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ΠΡΟΟΥΗ 

**** ΖΜΑΝΣΗΚΔ  ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ***** 

 Πξηλ αξρίζεηε λα ζπκπιεξώλεηε ην Έληππν Αίηεζεο 

δηαβάζηε ην νιόθιεξν πξνζεθηηθά θαζώο επίζεο θαη ηνλ 

Οδεγό ηνπ Μέηξνπ 

 Ζ ζπκπιήξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο είλαη 

απαξαίηεηε 

 Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν απαηηείηαη πξόζζεηνο ρώξνο γηα 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη λα επηζπλάπηεηαη δηθό ζαο 

ζεκείσκα 

 

 

Παξαθαιείζηε λα κνλνγξάςεηε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο αίηεζεο 
ζην θάησ δεμηά κέξνο θαη πξνηξέπεζηε όπσο θσηνηππήζεηε 

ηελ παξνύζα αίηεζε γηα δηθή ζαο ρξήζε θαη αλαθνξά
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ΜΕΡΟ I.α: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ (Φπζηθό Πξόζωπν) 
 

1 Οη λένη γεσξγνί είλαη θπζηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο γε, ηελ νπνία 
εθκεηαιιεύνληαη γηα γεσξγηθνύο ζθνπνύο (ηδηνθηήηεο / ελνηθηαζηέο / δηαρεηξηζηέο) θαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζα είλαη θάησ ησλ 40 εηώλ.  
2 Απαξαίηεην λα ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο Νένπο Γεσξγνύο 
3 Οη θσδηθνί ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα Β ζην ηέινο ηνπ παξόληνο 
εληύπνπ. 

 

 

Δπίζεην : Τπεθνόηεηα : 

Όλνκα :                                                    Ζκεξνκελία Γέλλεζεο :              /      /  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Φύιν (θπθιώζηε αλάινγα):  ΑΡΡΔΝ      ΘΖΛΤ 

Ολνκαηεπώλπκν πδύγνπ:  
Τθηζηάκελε Δπηρείξεζε (θπθιώζηε αλάινγα):  

ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο πδύγνπ: Νένο Γεσξγόο1 (θπθιώζηε αλάινγα): ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

Αξηζκόο αίηεζεο ζην ρέδην Δθηαξηθώλ Δπηδνηήζεσλ 20112: 

Κσδηθόο δξαζηεξηόηεηαο3: 

Σαρπδξνκηθή 

Γηεύζπλζε Γηακνλήο 

Οδόο: Αξηζκόο: 

Πόιε / Υσξηό: Σαρ. Κώδηθαο: 

Δπαξρία: 
Σαρ. Θπξίδα: 

Σαρ. Κώδηθαο Θπξίδαο: 

Αξ. ηειεθώλσλ επηθνηλσλίαο 

ηαζεξό:                                               Κηλεηό: 
Φαμ: 

Υξεκαηνπηζησηηθό  

Ίδξπκα 

(Σξάπεδα ή πλεξγαηηθή 
Πηζησηηθή Δηαηξεία) 

Όλνκα Ηδξύκαηνο: 

Αξ. Λνγαξηαζκνύ: 

Γηεζλήο Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ (ΗΒΑΝ): (Να δεηεζεί από ην Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα θαη 

λα επηζπλάπηεηαη ην πηζηνπνηεηηθό) 

                            

Αξηζκόο ΦΠΑ:           

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
 
................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 
 
 
ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ 
 
Πόιε:          ............................................................... 

Υσξηό:        ............................................................... 
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ΜΕΡΟ I.β: ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ (Ννκηθό Πξόζωπν – Εηαηξεία θ.ι.π) 
 

Όλνκα εηαηξείαο : 

Αξηζκόο εγγξαθήο εηαηξείαο :                                                    

Κσδηθόο εηαηξείαο (Βάιηε ζε 

θύθιν ηνλ θαηάιιειν θσδηθό): 

50 Δκπνξηθή επσλπκία 

51 Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

52 πλεηαηξηζκνί, Δηεξόξξπζκνο ζπλεηαηξηζκόο, Οκόξξπζκνο ζπλεηαηξηζκόο 

53 Τπεξάθηηεο εηαηξείεο 

54 Πξνεγνύκελνη ζπλεηαηξηζκνί 

Κσδηθόο δξαζηεξηόηεηαο1: Τθηζηάκελε Δπηρείξεζε (θπθιώζηε αλάινγα): ΝΑΗ ή ΟΥΗ 

Σαρπδξνκηθή 

Γηεύζπλζε Έδξαο 
(ππνζηαηηθώλ) 

Οδόο:  Αξηζκόο: 

Πόιε / Υσξηό: Σαρ. Κώδηθαο: 

Δπαξρία: 
Σαρ. Θπξίδα: 

Σαρ. Κώδηθαο Θπξίδαο: 

Αξ. ηειεθώλσλ επηθνηλσλίαο 

ηαζεξό:                                    Κηλεηό: 
Φαμ: 

Υξεκαηνπηζησηηθό  

Ίδξπκα 

(Σξάπεδα ή πλεξγαηηθή 
Πηζησηηθή Δηαηξεία) 

Όλνκα Ηδξύκαηνο: 

Αξ. Λνγαξηαζκνύ: 

Γηεζλήο Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ (ΗΒΑΝ): (Να δεηεζεί από ην Υξεκαηνπηζησηηθό Ίδξπκα 

θαη λα επηζπλάπηεηαη ην πηζηνπνηεηηθό) 

 

                            

Αξηζκόο ΦΠΑ:           

Όλνκα λόκηκνπ εθπξνζώπνπ: 

Δπίζεην λόκηκνπ εθπξνζώπνπ: 

Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ: 

Τπνγξαθή λόκηκνπ εθπξόζσπνπ 
 
 

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

 

 

θξαγίδα εηαηξείαο 
 

 

 

 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
.................................................................................................................................................................................... 

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

ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΑΓΑ 
 
Πόιε:          ...............................................................           Υσξηό:        ............................................................... 

 

1 Οη θσδηθνί ησλ επηιέμηκσλ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα Β ζην ηέινο ηνπ παξόληνο 
εληύπνπ. 
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ΜΕΡΟ IΙ Επηζπλαπηόκελα έγγξαθα (όηη εθαξκόδεηαη) 

 
 
1. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ηνλ Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκν (ζε 

πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο). 

 

2. Πηζηνπνηεηηθό από ην Σκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ζην 

νπνίν λα θαίλνληαη νη ζεκεξηλνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. 

 

3. Πηζηνπνηεηηθό Γελλήζεσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκόδεηαη ν νξηζκόο ηνπ «λένπ 

γεσξγνύ» γηα ηνπο «Γηθαηνύρνπο Β». 

