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ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Μέτρο ΣΑΠ 3α 

2014 – 2018 

 

5η Προκήρυξη 

 
Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας 

και ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας στον 

οινοποιητικό κλάδο  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
    Σφραγίδα Παραλαβής 

Ονοματεπώνυμο λειτουργού 

παραλαβής: 

…………………………….. 

 

 

Ημερομηνία: ………….. 
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ΜΕΡΟΣ Ι  ΣTOIXEIA AITHTH 

 

Ονοματεπώνυμο: Όνομα εταιρείας: 

Αριθμός πολιτικής ταυτότητας: Αριθμός εγγραφής εταιρείας: 

Υπηκοότητα: Αριθμός ΦΠΑ: 

Κωδικός  εταιρείας (βάλτε 

σε κύκλο τον κατάλληλο 

κωδικό): 

50 Εμπορική επωνυμία 

51 Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

12 Συνεργατικοί Οργανισμοί 

 Άλλη 

Όταν πρόκειται για 
εταιρεία αναγράψετε: 

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: 

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου: 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας εκπροσώπου: 

Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 

Επικοινωνίας 

Οδός:  Αριθμός: 

Ταχ. Κώδικας: Πόλη / Χωριό: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδικας: 

Αρ. τηλεφώνου επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): 

Τόπος της οινοποιητικής δραστηριότητας Πόλη/ Χωριό:   

Χρηματοπιστωτικό  

Ίδρυμα(Τράπεζα ή 
Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία) 

Όνομα Ιδρύματος: 

Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ):  

 (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να επισυναφθεί)  

                            

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

• Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης διαβάστε το ολόκληρο 
προσεκτικά καθώς επίσης και τον Οδηγό του Σχεδίου 

• Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης είναι απαραίτητη 

• Αν σε οποιονδήποτε σημείο απαιτείται πρόσθετος χώρος για τις πληροφορίες που 
ζητούνται να επισυνάπτεται δικό σας σημείωμα 

 
Υπογραφή αιτητή: …………………….                   Ημερομηνία: ……………………... 
 

 

Παρακαλείστε να μονογράψετε όλες τις σελίδες της αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος και 
προτρέπεστε όπως φωτοτυπήσετε την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση και αναφορά 
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ΜΕΡΟΣ IΙ Επισυναπτόμενα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) 

 

Είδος Εγγράφου 
Σημειώστε √ στο 
αντίστοιχο κουτί 

Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο 

(σε περιπτώσεις εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 

   

Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

στο οποίο να φαίνονται οι μέτοχοι της εταιρείας. 

   

Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο ( από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ). Οι νέες επιχειρήσεις θα 

το υποβάλλουν μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους έργου 

   

Πιστοποιητικό  υγειονομικής κατάστασης από το Διευθυντή Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας) 

   

Πιστοποιητικά ποιότητας όπως ISO, HACCP ή άλλα (εάν υπάρχουν).    

Προσφορές για μηχανήματα/ εξοπλισμό που να συνοδεύονται και από 

τεχνική περιγραφή (φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό όπου είναι δυνατό) 

   

Προσφορές για το κόστος αγοράς τεχνογνωσίας (απόκτηση δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, εξασφάλιση άδειας εκμετάλλευσης κτλ). 

   

Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 

συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την περίοδο της 

αίτησης (1-2 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης) και ότι η επιχείρηση 

έχει τακτοποιημένες τις εισφορές που αφορούν το προσωπικό της στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για υφιστάμενες επιχειρήσεις). 

   

Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος) ότι η 

επιχείρηση έχει υποβάλει την Φορολογική της Δήλωση για το έτος 2012 και 

ότι έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές της υποχρεώσεις. 

   

Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ότι η επιχείρηση 

έχει υποβάλει τη φορολογική δήλωση που αφορά την αμέσως προηγούμενη  

τριμηνία προ της προκήρυξης του Μέτρου και ότι έχει τακτοποιημένες όλες 

τις υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση 

να εγγραφεί. 

