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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2007 – 2013 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER  

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΜΕΤΡΟ:  4.1 «Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης»  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: 4.1.1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα γεωργίας και δασοκομίας» 

 

ΔΡΑΣΗ: 4.1.1/1.6 «Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και 

εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας  

γεωργικών προϊόντων» 

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

(09/01/2013 – 11/04/2013) 

 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΟΤΔ 

                                                                                            ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

ΑΡΙΘΜΟΣ:  4.1/4.1.1/1.6/2012/……..  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                              

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: …………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: …………………………....                     (σημειώστε ανάλογα) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: …………………………..                       Α            Β             Γ 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε το Έντυπο Αίτησης διαβάστε το 

ολόκληρο προσεκτικά καθώς επίσης και το Τεύχος Ενημέρωσης για 

τη Δράση 

 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 

 

 

Παρακαλείστε όπως: 

 ΜΟΝΟΓΡΑΨΕΤΕ όλες τις σελίδες της αίτησης στο κάτω δεξιά μέρος 

και  

 ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ την παρούσα αίτηση για δική σας χρήση και 

αναφορά 
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ΜΕΡΟΣ I.α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Φυσικό Πρόσωπο) 

Επίθετο : Υπηκοότητα : 

Όνομα :                                                    Ημερομηνία Γέννησης :              /      /  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Φύλο (κυκλώστε ανάλογα):  ΑΡΡΕΝ      ΘΗΛΥ 

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:  
Υφιστάμενη Επιχείρηση (κυκλώστε ανάλογα):  

ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Συζύγου: Νέος Γεωργός1 (κυκλώστε ανάλογα): ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Αριθμός αίτησης στο Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων 20112: 

Κωδικός δραστηριότητας3: 

Ταχυδρομική 

Διεύθυνση Διαμονής 

Οδός: Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία:  
Ταχ. Θυρίδα: 

Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: 

Αρ. τηλεφώνων επικοινωνίας 

Σταθερό:                                               Κινητό: 
Φαξ: 

Χρηματοπιστωτικό  

Ίδρυμα 

(Τράπεζα ή Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία) 

Όνομα Ιδρύματος: 

Αρ. Λογαριασμού: 

Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να 

επισυνάπτεται το πιστοποιητικό) 

                            

Αριθμός ΦΠΑ:           

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 
................................................................................................................................................................ 

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

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
Πόλη:          ............................................................... 

Χωριό:        ............................................................... 
 
 
1 
Οι νέοι γεωργοί είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους γη, την οποία εκμεταλλεύονται για γεωργικούς σκοπούς 

  (ιδιοκτήτες / ενοικιαστές / διαχειριστές), και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα είναι κάτω των 40 ετών.  

2
 Απαραίτητο να συμπληρώνεται από τους Νέους Γεωργούς 

3
 Οι κωδικοί των επιλέξιμων δραστηριοτήτων βρίσκονται στον Πίνακα Β στο τέλος του παρόντος εντύπου. 
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ΜΕΡΟΣ I.β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ (Νομικό Πρόσωπο – Εταιρεία κ.λ.π) 
 

Όνομα εταιρείας : 

Αριθμός εγγραφής εταιρείας :                                                    

Κωδικός εταιρείας (Βάλτε σε 

κύκλο τον κατάλληλο κωδικό): 

50 Εμπορική επωνυμία 

51 Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

52 Συνεταιρισμοί, Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός, Ομόρρυθμος συνεταιρισμός 

53 Υπεράκτιες εταιρείες 

54 Προηγούμενοι συνεταιρισμοί 

Κωδικός δραστηριότητας1: Υφιστάμενη Επιχείρηση (κυκλώστε ανάλογα): ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

Ταχυδρομική 

Διεύθυνση Έδρας 
(υποστατικών) 

Οδός:  Αριθμός: 

Πόλη / Χωριό: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία:  
Ταχ. Θυρίδα: 

Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: 

Αρ. τηλεφώνων επικοινωνίας 

Σταθερό:                                    Κινητό: Φαξ: 

Χρηματοπιστωτικό  

Ίδρυμα 

(Τράπεζα ή Συνεργατική 
Πιστωτική Εταιρεία) 

Όνομα Ιδρύματος: 

Αρ. Λογαριασμού: 

Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και να 

επισυνάπτεται το πιστοποιητικό) 

 

                            

Αριθμός ΦΠΑ:           

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: 

Επίθετο νόμιμου εκπροσώπου: 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου: 

Υπογραφή νόμιμου εκπρόσωπου 

 

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

Σφραγίδα εταιρείας 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 
Πόλη:          ...............................................................           Χωριό:        ............................................................... 