 

4. Βεβαίσζε από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ γηα ην 

ζπλνιηθό αξηζκό απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αίηεζεο (1-2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο) θαη όηη ε επηρείξεζε έρεη 

ηαθηνπνηεκέλεο ηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό ηεο ζην Σακείν 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο). 

 

5. Βεβαίσζε από ην Σκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ ( Φόξνο Δηζνδήκαηνο ) όηη ε 

επηρείξεζε έρεη ππνβάιεη ηε Φνξνινγηθή ηεο Γήισζε γηα ην έηνο 2010 θαη όηη  έρεη 

ηαθηνπνηεκέλεο ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο. 

 

6. Βεβαίσζε από ηελ Τπεξεζία Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο όηη ε επηρείξεζε έρεη 

ππνβάιεη ηηο δειώζεηο ηεο ηνπιάρηζηνλ  κέρξη ηηο 31.12.2011 θαη όηη έρεη 

ηαθηνπνηεκέλεο όιεο ηηο ππνρξεώζεηο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, λννπκέλνπ όηη 

έρεη ππνρξέσζε λα εγγξαθεί.  

 

7. Δμειεγκέλνη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί ηεο επηρείξεζεο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 

(γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο) νη νπνίνη λα είλαη ππνγξακκέλνη ηόζν από ηνπο 

ειεγθηέο όζν θαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο. 

 

8.  Γηα επελδύζεηο ζε θηήξηα ή πξνζζήθεο εγθαηαζηάζεσλ πνπ απμάλνπλ / 

ηξνπνπνηνύλ ην εκβαδό ηνπ θαιπκκέλνπ ρώξνπ λα ππνβάιινληαη: 

 Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα (θαηόςεηο θαη όςεηο)  

 Άδεηα νηθνδνκήο εθόζνλ ππάξρεη (ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ έρεη αθόκα 

εμαζθαιηζηεί ε Άδεηα Οηθνδνκήο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιιεηαη 
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βεβαίσζε από ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο όηη έρεη θαηαηεζεί αίηεζε 

γηα Πνιενδνκηθή Άδεηα. Ζ Άδεηα Οηθνδνκήο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ππνβάιιεηαη πξηλ ηελ πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο) 

 Σίηινο Ηδηνθηεζίαο ή πκθσλία Μίζζσζεο Οηθνπέδνπ / γεο 

 Αλαιπηηθή εθηίκεζε θόζηνπο από ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ ζηελ νπνία λα 

δειώλεηαη θαη ην εκβαδό ηνπ θαιπκκέλνπ ρώξνπ (γηα ηνπο Γηθαηνύρνπο Β θαη 

Γ).  

 

9.  Πξνζθνξέο γηα κεραλήκαηα / εμνπιηζκό θαη απηνθίλεηα πνπ λα ζπλνδεύνληαη θαη 

από ηερληθή πεξηγξαθή (θπιιάδηα θαη άιιν ελεκεξσηηθό πιηθό ζην νπνίν λα 

θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηό). Δπελδύζεηο 

γηα ηηο νπνίεο δελ ζα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε γηα 

ζθνπνύο ρνξεγίαο. Γηα κεραλήκαηα αμίαο πάλσ από €30.000 λα ππνβάιινληαη 

δύν ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο από δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο.   

 

10.   Πξνζθνξά γηα ην θόζηνο αγνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο (απόθηεζε δηθαησκάησλ 

 επξεζηηερλίαο, εμαζθάιηζε άδεηαο εθκεηάιιεπζεο θηι). 

  

11. Άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ αξκόδηα αξρή (π.ρ. Γεκνηηθέο Αξρέο , Κνηλνηηθά 

πκβνύιηα θ.α.) αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα. 

 

12. Άδεηα απόξξηςεο πγξώλ απνβιήησλ από ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηνπ        

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή βεβαίσζε όηη δελ 

απαηηείηαη ε ζρεηηθή άδεηα.  

 

13. Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο από ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο (όπνπ εθαξκόδεηαη). 
 
 
14. Καηαρώξεζε ζην Μεηξών Σξνθίκσλ πνπ ηεξείηαη από ην Γηεπζπληή Ηαηξηθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαζώο θαη Βεβαίσζε από ηηο 

Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο (όπνπ εθαξκόδεηαη). 

 

15. Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ζύκθσλα κε ηνλ Πεξί Δξγνζηαζίσλ Νόκν από ην Σκήκα 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

(ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο  δελ ην έρνπλ αθόκα εμαζθαιίζεη 

ζα κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην αιιά απαξαίηεηα πξηλ ηελ 
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πιεξσκή ηεο ρνξεγίαο. Οη λέεο επηρεηξήζεηο ζα ην ππνβάιινπλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ηνπο έξγνπ). 

 

16.     Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο όπσο ISO, HACCP ή άιια (εάλ ππάξρνπλ). 

 

17. Πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνλ Πεξί Εσνηξνθώλ Νόκν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο (όπνπ 

εθαξκόδεηαη). 

 

18. Οηθνλνκνηερληθή κειέηε. Ζ κειέηε είλαη απαξαίηεηε γηα πξνηάζεηο πνπ ζα 

ππνβάιινληαη από πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε επηιέμηκε επέλδπζε ζα 

είλαη κεγαιύηεξε ησλ €100.000 θαη από όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη 

από λέεο επηρεηξήζεηο κε πξνηεηλόκελε επέλδπζε κεγαιύηεξε από €50.000. ηελ 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζα πξέπεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ λα παξνπζηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ηα ζηνηρεία / πιεξνθνξίεο πνπ θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα I.  

 

19. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηε δπλαηόηεηα ηνπ επελδπηή λα 

θαηαβάιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ κε ίδηα θεθάιαηα (π.ρ. αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, 

θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, θιπ). 

 

20. Έγγξαθν πξόζεζεο ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα παξαρώξεζε        

δαλείνπ ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη όξνη ρνξήγεζεο απηνύ  (ύςνο 

– δηάξθεηα – επηηόθην – εμαζθαιίζεηο) όηαλ ζην πξνηεηλόκελν  επελδπηηθό  ζρέδην 

πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ. 
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ΜΔΡΟ IIΗ Πεξηγξαθή Δπέλδπζεο 

 

 

1 ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1.1 Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο από ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα. Οη λέεο επηρεηξήζεηο λα 

αλαθεξζνύλ ζηηο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο.  

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

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

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

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

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

1.2 ηνηρεία κεηόρσλ ή ζπλεηαίξσλ 

 Όλνκα Αξηζκόο 
Σαπηόηεηαο/ 
Δγγξαθήο 
εηαηξείαο 

 
Γηεύζπλζε 

% 
ζπκκεηνρήο 

 1. ............................................. ................... ........................................................      ............. 

 2. ............................................. ................... ........................................................      .............. 

 3. ............................................. ................... ........................................................      ............... 