   

Άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή βεβαίωση ότι 

δεν απαιτείται η σχετική άδεια. 

   

Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 

2010, 2011 και 2012 οι οποίες να είναι υπογραμμένες τόσο από του ελεγκτές 

όσο και από το Δ. Συμβούλιο της εταιρείας. 
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Για επενδύσεις σε κτίρια να υποβάλλονται: 
Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις) 
Πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής 
Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου / γης 
Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου. 

   

Τεχνοοικονομική μελέτη των επενδυτικών δράσεων, όπου απαιτείται. Η 
μελέτη θα πρέπει να φέρει σφραγίδα ή/και υπογραφή του επαγγελματικού 
γραφείου που την έχει εκπονήσει. Το εν λόγω γραφείο πρέπει να ειδικεύεται 
στον τομέα αυτό (πχ μέλος του Συνδέσμου Εγκριμένων Λογιστών Κύπρου 
κλπ). Στη μελέτη να παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:  

Γενικά στοιχεία για την εταιρεία (ιστορικό, οργάνωση, στρατηγική, 
κτλ.), 
Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου (σκοπιμότητα, αναλυτική 
περιγραφή, λεπτομέρειες για την τεχνολογία του εξοπλισμού και τις 
επιπτώσεις του στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, στη 
βελτίωση της μεθόδου παραγωγής τους, στην αύξηση της 
παραγωγικότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος, κλπ),  
Πλήρης επεξήγηση των βασικών υποθέσεων που στηρίχθηκαν οι 
εκτιμήσεις και τα αριθμητικά δεδομένα. 
Αναλυτικά στοιχεία κλάδου/ αγοράς (ανταγωνισμός, προβλήματα και 
προοπτικές του κλάδου). 

Ανάλυση των βασικών οικονομικών παραμέτρων  και εκτιμήσεων που 
αφορούν αποκλειστικά την επένδυση, μεταξύ άλλων, προβλεπόμενες 
καταστάσεις ταμειακής ροής, λογ/σμούς εκμετάλλευσης και 
αποτελεσμάτων χρήσης, καταστάσεις οικονομικής θέσης,  υπολογισμούς 
εσωτερικής απόδοσης, καθαρής παρούσας αξίας κλπ,  για την δεκαετία 
που έπεται της ολοκλήρωσης των επενδυτικών δράσεων. 

   

Αποδεικτικό κατοχής αμπελουργικής εκμετάλλευσης όπου απαιτείται. 
(Κατοχή νοείται η ιδιοκτησία ή η μίσθωση για περίοδο ίση ή μεγαλύτερη των 
25 ετών) 

   

Άλλα έγγραφα (όπως πχ οργανόγραμμα επιχείρησης): 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.1 Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. Οι νέες επιχειρήσεις  

να αναφερθούν στις μελλοντικές δραστηριότητες τους. 

……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………. 

1.2 
Στοιχεία μετόχων ή συνεταίρων: 

Ονοματεπώνυμο 

Αριθμός 

ταυτότητας/ 

εγγραφής 

εταιρείας 

Διεύθυνση % συμμετοχής 

1.

2.

3.

4. 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

…………

…………

…………

………… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………      

……………

…………… 

 ………....... 

 …………… 

1.3 

Μέγεθος Επιχείρησης: 

Δηλώστε το μέγεθος της επιχείρησής σας, σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 6
ης

 Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (Παράρτημα ΙΙ Εγχ. Εφ.-Ενημ. Αιτητών): 

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  ΜΜΕ             

Σύμφωνα με την πιο πάνω Σύσταση ως ΜΜΕ, καθορίζεται η επιχείρηση η οποία: 

(α)     Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και 

(β)     Έχει:    (i)    Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ, ή  

                      (ii)    Ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ. 

