, 
ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία υπογραφισ των ςχετικϊν εγγράφων. ε κάκε περίπτωςθ θ 
θμερομθνία υπογραφισ τουσ κα πρζπει να είναι πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο βαρϊν 
(απαιτείται πιςτοποιητικό μη βαρών), εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από 
επιχειρθματικό δάνειο για τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία 
επλιγθ θ επιχείρθςθ. 

τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο επικαρπωτισ, ο ψιλόσ κφριοσ κα πρζπει να 
υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του ακινιτου από 
τον επικαρπωτι. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ είναι ο ψιλόσ κφριοσ, ο επικαρπωτισ κα 
πρζπει να υποβάλλει Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ χριςθ του 
ακινιτου από τον ψιλό κφριο. Και ςτισ δφο ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ δεν απαιτείται για τον 
υπευκφνωσ δθλοφντα να εξεταςκεί αν πλθροφνται όλα τα λοιπά κριτιρια, που αφοροφν το φορζα. 

ε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ  κα πρζπει να υπάρχουν εκτόσ από τα 
δικαιολογθτικά ςυγκυριότθτασ του ακινιτου και αντίςτοιχα δικαιολογθτικά πλιρουσ χριςθσ/κατοχισ 
του ακινιτου από τον ςυγκφριο που είναι υποψιφιοσ επενδυτισ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
αναλυτικά ςτθν πρϊτθ παράγραφο ανωτζρω. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ςυγκφριοσ είναι ανιλικοσ, κα 
πρζπει ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ  να υπάρχει δικαςτικι άδεια ςτουσ κθδεμόνεσ για οποιαδιποτε πράξθ 
μεταβίβαςθσ ι μίςκωςθσ αφορά το ιδανικό μερίδιο του ανθλίκου. 

τθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, θ κατοχι – χριςθ του ακινιτου με βάςθ τα ανωτζρω κα 
πρζπει να αποδεικνφεται από ζναν τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ. 

8. Σοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμα δόμθςθσ, Αρχιτεκτονικά ςχζδια (όψεισ κατόψεισ, τομζσ) με 
αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ (όπου απαιτείται), πίνακα μοριοδότθςθσ (όπου απαιτείται), ΦΕΚ 
Παραδοςιακοφ οικιςμοφ, ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ κτιρίου ωσ διατθρθτζο ι παραδοςιακό,   
Μθχανολογικό ςχζδιο (κάτοψθ με διάταξθ μθχανθμάτων και ιπποδυνάμεισ), Βεβαίωςθ  χριςεων 
γθσ, Πιςτοποιθτικό μθ βαρϊν, Χάρτθσ εντοπιςμοφ κζςθσ . 

9. Διάγραμμα δόμθςθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ). 

10. Αρχιτεκτονικά ςχζδια (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ), με Αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ 
(όπου απαιτείται)  

11. Πίνακασ μοριοδότθςθσ (όπου απαιτείται) 

12. Καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ (το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ 
τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ όπου αυτι προβλζπεται)  ι ςχζδιο 
καταςτατικοφ (όπου απαιτείται) ι/και το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφμπραξθσ /ςυνεργαςίασ για τισ 
Δράςεισ υνεργαςίασ 

13. Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία.  (όπου 
απαιτείται, βλ. ςχετικι διευκρίνιςθ Κριτθρίου Επιλεξιμότθτασ 14 (ςελ. 9  Παραρτιματοσ Ι_16) 

14. Φωτογραφικι Σεκμθρίωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 



15.  Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε  Δίκτυο και καταςτατικό Δικτφου 

16. Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ, Άλλεσ Συποποιθμζνεσ Δθλϊςεισ. 
a. Τπεφκυνθ Διλωςθσ ωσ Τπόδειγμα Παραρτιματοσ  Ι_9   

b. ΜΜΕ ωσ Τπόδειγμα Παραρτιματοσ  Ι_6 

c. Τπεφκυνθ Διλωςθ ωσ Τπόδειγμα Παραρτιματοσ  Ι_7 de minimis (όπου απαιτείται) 

d. Τπεφκυνθ Διλωςθ για τθν κάλυψθ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ που δεν 
προςκομίηεται άλλο δικαιολογθτικό. 

e. Τπεφκυνθ Διλωςθ υποβολισ  ζγκριςθσ  περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ) ςε 
περίπτωςθ που δεν υποβάλλεται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων. 

f. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςυνδικαιοφχων ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ (όπου απαιτείται) 

g. Λοιπζσ Τ.Δ που κεωροφνται απαραίτθτεσ από τον  δικαιοφχο. 

17. Για φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κατά περίπτωςθ τα κάτωκι : 
Φορολογικά ςτοιχεία (Ζντυπα Ε1, Ν, Ε3, Ε5, Ε7, Ε9, Ιςολογιςμοί τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 
χριςεων (651), Εκκακαριςτικά Δ.Ο.Τ., Ζναρξθ ΔΟΤ / ΚΑΔ, Βιβλία Β κα Γ κατθγορίασ,  βεβαίωςθ 
εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων  (για αγρότεσ),  Αίτθςθ ενιαίασ 
ενίςχυςθσ (ΟΔΕ) 

18. Σα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο ςθμείο Β. του Παραρτιματοσ 11 ΟΡΙΜΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ανάλογα με τον τφπο τθσ επιχείρθςθσ. (ε περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 Καν. ΕΕ 
651/2014) 

19. Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία να προκφπτει ότι δεν 
είναι υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (για ζλεγχο περί μθ φπαρξθσ εκκρεμοφσ 
διαταγισ ανάκτθςθσ) κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ.  Αφορά μόνο ςε περίπτωςθ 
χριςθσ των Καν. ΕΕ 651/2014). 