 4. ............................................. ................... ........................................................      ............... 

 5. ............................................. ................... .......................................................      ............... 

εκ: ε πεξίπησζε θπζηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν ζην Παξάξηεκα ΙΙ 
 

1.3 α) ε πεξίπησζε πνπ ε αηηήηξηα εηαηξεία ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα  άιιεο εηαηξείεο, κέζσ θαηνρήο  
πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ 25% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζα πξέπεη λα δνζνύλ νη 
πην θάησ πιεξνθνξίεο (ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα ππνβάιινληαη νη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί γηα 
ηα έηε 2009&2010, πηζηνπνηεηηθό κεηνρώλ θαη βεβαίσζε γηα ηνλ αξηζκό ησλ απαζρνινπκέλσλ).  
 
Εάλ νη κέηνρνη ηωλ πην πάλω εηαηξεηώλ είλαη θπζηθά πξόζωπα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ην 
έληππν ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ (μερωξηζηό έληππν γηα θάζε εηαηξεία).  
 
β) ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη θαηέρεη πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50% 
ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ άιισλ εηαηξεηώλ, ζα πξέπεη λα δνζνύλ νη πην θάησ 
πιεξνθνξίεο.  

Όλνκα επηρείξεζεο Γξαζηεξηόηεηα  πκκεηνρή  

αηηεηή (%) 

 Αξ. 

Δγγξαθήο 

 1. ..................................... ............................ .....................  ..................... 

 2. ..................................... ........................... .....................  ..................... 

 3. ..................................... ........................... .....................  ..................... 

 4. ..................................... ........................... .....................  ..................... 

 5. ..................................... ........................... .....................  ..................... 
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1.4 Κύθινο εξγαζηώλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηα επόκελα ρξόληα 

 

Έηνο 

 

Βαζηθά Πξντόληα 

Π σ ι ή ζ ε η ο 

Δγρώξηα αγνξά 

€ 

Δμαγσγέο 

€ 

ύλνιν 

€ 

2009 
    

2010 
    

2011 
    

2012 

(πξόβιεςε) 

    

2013 

(πξόβιεςε) 

    

 
1.5 ηνηρεία γηα θαζνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

 ΔΣΟ 2009 

 

ΔΣΟ 2010 
 

ΔΣΟ 2011 

 

ΔΣΟ 2012 
(πξόβιεςε) 

 

ΔΣΟ 2013 
(πξόβιεςε) 

 

ΠΩΛΖΔΗ  (€)      

 

ΜΔΟ ΟΡΟ  
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 
ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ δηεπζπληώλ) 

     

 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 
(€) 

(Να πεξηιακβάλεη 
θαη ηελ ακνηβή ησλ 
ζπκβνύισλ) 
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1.6 ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  (Γώζηε ιεπηνκέξεηεο γηα ηα αθόινπζα:) 

1.6.1 Πιεξόηεηα παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ 
 

 Δπίπεδν νξγάλσζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (ύπαξμε ηππνπνηεκέλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ύπαξμε θαη επάξθεηα μερσξηζηώλ ρώξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο, 

θηι.) 

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

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

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

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

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

 Σερλνινγηθό επίπεδν εμνπιηζκνύ 

 

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

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

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

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

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

 Δπίπεδν νξγάλσζεο ηκήκαηνο αλάπηπμεο & ζρεδηαζκνύ πξντόλησλ 

 

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

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

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

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

1.6.2 Πιεξόηεηα δηαδηθαζηώλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ  

 Ύπαξμε πηζηνπνηεηηθνύ πνηόηεηαο (ΗSO, HACCP) ή άιινπ Πξνηύπνπ πνηόηεηαο 

 

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

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

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

 Δπίπεδν δηαηηζέκελνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ γηα πνηνηηθό έιεγρν 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.7 ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1.7.1 Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο (αλαθέξαηε ηα νλόκαηα / ζέζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

1.7.2 Οξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο  

 Αλαθέξαηε ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή (λα επηζπλαθζεί νξγαλόγξακκα 
εάλ ππάξρεη) 

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

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

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

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

  Δπάξθεηα δηαδηθαζηώλ – ζηειέρσζε πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.6.3 Δπίπεδν αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηώλ     

 Υξήζε πιεξνθνξηθήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

 

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

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

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

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

 Αμηνπνίεζε δηαδηθηύνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Μόξθσζε θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνύ 

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

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

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

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

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

 Δκπεηξίεο ησλ κεηόρσλ θαη δηεπζπληώλ  ζρεηηθέο κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

 

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

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

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

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

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

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

1.7.3 Δμσηεξηθνί πλεξγάηεο (λα δνζνύλ δηεπθξηλίζεηο) 

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

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

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

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

1.8 ΑΠΑΥΟΛΖΖ (πθηζηάκελν πξνζσπηθό) 

  Άλδξεο 

Αξηζκόο 

Γπλαίθεο 

Αξηζκόο 

ύλνιν Δπηζηεκνληθό 

Πξνζσπηθό 

 1.  Γηεπζπληέο (Γηνίθεζε) 
    

 2.  Λνγηζηήξην θαη γξαθείο 
    

 3.  Παξαγσγή 
    

 4.  Γηάζεζε (δηαλνκείο / εκπνξία) 
    

 5.  Άιινη (λα δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο) 

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

 ΤΝΟΛΟ 
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2. ΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

2.1 θνπηκόηεηα θαη θύξηνη ζηόρνη ηεο επέλδπζεο  

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

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

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

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

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

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

  

1.9 ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΤ ΔΣΤΥΑΝ ΚΡΑΣΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ 
 

1.9.1 Δπελδύζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ έηπραλ θξαηηθήο ρνξεγίαο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα 
 

 Πεξηγξαθή  Δπέλδπζεο 
(Κηήξηα/ Μεραλήκαηα/ 
Τπεξεζίεο) 
 
 

ρέδην  
Υνξεγηώλ 

Έηνο  
Δπέλδπζεο 

Πνζό  
Υνξεγίαο (€) 

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

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

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

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

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

 ........................................... ............................................... ................. ........................... 
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2.2 Πεξηγξαθή ΔΠΗΛΔΞΗΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ πξνηεηλόκελνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

         ΚΟΣΟ 
ΔΠΔΝΓΤΖ € 

 1 ΚΣΖΡΗΑ (γηα "Γηθαηνύρνπο Β θαη Γ")  πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο 

θηεξίωλ  

  
 

..……………… 

    
Δκβαδόλ θαιπκκέλνπ ρώξνπ  (βάζεη αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ)  

 
………..η.κ 

 

          

   Σα πην θάησ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ - Δειώζηε  ΝΑΙ / ΟΧΙ : ΝΑΗ ΟΥΗ  

   Αλαιπηηθή εθηίκεζε θόζηνπο από αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ (πνπ λα 
θέξεη ππνγξαθή ηνπ αξρηηέθηνλα θαη λα δειώλεη θαη ην εκβαδόλ ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα) 

   

   Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα (όςεηο θαη θαηόςεηο)    

          

 2 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ θαη ΔΞΟΠΛΗΜΟ   (ε ζπλνιηθή δαπάλε λα ζπκθωλεί 

κε ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ ΠΙΝΑΚΑ Α) 
 

 
 
……………………... 