 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 750 εργαζομένους ή 

με  ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ 

…………………………………………………………………………………………………… 

Νοείται ότι για τον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων θα αθροίζονται τα αριθμητικά 

δεδομένα όλων των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπως προνοεί η 

πιο πάνω Σύσταση.  
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Στοιχεία επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων που συνδέονται  άμεσα ή έμμεσα ή 

συνεργάζονται, κατά την έννοια της πιο πάνω σύστασης. (Να υποβάλλονται οι ελεγμένοι 

λογαριασμοί των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, 

πιστοποιητικό μετοχών και βεβαίωση για τον αριθμό των απασχολουμένων) 

Ονοματεπώνυμο 

Αριθμός 

ταυτότητας/ 

εγγραφής 

εταιρείας 

Διεύθυνση % συμμετοχής 

1.

2.

3. 

…………………………

…………………………

………………………… 

…………

…………

………… 

……………………………

……………………………

…………………………… 

……………

……………

…………… 

 

2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 5ΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Έτος Βασικά Προϊόντα 
Πωλήσεις 

Εγχώρια Αγορά 

€ 

Εξαγωγές 

€ 

Σύνολο 

€ 

2014     

2015     

2016     

2017     

2018     

Επεξήγηση/ 

τεκμηρίωση 
Να επισυναφθεί επεξηγηματικό σημείωμα με την ενδεικνυόμενη τεκμηρίωση 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 
2013 

€ 

2014 

€ 

2015 

€ 

2016 

€ 

 

2017     

€ 

 

 

2018        

€ 

 

2019       

€ 

 
Πωλήσεις        

Συνολικός αριθμός 

εργαζομένων 
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4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4.1 

Διοίκηση της επιχείρησης (αναφέρατε τα ονόματα/ θέσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

4.2 Οργανωτική δομή της επιχείρησης (αναφέρατε τα τμήματα της επιχείρησης και μια 
σύντομη περιγραφή)  

• Να επισυνάψετε οργανόγραμμα 

• Επίπεδο μόρφωσης/ εξειδίκευσης προσωπικού  

• Εμπειρίες των διευθυντών σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

4.3 Εξωτερικοί συνεργάτες (να δοθούν διευκρινήσεις) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Τομέας απασχόλησης 
Αριθμός 

εργαζομένων 

Επιστημονικό 

προσωπικό 
Ειδικότητα 

1. Διευθυντές (Διοίκηση)    

2. Παραγωγή     

2. Εργαστήριο     

3. Έλεγχος ποιότητας    

4. Αποθήκη    

5. Πωλήσεις    

6. Λογιστήριο    

7. Γραφείς    

8. Άλλοι (διευκρινίστε)    

 

6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Πληρότητα παραγωγικών διαδικασιών  

• Επίπεδο οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας, ύπαρξη και επάρκεια ξεχωριστών 
χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, παλαίωσης, κλπ. 

• Ύπαρξη τυποποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, πιστοποιητικού ποιότητας   (ΙSO, 
HACCP) ή άλλου προτύπου ποιότητας 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  
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7. 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ ΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΗ 

 Περιγραφή επένδυσης 

(Κτίρια, Εξοπλισμός, 

Υπηρεσίες) 

Σχέδιο Χορηγιών 
Έτος 

Επένδυσης 

΄Υψος δημόσιας 

ενίσχυσης  

€ 

 …………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

…………………

…………………

…………………

………………… 

……………

……………

……………

…………… 

…………………

…………………

……………… 

     

8. ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

8.1 
Κύριοι στόχοι της επένδυσης  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8.2 Περιγραφή επιλέξιμων δαπανών 
Κόστος 

€ 

 

1. Κτίρια και υποστατικά 

2. Μηχανήματα, εξοπλισμός, λογισμικό 

3. Μελέτες, αμοιβές αρχιτεκτόνων, κλπ.  

4. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας/ άδειες εκμετάλλευσης 

5. Ανάπτυξη νέων μεθόδων, διεργασιών και τεχνολογιών 

Σύνολο 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

....................... 
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8.3 
Κτίρια και Υποστατικά  

 Αναφέρατε τους καλυμμένους χώρους και τα διάφορα τμήματα σε περίπτωση 

ανέγερσης ή περιγράψετε τα έργα σε περίπτωση βελτίωσης/ 

επέκτασης/ανάπλασης/εξωραϊσμού  

……………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………

…..………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………..………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8.4 Τόπος εγκατάστασης – αιτιολόγηση επιλογής τόπου, αναφέρατε αν γειτνιάζει με 

την παραγωγή σταφυλιών 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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8.5 Μηχανήματα, εξοπλισμός, λογισμικό 

 Αναφέρατε το επίπεδο τεχνολογίας της νέας επένδυσης 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8.6 Αναφέρατε τις επιπτώσεις της νέας επένδυσης στη βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων σας, στην ανταγωνιστικότητα τους και στη βελτίωση της μεθόδου 

παραγωγής τους  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8.7 Αναφέρατε τις επιπτώσεις της νέας επένδυσης, στην αποφυγή ρύπανσης του 

μεταποιητικού σας χώρου, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση 

νερού,   ενέργειας, και στην ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζομένων 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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8.8 Κατάσταση μηχανημάτων, εξοπλισμού, εμπορικών οχημάτων και εφαρμογών πληροφορικής που θα αγοραστούν 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΧΩΡΑ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΤΟΣ  

ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

€ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 Σημείωση: Στο κόστος να περιλαμβάνεται μόνο η τιμή CIF (στην περίπτωση που τα μηχανήματα / εξοπλισμός θα εισαχθούν απευθείας από τον αιτητή), ή  

η τιμή αγοράς (προσφοράς), εφόσον θα αγοραστούν από την εγχώρια αγορά. Το κόστος του ΦΠΑ να μη συμπεριλαμβάνεται. 
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8.9 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας/ άδειες εκμετάλλευσης 

 
Αναφέρατε το αντικείμενο του διπλώματος  ευρεσιτεχνίας/ άδειας εκμετάλλευσης  που 

αποκτήσατε, αριθμό αναφοράς και ημερομηνία,  κατά πόσο έχετε δικαίωμα 

αποκλειστικής χρήσης και ποια η διάρκεια του/ της, τη χρησιμότητα του και εμπειρίες 

προηγούμενης εφαρμογής. (Επισυνάψτε πιστά αντίγραφα των  απαραίτητων 

παραστατικών/ πιστοποιητικών/ συμβολαίων) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

8.10 Ανάπτυξη νέων μεθόδων, διεργασιών και τεχνολογιών 

 Αναφέρατε τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων μεθόδων, 

διεργασιών και τεχνολογιών. Αναφέρατε το είδος της επένδυσης και περιγράψτε εν 

συντομία τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  
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9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

9.1 Δηλώσατε κατά πόσο τα προϊόντα που θα παράγονται θα προορίζονται για εξαγωγές 

ή/ και για την εγχώρια αγορά. Να δώσετε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία εάν 

υπάρχουν. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

9.2 Δηλώσατε κατά πόσο η επιχείρηση σας έχει συμμετάσχει σε μέτρα  προώθησης  και 

προβολής την τελευταία πενταετία και σε ποια συγκεκριμένα.   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

9.3 Σε ποιες αγορές έχει δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση σας  την τελευταία πενταετία και 

με τι είδους προϊόντα. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

10. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

(Μήνας / Έτος)       ……………./……………. 
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11. ΘΑ ΑΝΑΜΕΝΑΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΑΣ;   

ΝΑΙ / ΟΧΙ   ……………….  

 

12. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Τομέας απασχόλησης 
Αριθμός 

εργαζομένων 

Εκ των 

οποίων 

επιστημονικό 

προσωπικό 

Ειδικότητα 

1. Διευθυντές (Διοίκηση) 
   

2. Παραγωγή  
   

2. Εργαστήριο  
   

3. Έλεγχος ποιότητας 
   

4. Αποθήκη 
   

5. Πωλήσεις 
   

6. Λογιστήριο 
   

7. Γραφείς 
   

8. Άλλοι (διευκρινίστε) 
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13. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ – 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κόστος 

€ 

 
(α) Δάνεια 

(β) Τρεχούμενοι λογαριασμοί (όριο) 

(γ) Ίδια συμμετοχή  

(δ) Αναμενόμενη κρατική χορηγία 

Σύνολο 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

....................... 