20. Άδεια Τπθρεςιακοφ υμβουλίου ι άλλου Αρμόδιου Οργάνου (ςε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι 
Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ, κτλ) (όπου απαιτείται 

21. Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου 

22. Σίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ-ΣΕΙ / Πτυχίο ΙΕΚ ι ΕΠΑ / Βεβαίωςθ πουδϊν / Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ, Βιογραφικά θμειϊματα 

23. Βεβαίωςθ εργοδότθ/φορζα, ςυνοδευόμενθ από οποιοδιποτε ζγγραφο δθμοςίου φορζα που 
αποδεικνφει τισ θμζρεσ αςφάλιςθσ κακϊσ και το αντικείμενό τθσ (π.χ. Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου 
από ΙΚΑ, Βεβαίωςθ ΕΦΚΑ κτλ), υμβάςεισ απαςχόλθςθσ,  

24. Δικαιολογθτικά Κάλυψθσ Ιδιωτικισ υμμετοχισ 

i. Βεβαίωςθ Σράπεηασ  χρθματικϊν διακεςίμων – υπόλοιπου ςτο όνομα του δικαιοφχου ι  

ii. Βεβαίωςθ Σράπεηασ  κατοχισ κινθτϊν αξιϊν (Μετοχζσ , Ομόλογα κλπ) ςτισ οποίεσ αποτιμάται θ 
τρζχουςα αξία τουσ ι 

iii. Βεβαίωςθ ζγκριςθσ δανείου  ι 

iv. Τπεφκυνθ Διλωςθ 
Γενικότερα βλ. ανάλυςθ Κριτθρίου Επιλογισ 21 (ςελ.109 παρόντοσ τεφχουσ) 

25. Βεβαίωςθ Αρμόδιου Διοικθτικοφ Φορζα, Φορζα Πιςτοποίθςθσ για παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ 
βάςει προτφπου , αλλά και τθσ Επεξεργαςίασ  πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει 
προτφπων. 

26. τοιχεία Αδειϊν – Εγκρίςεων- Μελετϊν   
Προςκόμιςθ υπαρχουςϊν αδειϊν –μελετϊν εγκρίςεων που απαιτοφνται όπωσ π.χ Απόφαςθ 
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ,  Άδεια Εγκατάςταςθσ, Άδεια Δόμθςθσ, Επιμζρουσ Άδειεσ, Αιτιςεισ 
για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων, Εγκεκριμζνεσ Μελζτεσ , Εγκρίςεισ κλπ 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ:  



 Ζναρξθ εργαςιϊν taxisnet (από Δ.Ο.Τ ι εκτφπωςθ taxisnet), εκτφπωςθ taxisnet με 
υφιςτάμενουσ ΚΑΔ, εκτφπωςθ από taxisnet του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα  για υποβολι πρόταςθσ. 

 Άδεια Λειτουργίασ, ιμα ΕΟΣ (για καταλφματα) κλπ 
Η ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ι απαλλακτικό αυτισ), ανάλογα με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ, 
υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθν αίτθςθ ςτιριξθσ.  Εναλλακτικά, υποβάλλεται Τπεφκυνθ Διλωςθ 
με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθ οποία δθλϊνεται ότι το ςυγκεκριμζνο δικαιολογθτικό κα 
υποβλθκεί :  

• επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Πίνακα Αποτελεςμάτων, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ ι 

• επτά (7) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν δθμοςιοποίθςθ του Σελικοφ Πίνακα Κατάταξθσ, ςε 
περίπτωςθ εγκεκριμζνθσ αίτθςθσ από τθν διαδικαςία των ενςτάςεων. 

27. Βεβαίωςθ χαρακτθριςμοφ από τθν αρμόδια Τπθρεςία για Διατθρθτζα κτιρια, ι ΦΕΚ χαρακτθριςμοφ 
του παραδοςιακοφ οικιςμοφ / ιςτορικοφ τόπου , ι άλλα ςτοιχεία για τεκμθρίωςθ του 
παραδοςιακοφ χαρακτιρα του κτθρίου (όπωσ ιςτορικζσ αναφορζσ, παλιζσ φωτογραφίεσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ πθγι) 

28. Για υφιςτάμενα πρόςωπα: Πιςτοποιθτικό Εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν 
ςθμάτων  

29. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ) (εφόςον αφορά 
τον υποψιφιο) 

30. Ιδιωτικά υμφωνθτικά με παραγωγοφσ 

31. Αναλυτικό προχπολογιςμό πρόταςθσ  ςε θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι  (αποςτολι με το 
φυςικό φάκελο θλεκτρονικοφ αρχείου) 

32. Αναλυτικι επιμζτρθςθ κτιριακϊν εργαςιϊν  

33. Προτιμολόγια / προςφορζσ 

34. Βεβαίωςθ Χριςεων Γθσ (εάν απαιτείται από τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ) 
 

 