          

   Σα πην θάησ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ - Δειώζηε  ΝΑΙ / ΟΧΙ : ΝΑΗ ΟΥΗ  

   Τπνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλνο ν ΠΗΝΑΚΑ Α    

   Γηα θάζε κεράλεκα/εμνπιηζκό ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Α ππνβάιιεηαη αλαιπηηθή 
πξνζθνξά (πνπ ζπλνδεύεηαη θαη από  ηερληθή πεξηγξαθή)  

   

   Γηα κεραλήκαηα/εμνπιηζκό ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Α αμίαο πέξαλ ησλ 
€30.000ππνβάιιεηαη θαη δεύηεξε ζπγθξίζηκε πξνζθνξά (πνπ 
ζπλνδεύεηαη θαη από  ηερληθή πεξηγξαθή)  

   

          
 3 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ    

.………………. 

          

   Σα πην θάησ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ - Δειώζηε  ΝΑΙ / ΟΧΙ : ΝΑΗ ΟΥΗ  

   Τπνβάιινληαη επίζεκα απνδεηθηηθά έγγξαθα  γηα ην πξαγκαηηθό 
θόζηνο  

   

          

 ΤΝΟΛΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ    
 

………………... 

 
2.3 Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο (απόθηεζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, εμαζθάιηζε άδεηαο 

εθκεηάιιεπζεο θ.ι.π.) 

2.3.1 Αλαθέξαηε ην είδνο ηεο επέλδπζεο γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, πώο απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί από 

ηελ επηρείξεζε, ηα πιενλεθηήκαηά ηεο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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2.3.2 Από πνύ ζα εμαζθαιίζεηε ηελ ηερλνγλσζία; (αλαθέξαηε ηε ρώξα θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή) 

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

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

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

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

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

2.4 Σερλνινγία ηεο επέλδπζεο  

2.4.1 Αλαθέξαηε  

 Σν επίπεδν ηερλνινγίαο ηεο λέαο επέλδπζεο ζε κεραλήκαηα / εμνπιηζκό / θηήξηα 

/ηερλνγλσζία  

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

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

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

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

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

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

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

 Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο λέαο επέλδπζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο   

 

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

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

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

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

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

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

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

 Σελ ζπκβνιή ηεο λέαο επέλδπζεο ζηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4.2 Αλαθέξαηε ηηο επηπηώζεηο ηεο λέαο επέλδπζεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ 

ζαο, ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο θαη ζηε βειηίσζε ηεο κεζόδνπ παξαγσγήο ηνπο 

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Σν πξνηεηλόκελν επελδπηηθό ζρέδην ζπκβάιιεη ζηε: 

Όπνπ ε απάληεζε είλαη ΝΑΗ, επεμεγήζηε  ΝΑΗ ΟΥΗ 

 δεκηνπξγία λέαο γξακκήο παξαγσγήο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 βειηίσζε πθηζηάκελσλ γξακκώλ παξαγσγήο 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 
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 δεκηνπξγία λένπ πξντόληνο (όπνπ λέν πξντόλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπζθεπαζία πθηζηάκελσλ 

πξντόλησλ) 

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

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

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

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

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

 πνηνηηθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ πξντόλησλ 

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

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

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

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

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

  

 θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (πρ 

εμνηθνλόκεζε λεξνύ, ελέξγεηαο, απνβιήησλ)  

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

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

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

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

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

  

 αμηνπνίεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη ζπζηεκάησλ 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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2.5 Πεξηγξαθή πξντόλησλ πνπ ζα παξαρζνύλ (πξνβιέςεηο γηα ην πξώην έηνο κεηά ηελ 

επέλδπζε) 

 Πξντόλ Πνζόηεηα (ιίηξα, θηιά θ.α) Αμία (€) 

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

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

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

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

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

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

πλνιηθή αμία 

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

………………… 

2.6 Γειώζαηε θαηά πόζν ηα πξντόληα πνπ ζα παξάγνληαη ζα πξννξίδνληαη γηα εμαγσγέο ή / θαη 

γηα ηελ εγρώξηα αγνξά. Να δώζεηε ιεπηνκέξεηεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία εάλ ππάξρνπλ. 

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Σόπνο εγθαηάζηαζεο / κεηεγθαηάζηαζεο κνλάδαο – αηηηνιόγεζε επηινγήο ηόπνπ, αλαθέξαηε 

αλ γεηηληάδεη κε ηελ πξνκήζεηα πξώησλ πιώλ θαη αλ απαζρνιείηε ή ζα απαζρνιήζεηε 

εξγαηηθό δπλακηθό από ηελ γύξσ πεξηνρή 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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2.8 Πξόβιεςε πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο (Μήλαο / Έηνο) 

........................./......................... 

Θα αλακέλεηε ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο αίηεζεο γηα λα αξρίζεηε ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζαο;  

 ΝΑΗ / ΟΥΗ 

 

2.9 Πξνβιεπόκελεο λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο ζηε κνλάδα 

  Άλδξεο 

Αξηζκόο 

Γπλαίθεο 

Αξηζκόο 

ύλνιν Δπηζηεκνληθό 

Πξνζσπηθό 

  
Γηεπζπληέο (δηνίθεζε) 
 

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

 Λνγηζηήξην (γξαθείο) 
 

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

 Παξαγσγή  
 

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

 Γηάζεζε  
 

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

 Άιινη (λα δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο) 
........................................................ 
........................................................ 
 
ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

2.10 Υξεκαηνδόηεζε Κόζηνπο ηεο Δπέλδπζεο* – Σξόπνο Κάιπςεο Ηδίαο πκκεηνρήο  

  €  

 (α)  Γάλεηα  

 

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

 (β)  Σξερνύκελνη ινγαξηαζκνί  (όξην) 

 

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

 (γ)  Ηδία ζπκκεηνρή – Καηαζέζεηο ζε ηξάπεδα 

 

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

 (δ Αλακελόκελε θξαηηθή ρνξεγία ..........................  