 

14. 

 

ΜΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

(Να συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις επενδύσεων πέραν των €150.000) 

(ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ) 

Έτος/ Ποσό 

2014 
€ 

2015 
€ 

2016 
€ 

2017 
€ 

2018 
€ 

Πωλήσεις (Πρόβλεψη)      

Κόστος 
(Πρόβλεψη) 

Κόστος 
Παραγωγής  
(εξαιρουμένων 

των αποσβέσεων) 

     

Διοικητικό 
Κόστος 

(περιλαμβανομέν

ων των ενοικίων, 

τόκων και 

εξαιρουμένων των 

αποσβέσεων) 

     

Μεικτή προστιθέμενη αξία      
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15. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Αναφέρατε τις προοπτικές βιωσιμότητας της επιχείρησης  σε συνάρτηση με 

• τις συνθήκες ανταγωνισμού στην εγχώρια και διεθνή αγορά 

• τη σημερινή κατάσταση  του αμπελοοινικού τομέα στη Κύπρο 

• τις ιδιαιτερότητες της ντόπιας παραγωγής (αμπελουργία – οινοποιία) 

• τις εκτιμήσεις σας για τις προοπτικές του κλάδου μακροπρόθεσμα 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΡΟΣ IV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ  

Ως αιτητής / νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης: 
 Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις 

ότι όλες οι πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές. Επίσης δηλώνω 

ότι έχω διαβάσει τις οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης και τους όρους του Μέτρου. Συμφωνώ 

να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς τους όρους. Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους, ήθελε 

να διεξάγει η Αρμόδια Αρχή για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Πρόσθετα, 

εξουσιοδοτώ τον ΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου και 

αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει ο ΟΑΠ μέσω των SMS. Δηλώνω υπεύθυνα ότι το ίδιο 

αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για 

ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο μέτρο ενισχύσεων.  

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι αληθείς και 

γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης και 

στέρηση του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το Μέτρο. Επίσης, ανάλογα με την 

περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα.  

 Με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο, αναγνωρίζω το δικαίωμα του ΣΑΠ να προβεί ανά 

πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις / συμπληρώσεις ή αλλαγές στο Μέτρο, στα πλαίσια των προνοιών 

της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 Δεσμεύομαι:  

• Να τηρώ τους Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Έντυπο 

Αιτητών του Μέτρου.  

• Να τηρώ όλες τις πρόνοιες του Μέτρου που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Έντυπο Αιτητών 

του Μέτρου, τόσο κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού έργου όσο και κατά την 

διάρκεια της πενταετίας /δεκαετίας που άρχεται από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της 

ενίσχυσης. 

Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων τους, καθώς και των οποιωνδήποτε 

δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους, ότι στις πρόνοιες του Άρθρου 46(3) του Περί 

της Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών θεμάτων Νόμου: 

«Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται 

στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή 

με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές ποινές». Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για 

διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες 
διωκτικές αρχές. 

Ημερομηνία:        /        /  Υπογραφή  αιτητή:…………………… 

O Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 

2001: Ενημέρωση που δίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για τη 

λειτουργία Αρχείων σύμφωνα με το άρθρο 11 του πιο πάνω Νόμου. Η τήρηση του αρχείου σκοπό έχει την 

καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΟΑΠ και των σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΟΑΠ είναι (α) η διαχείριση 

των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών, (β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση µε τις πιστώσεις 

που αναφέρονται στο σημείο (α), (γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που 

αναφέρονται στο σημείο (α), οι οποίες απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. Την ευθύνη για τη 

λειτουργία του αρχείου έχει ο ΟΑΠ. 