                                                   ΤΝΟΛΟ   

*εκ. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο λα θαιύπηεη ην ύςνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο 

αθαηξνύκελεο ηεο ρνξεγίαο. 
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2.11 Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία ηεο Δπέλδπζεο (ΠΩΛΖΔΗ – ΚΟΣΟ) 

 ΔΣΟ 
2010 

€ 

ΔΣΟ 
2011 

€ 

ΔΣΟ 
2012 

€ 

ΔΣΟ 
2013 

€ 

ΔΣΟ 
2014 

€ 

ΔΣΟ 
2015 

€ 

ΔΣΟ 
2016 

€ 

ΠΩΛΖΔΗ (πξόβιεςε) 
       

ΚΟΣΟ 

(πξόβιεςε)  

Κόζηνο 
Παξαγσγήο  

(εμαηξνπκέλσλ 
ησλ 

απνζβέζεσλ) 

       

Γηνηθεηηθό 
Κόζηνο 

(πεξηιακβαλν-
κέλσλ 

ελνηθίσλ / 
ηόθσλ θαη 

εμαηξνπκέλσλ 
ησλ 

απνζβέζεσλ) 

   

    

ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ 
ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ  

       

 
2.12     Δπηπηώζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο (λα αλαθεξζεί ε πνζόηεηα - ιίηξα ή θηιά - 

γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξώηε ύιε ζηελ κεηαπνηεηηθή δηαδηθαζία, πξηλ θαη 

κεηά ηελ πξνηεηλόκελε επέλδπζε) 

Γεσξγηθό πξντόλ  

Π.ρ. Γάια 

Υώξα 

Πξνέιεπζεο 

ήκα πνηόηεηαο 

(Βηνινγηθό / 

ΠΟΠ/ΠΓΔ)  ή ΟΥΗ 

Έηε από ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο 

-2 -1 0 +1 +2 

 ΚΤΠΡΟ  

 

     

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ  

 

     

 ΚΤΠΡΟ  

 

     

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ  

 

     

 ΚΤΠΡΟ  

 

     

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ  

 

     

 ΚΤΠΡΟ  

 

     

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ  
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3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΑΓΟΤ – ΑΓΟΡΑ 

3.1 Τθηζηάκελεο αληαγσληζηηθέο κνλάδεο 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Δγρώξηα παξαγσγή, εηζαγσγέο – εμαγσγέο πξντόλησλ 

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

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

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

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

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

3.3 Πξνβιήκαηα – πξννπηηθέο θιάδνπ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 Αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο (πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

4.1 πκπεξάζκαηα γηα ηηο πξννπηηθέο βησζηκόηεηαο ηεο κνλάδαο κεηά θαη ην λέν επελδπηηθό 

ζρέδην (λα γίλεη αηηηνιόγεζε) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ IV ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΗΣΖΣΖ 
 
Γειώλσ ππεύζπλα θαη ελ γλώζεη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ Νόκνπ αλαθνξηθά κε ςεπδείο δειώζεηο όηη όιεο νη 
πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη ζηελ αίηεζε απηή είλαη αιεζείο θαη νξζέο.  Δπίζεο δειώλσ όηη έρσ δηαβάζεη 
ηνπο όξνπο ηνπ Μέηξνπ. πκθσλώ λα ζπκκνξθώλνκαη πιήξσο κε απηνύο ηνπο όξνπο. Απνδέρνκαη 
νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο, ε Αξκόδηα Αξρή ήζειε λα δηεμάγεη γηα ηελ νξζόηεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. 
Πξόζζεηα, εμνπζηνδνηώ ηνλ ΚΟΑΠ λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ παξνρή ελίζρπζεο γηα ηελ αίηεζε κνπ θαη 
απνδέρνκαη ηελ ελεκέξσζε πνπ παξέρεη ν ΚΟΑΠ κέζσ ησλ SMS. 

 

Ωο αηηεηήο / λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο / επηρείξεζεο δεζκεύνκαη / ηελ  δεζκεύσ: 

 Να ηεξώ / ηεξεί / ηεξήζεη ην ζύλνιν ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο 
Νόκνπο θαη Καλνληζκνύο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ Οδεγνύ ηνπ Μέηξνπ 
θαη ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο. 

 Να ηεξώ / ηεξεί όιεο ηηο πξόλνηεο ηνπ Μέηξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγό ηνπ, ηόζν θαηά ηελ 
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ κνπ / ηεο έξγνπ όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 
πνπ άξρεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο θαηαβνιήο ηεο ρνξεγίαο. 

 Γειώλσ ππεύζπλα όηη ην ίδην αληηθείκελν επέλδπζεο ή ε ίδηα παξαγσγηθή κνλάδα δελ έρεη 
πξνηαζεί ή νξηζηηθά ππαρζεί γηα ελίζρπζε – επηρνξήγεζε ζε άιιν ζρέδην εληζρύζεσλ. 

 Γελ πθίζηαηαη ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε δηθαζηεξίνπ γηα δόιν, 
απάηε θαη/ή άιιν αδίθεκα πνπ ζπληειέζηεθε ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελν ρέδην Παξνρήο 
Υνξεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, ε νπνία ιήθζεθε ζε ιηγόηεξν 
ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηξηώλ εηώλ από ζήκεξα. 

 Σνπιάρηζηνλ έλα ρξόλν πξηλ ηελ  εκεξνκελία ππνβνιήο  ηεο αίηεζεο δελ ζπκκεηείρα κε 
κεγαιύηεξν από 10% πνζνζηό, ζε επηρείξεζε κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιύπηεη ην Μέηξν 1.6 
(αθνξά λένπο γεσξγνύο) 

 Γειώλσ ππεύζπλα όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν απηό είλαη αιεζείο θαη 
γλσξίδσ όηη ηπρόλ ςεπδήο δήισζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απόξξηςε ηεο αίηεζεο ηεο 
επηρείξεζεο κνπ θαη όηη ζα ζηεξεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο ζην Μέηξν απηό 
ζε επόκελεο πξνθεξύμεηο. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ θαη 
πξόζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο. 

 Δπίζεο κε ηελ ππνγξαθή κνπ ζην παξόλ Έληππν αλαγλσξίδσ ην δηθαίσκα ηνπ Τπνπξγνύ 
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ λα πξνβεί αλά πάζα ζηηγκή  ζε ηξνπνπνηήζεηο / 
ζπκπιεξώζεηο ή αιιαγέο ζην Μέηξν πνπ ηπρόλ ζα απαηηήζεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή ν Κ.Ο.Α.Π. 

Ζκεξνκελία:        /        /         Τπνγξαθή αηηεηή: 

 

 
Ο Πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνο ηνπ 
2001: 
Δλεκέξσζε πνπ δίδεηαη από ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ (ΚΟΑΠ) γηα ηε ιεηηνπξγία 
Αξρείσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ πην πάλσ Νόκνπ. Ζ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ζθνπό έρεη ηελ θαιύηεξε 
δπλαηή ιεηηνπξγία ηνπ ΚΟΑΠ θαη ησλ ζθνπώλ πνπ ππεξεηεί. θνπνί ηνπ ΚΟΑΠ είλαη (α) ε δηαρείξηζε 
ησλ πηζηώζεσλ ηνπ Σακείνπ Πιεξσκώλ, (β) ε πξόιεςε θαη πάηαμε αηαζζαιηώλ ζε ζρέζε κε ηηο 
πηζηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α), (γ) ε αλάθηεζε πνζώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πηζηώζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α), νη νπνίεο απσιέζηεθαλ ιόγσ παξαηππίαο ή ακέιεηαο. 
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Σελ επζύλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ έρεη: Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Αγξνηηθώλ Πιεξσκώλ, 
Μηραήι Κνπηζόθηα 20 (Δζπεξίδσλ θαη Μηραήι Κνπηζόθηα) 2000 Λεπθσζία 
Σει: 00357 22557777 Φαμ: 00357 22557755. 
 
Απνδέθηεο ηνπ αξρείνπ ή κέξνπο απηνύ θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρεη, είλαη: 
Αλάδνρνη ηνπ ΚΟΑΠ, Γεληθόο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, Όξγαλν Πηζηνπνίεζεο ΚΟΑΠ, Δπξσπατθή 
Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
Yπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη άιινη Γεκόζηνη Οξγαληζκνί, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ 
λόκηκσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
 
Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ αηηεηώλ δύλαηαη λα θνηλνπνηεζνύλ ζηελ Δπξσπατθή 
Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ.1848/2006 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο παξαηππίεο θαη ηελ αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο 
θαηαβιεζέλησλ πνζώλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 
νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο πιεξνθόξεζεο ζηνλ ηνκέα απηό θαζώο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ 
(ΔΟΚ) αξηζ. 595/91 ηνπ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22εο Ηνπλίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ έλαληη νξηζκέλσλ δηθαηνύρσλ 
ζπλαιιαγώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΔΓΣΠΔ, ηκήκα Δγγπήζεσλ. Ζ Δπξσπατθή Τπεξεζία 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) κε ηε ζεηξά ηεο δύλαηαη λα θνηλνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηά ζηηο 
αξκόδηεο αξρέο άιισλ θξαηώλ κειώλ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1469/95 θαη ην άξζξν 7 
ησλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ. 
 
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1290/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηνπ 
Καλνληζκνύ (ΔΚ) 259/2008, ν ΚΟΑΠ ππνρξενύηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία ησλ δηθαηνύρσλ θνλδπιίσλ πξνεξρόκελσλ από ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Δγγπήζεσλ 
(ΔΓΣΔ) θαη ην Δπξσπατθό Γεσξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), πξνο πιήξε ζπκκόξθσζε 
κε ηνπο ππό αλαθνξά Καλνληζκνύο. Σα ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 259/2008: Σν νλνκαηεπώλπκν, ηελ πιήξε εηαηξηθή επσλπκία, ηoλ δήκν 
ή ηελ θνηλόηεηα ή ην ρσξηό θαη ηνλ ηαρπδξνκηθό θώδηθα θαη ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ εληζρύζεσλ ηα 
νπνία έρεη ιάβεη θάζε δηθαηνύρνο θαηά ην ππό εμέηαζε νηθνλνκηθό έηνο. Ζ δεκνζηνπνίεζε 
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ζθνπνύο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε 
ππνρξέσζεο πνπ επηβάιινπλ νη ελ ιόγσ θνηλνηηθνί Καλνληζκνί. Σα δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ 
δεκνζηνπνηνύληαη ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ειέγρνπ 
θαη δηεξεύλεζεο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ Κξαηώλ Μειώλ γηα ζθνπνύο εμαζθάιηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Κνηλνηήησλ. ε πεξίπησζε θπζηθώλ πξνζώπσλ, ηα αηνκηθά δηθαηώκαηα ησλ αηηεηώλ 
θαζνξίδνληαη θαη ζα αζθνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα 
(Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκν ηνπ 2001, Ν. 138(Η)/2001, σο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη θαη ησλ 
δπλάκεη απηνύ εθάζηνηε εθδνζέλησλ θαλνληζκώλ. Αλεμάξηεηα από ηελ γεληθόηεηα ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ ηα δηθαηώκαηα απηά αθνξνύλ ην δηθαίσκα πξόζβαζεο θαη δηόξζσζεο θαη ην δηθαίσκα 
αληίξξεζεο. Σν δηθαίσκα πξόζβαζεο θαη δηόξζσζεο θαη ην δηθαίσκα αληίξξεζεο δπλάκεη ηνπ πεξί 
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ ηνπ 2001, Ν. 
138(Η)/2001, αζθνύληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ ΚΟΑΠ θαη ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπ 
εθάζηνηε ρξεκαηηθνύ πνζνύ όπνπ απηό εθαξκόδεηαη θαη σο εθάζηνηε θαζνξίδεη ν πεξί Δπεμεξγαζίαο 
Γεδνκέλσλ (Άδεηεο θαη Σέιε) Καλνληζκόο ηνπ 2002, Κ.Γ.Π. 538/2002. Δπίζεο ν ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ 
ελ ιόγσ πνζνύ θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα ξπζκίδνληαη κε Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ 
Ν.138(Η)/2001. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηα θπζηθά πξόζσπα ελζαξξύλνληαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηα Γξαθεία 
ζηα νπνία ππέβαιαλ ηελ αίηεζή ηνπο. 

 

εκείσζε:  Παξαθαιείζηε λα κνλνγξάςεηε όιεο ηηο ζειίδεο ηεο αίηεζεο ζην 

θάησ δεμηά κέξνο θαη πξνηξέπεζηε όπσο θσηνηππήζεηε ηελ 

παξνύζα αίηεζε γηα δηθή ζαο ρξήζε θαη αλαθνξά 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΔΙ 

 
Σημειώσεις: 
 Τν θόζηνο ηνπ ΦΠΑ λα με ζςμπεπιλαμβάνεηαι.  -  Σηελ πεξίπηωζε πνπ ηα κεραλήκαηα / εμνπιηζκόο ζα εηζαρζνύλ απεπζείαο από ηνλ αηηεηή, ζην ΚΟΣΟ 

ΑΙΣΗΗ λα πεξηιακβάλεηαη ε ηηκή CIF (θόζηνο αγνξάο, αζθάιηζηξν θαη κεηαθνξηθά εηζαγωγήο). Σε πεξίπηωζε όπνπ ε ηηκή πξνζθνξάο δελ είλαη CIF, ηόηε 
(αλ εθαξκόδεηαη)  ην πιένλ θόζηνο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κέζω μερωξηζηήο πξνζθνξάο γηα ην αζθάιηζηξν θαη κεηαθνξηθά εηζαγωγήο. 

 Σε πεξίπηωζε όπνπ ην πνζό ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεηαη είλαη ζε μέλν λόκηζκα (π.ρ. Ακεξηθαληθό Δνιάξην $) ηόηε, ζηελ ζηήιε ΚΟΣΟ ΠΡΟΦΟΡΑ, λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ζε Ξέλν Νόκηζκα θαη λα 
ππνινγίδεηαη ζε Επξώ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ Πίλαθα κε βάζε ηελ ιζοηιμία πος ιζσύει καηά ηεν πεπίοδο ςποβολήρ ηερ αίηεζερ. 

 Σε πεξίπηωζε όπνπ ην θόζηνο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη θαη έξοδα εγκαηάζηαζερ/εθαπμογήρ εμνπιηζκνύ ή/θαη εκπαίδεςζερ ή/και άλλερ ςπεπεζίαρ από ηνλ πξνκεζεπηή/θαηαζθεπαζηή, ηόηε απηά ζα 
πξέπεη να θαίνονηαι με αναλςηικά ποζά ζηελ πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη. 

 (*) Σηελ πεξίπηωζε όπνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη 2εο πξνζθνξάο (γηα επελδύζεηο θόζηνπο άλω ηωλ €30.000), ζηνλ πίλαθα Α λα θαηαρωξνύληαη ΜΟΝΟ ηα ζηοισεία ηερ πποζθοπάρ πος ΔΠΙΛΔΓΔΣΔ ΝΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΔΣΔ. 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Π
Ο


Ο

T
Η

Σ
Α

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ & 
ΥΩΡΑ 

 
ΠΡΟΦΟΡΟΓΟΣΗ 

(*) 
 

ΚΟΣΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΝΑΤΛΟ & 
ΑΦΑΛΙΣΡΟ 

(αν εθαπμόδεηαι) 
(€) 
(Β) 

 
ΚΟΣΟ ΑΙΣΗΗ 

ΔΤΡΩ (€) 
 

(Α)+(Β) 

ΞΔΝΟ 
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ 

(αν ιζσύει) 

 
ΔΤΡΩ (€) 

(Α) 

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

Πίνακας Α 

ΤΝΟΛΟ €  
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ΠΗΝΑΚΑ Β 

Κσδηθόο Δξαζηεξηόηεηα 

1.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθώλ 
πξντόλησλ. Πεξηιακβάλεηαη θαη ν εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παζηεξίσζεο 
ηνπ γάιαθηνο. 

1.2 Δεκηνπξγία θέληξσλ ζπγθέληξσζεο θαη πξόςπμεο γάιαθηνο  

  

2.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – 
κεηαπνίεζεο κειηνύ θαη ινηπώλ κειηζζνθνκηθώλ πξντόλησλ.  

3.1 Εθζπγρξνληζκόο ή / θαη ζπγρώλεπζε  ειαηνηξηβείσλ  

3.2 Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκόο ειαηνηξηβείσλ γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ βηνινγηθήο 
παξαγσγήο 

3.3 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ ηππνπνηεηεξίσλ ζπζθεπαζηεξίσλ 
ειαηνιάδνπ  

3.4 Ίδξπζε λέσλ, ή εθζπγρξνληζκόο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ 

3.5 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ απνππξήλσζεο, ηππνπνίεζεο 
θαη ζπζθεπαζίαο λσπνύ ειαηνθάξπνπ (π.ρ. παξαγσγή παξαγεκηζηώλ ειηώλ). 

4.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο κνλάδσλ παξαγσγήο παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 
ακπειηνύ  όπσο  ζνπηδνύθνο θηι. 

5.1 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 

Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, 
δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςύμεο, απνζήθεπζεο, κπαλαλώλ, νπσξνθεπεπηηθώλ 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηάηαο θαη πξντόλησλ βηνινγηθήο παξαγσγήο 

5.2 ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ 

Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ απνμήξαλζεο θξνύησλ 
(δακάζθελα, ρξπζόκεια, ζύθα θιπ) 

5.3 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηακέλσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθώλ 
θαη άιισλ πξντόλησλ (όπσο εζπεξηδνεηδή, ραξνύπηα, ειηέο, ηξηαληάθπιιν, αλζόλεξν, 
θηι) πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παηάηαο 

6.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο αλζέσλ 
(αλζαγνξέο θαη θέληξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο)  

7.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο 
αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ θαη παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ θαη 
απνζηαγκάησλ 

8.1 Εθζπγρξνληζκόο ή ζπγρώλεπζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθώλ 

9.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη 
επεμεξγαζίαο απγώλ 

9.2 Εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ ζθαγείσλ εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ πνπ αθνξνύλ 
βηνινγηθνύο ζηαζκνύο. 

9.2.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ηεκαρηζκνύ – ηππνπνίεζεο 
θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαη παξαγσγήο θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ. 

10.1 

 

Ίδξπζε λέσλ ζθαγείσλ γηα βννεηδή ή/ θαη εθζπγρξνληζκόο/ επέθηαζε πθηζηάκελσλ 
ζύγρξνλσλ πεξηθεξεηαθώλ ζθαγείσλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κνηλνηηθνύ 
Κεθηεκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηαζκώλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
(βηνινγηθώλ ζηαζκώλ). 

10.2 Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκόο ζθαγείσλ θνπλειηώλ  

10.3 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ηεκαρηζκνύ  – ηππνπνίεζεο 
θξέαηνο θαη παξαγσγήο θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ 
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Κσδηθόο Δξαζηεξηόηεηα 

11.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ αιεπξόκπισλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο  

12.1 Ίδξπζε λέσλ ή εθζπγρξνληζκόο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θηζηηθηώλ θαη 
ακπγδάισλ 

13.1 Επελδύζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπγθνκηδήο θαη κεηαπνίεζεο ηνπ μύινπ πξηλ από ηε 
βηνκεραληθή κεηαπνίεζε ηνπ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ 

 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε  

 Ηζηνξηθό Δπηρείξεζεο  

 Γξαζηεξηόηεηα 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη Τπνδνκέο Δπηρείξεζεο  

 Μεηνρηθό Κεθάιαην   

 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε   

 Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό θαη Οξγαλόγξακκα  

 Πειάηεο – Γίθηπν Γηαλνκήο 

 

2. Αλαιπηηθά ζηνηρεία θιάδνπ / αγνξάο  

 Αληαγσληζκόο  

 Πξνβιήκαηα  

 Πξννπηηθέο  

 

3. Αλάιπζε Πξνηεηλόκελεο Δπέλδπζεο  

 θνπόο θαη ηόρνη  

 Σόπνο Δγθαηάζηαζεο   

 Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο  

 Σερλνινγία λένπ εμνπιηζκνύ / επέλδπζεο θαη ηπρόλ επηπηώζεηο  

i. ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ,  

ii. ζηε βειηίσζε ηεο κεζόδνπ παξαγσγήο,  

iii. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

iv. ζηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο  

 Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο Δπέλδπζεο   

 

4. Υξεκαηνδόηεζε ηεο Δπέλδπζεο  

 Ίδηα Κεθάιαηα  

 Γαλεηαθά Κεθάιαηα  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

5. Αλάιπζε κειινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο:  

i. Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα κεηά ηελ επέλδπζε 

πνπ λα πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ:  

 Λνγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ / Κεξδνδεκηώλ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα 

πνπ αθνινπζεί ( Πίλαθαο Η) 

 Καηάζηαζε Σακεηαθήο Ρνήο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο ΗΗ) 

 Άιινπο πλαθείο Πίλαθεο  

 

ii. Τπνινγηζκόο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο (NPV) θαη Πνζνζηνύ Δζσηεξηθήο 

Απόδνζεο (IRR).   

 

iii. Δπεμεγεκαηηθή αλαθνξά θαη αηηηνιόγεζε ηεο κεζνδνινγίαο/ππνζέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιέςεσλ. Γηα 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ 

ηελ ινγηζηηθή πξαθηηθή (ζε ζέκαηα απνζβέζεσλ θιπ) ησλ πξνεγνύκελσλ 

ειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ εθζέζεσλ.   

 

6. Απνηίκεζε Δπέλδπζεο / πκπέξαζκα  
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ΠΙΝΑΚΑ Ι 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012 – 2017  

       

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  € € € € € € 

ΔΟΓΑ              
              

Κύθινο Δξγαζηώλ              

            
  
  
  

ΔΞΟΓΑ            

            

Κόζηνο Πσιήζεσλ              

Απνζβέζεηο              

            
  
  
  

Μεηθηό Κέξδνο            

            

Έμνδα Γηνίθεζεο              

Έμνδα Γηαλνκήο θαη Πσιήζεσλ              

Απνζβέζεηο              

            
  
  
  

Κέξδνο από εξγαζίεο            

            

Έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο              

Κέξδνο πξηλ ηε Φνξνινγία              

Δηαηξηθόο Φόξνο              

             

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ              
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2017 

      

       

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  € € € € € € 

            
  
  
  

ΔΗΡΟΔ            

            

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο              

Άιια Έζνδα / Δηζξνέο               

ύλνιν Δηζξνώλ            

  
  
  

           

  
  
  

ΔΚΡΟΔ            

           

Κόζηνο Πσιήζεσλ              

Έμνδα Γηνίθεζεο              

Έμνδα Γηαλνκήο θαη Πσιήζεσλ              

Απνπιεξσκή Γαλείσλ              

Φνξνινγία              

ύλνιν Δθξνώλ              

 Πιεόλαζκα Πεξηόδνπ             
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

 
Με ηελ παξνύζα βεβαηνύηαη όηη:  
 
Α) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξόζσπα) ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο --------------------- 
ΓΔΝ θαηέρνπλ κεηνρέο ή δηθαηώκαηα ςήθνπ ζε άιιε επηρείξεζε. 
 
Ολνκαηεπώλπκν κεηόρνπ 
 
1. --------------------------------------------------------------------------- 
 
2. -------------------------------------------------------------------------- 
 
3. --------------------------------------------------------------------------- 
           
Β) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξόζσπα) ηεο αηηήηξηαο εηαηξείαο ---------------------------- 
θαηέρνπλ κεηνρέο ή δηθαηώκαηα ςήθνπ ζηηο αθόινπζεο εηαηξείεο:  
 
Ολνκαηεπώλπκν κεηόρνπ       Όλνκα εηαηξείαο        Γξαζηεξηόηεηα            % ζπκκεηνρήο  
 
1. ----------------------------        ---------------------           ---------------------            --------------- 
 
2. -----------------------------       ---------------------           ---------------------            --------------- 
 
3. -----------------------------       --------------------            ---------------------            --------------- 
 
 
Γειώλσ ππεύζπλα όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν απηό είλαη αιεζείο 
θαη γλσξίδσ όηη ηπρόλ ςεπδήο δήισζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απόξξηςε ηεο αίηεζεο 
ηεο επηρείξεζεο κνπ θαη όηη ζα ζηεξεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο κε 
βάζε ην Μέηξν 1.6. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ θαη 
πξόζζεηα κέηξα ελαληίνλ ηεο. 
 
 
 
Τπνγξαθή:  -------------------------------------  
   
Όλνκα λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο: ------------------------------ 
     
Αξ. Σαπηόηεηαο: ------------------------------- 
        
θξαγίδα Δηαηξείαο: -------------------------- 
 
Ζκεξνκελία   -----------------------------------             
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

 

Με ηελ παξνύζα βεβαηνύηαη όηη:  
 
Α) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξόζσπα) ηεο εηαηξείαο -------------------------------------------- 
ΓΔΝ θαηέρνπλ κεηνρέο ή δηθαηώκαηα ςήθνπ ζε άιιε επηρείξεζε. 
 
Ολνκαηεπώλπκν κεηόρνπ 
 
1. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. ------------------------------------------------------------------------------------- 
           
Β) Οη πην θάησ κέηνρνη (θπζηθά πξόζσπα) ηεο εηαηξείαο ---------------------------- θαηέρνπλ 
κεηνρέο ή δηθαηώκαηα ςήθνπ ζηηο αθόινπζεο εηαηξείεο:  
 
Ολνκαηεπώλπκν κεηόρνπ       Όλνκα εηαηξείαο        Γξαζηεξηόηεηα            % ζπκκεηνρήο  
 
1. ----------------------------          ---------------------        ---------------------             --------------- 
 
2. -----------------------------         ---------------------        ---------------------             --------------- 
 
3. -----------------------------         --------------------         ---------------------             --------------- 
 
 
Γειώλσ ππεύζπλα όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έληππν απηό είλαη αιεζείο 
θαη γλσξίδσ όηη ηπρόλ ςεπδήο δήισζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απόξξηςε ηεο αίηεζεο 
ηεο εηαηξείαο ..................................................... πνπ ππέβαιε κε βάζε ην Μέηξν 1.6, θαη 
όηη ζα ζηεξεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο ππνβνιήο άιιεο αίηεζεο κε βάζε ην Μέηξν απηό. 
Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε είλαη δπλαηόλ λα ιεθζνύλ θαη πξόζζεηα κέηξα 
ελαληίνλ ηεο. 
 
 
 
 
 
Τπνγξαθή:  -------------------------------------  
   
Όλνκα λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο: ------------------------------ 
     
Αξ. Σαπηόηεηαο: ------------------------------- 
        
θξαγίδα Δηαηξείαο: -------------------------- 
 
Ζκεξνκελία   -----------------------------------  
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Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: 
Η Επξώπε επελδύεη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 