 
1
 Οι κωδικοί των επιλέξιμων δραστηριοτήτων βρίσκονται στον Πίνακα Β στο τέλος του παρόντος εντύπου. 
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ΜΕΡΟΣ IΙ Επισυναπτόμενα έγγραφα (ότι εφαρμόζεται) 
 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (σε 

περιπτώσεις εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 

 

2. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να 

φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρείας με το ποσοστό τους σε αυτήν. 

 

3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως, σε περίπτωση που εφαρμόζεται ο ορισμός του 

«νέου γεωργού». 

 

4. 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). 

 

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

έχει υποβάλει την Φορολογική της Δήλωση για το έτος 2010 και ότι  έχει τακτοποιημένες τις 

φορολογικές της υποχρεώσεις. 

 

6. Βεβαίωση από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει 

τις δηλώσεις της τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2011 και ότι έχει τακτοποιημένες όλες τις 

υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, νοουμένου ότι έχει υποχρέωση να εγγραφεί.  

 

7. Ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της επιχείρησης για τα έτη 2009 και 2010 (για 

υφιστάμενες επιχειρήσεις) οι οποίοι να είναι υπογραμμένοι τόσο από του ελεγκτές όσο και 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  

 

8. Για επενδύσεις σε κτίρια υποβάλλονται: 

 Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και όψεις).  

 Άδεια οικοδομής εφόσον υπάρχει (στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα 

εξασφαλιστεί η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται βεβαίωση 

από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για Πολεοδομική 

Άδεια. Η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται πριν την 

πληρωμή της χορηγίας). 

 Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου / γης (για 10ετία). 
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 Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου, στην οποία να 

δηλώνεται και το εμβαδό του καλυμμένου χώρου. 

 

9. Προσφορές για μηχανήματα / εξοπλισμό και αυτοκίνητα που να συνοδεύονται και από 

τεχνική περιγραφή (φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα 

χαρακτηριστικά των μηχανημάτων όπου είναι δυνατό). Επενδύσεις για τις οποίες δεν θα 

υποβάλλονται προσφορές δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας. Για 

μηχανήματα αξίας πάνω από €30.000 να υποβάλλονται δύο προσφορές από 

διαφορετικούς προμηθευτές.   

 

10. Προσφορά για το κόστος αγοράς της τεχνογνωσίας (απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

εξασφάλιση άδειας εκμετάλλευσης κ.τ.λ.). 

 

11. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή (π.χ. Δημοτικές Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια κ.α.) 

ανάλογα με τη δραστηριότητα. 

 

12. Άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του        

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται η 

σχετική άδεια.  

 

13. Πιστοποιητικά Εγγραφής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  (όπου εφαρμόζεται). 

 

14. Καταχώρηση στο Μητρώο Τροφίμων που τηρείται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών 

και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καθώς και Βεβαίωση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 

(όπου εφαρμόζεται). 

 

15. Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο από το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στις 

περιπτώσεις όπου υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν το έχουν ακόμα εξασφαλίσει θα μπορεί να 

υποβάλλεται σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά απαραίτητα πριν τη πληρωμή της χορηγίας. Οι 

νέες επιχειρήσεις θα το υποβάλουν μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους έργου).  

 

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

 

17. Πιστοποιητικό έγκρισης και εγκατάστασης σύμφωνα με τον Περί Ζωοτροφών Νόμο του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
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18. Οικονομοτεχνική μελέτη. Η μελέτη είναι απαραίτητη για προτάσεις που θα υποβάλλονται 

από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επιλέξιμη επένδυση θα είναι υψηλότερη των 

€100.000 και από όλες τις προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέες επιχειρήσεις με 

προτεινόμενη επένδυση υψηλότερη από €50.000. Στην οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να παρουσιάζονται τουλάχιστον τα στοιχεία/πληροφορίες που φαίνονται στο 

Παράρτημα I του Φακέλου Υποψηφιότητας.  

 

19. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του επενδυτή να καταβάλει την 

συμμετοχή του με ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καταθέσεις σε 

τράπεζες, κλπ.). 

 

20. Έγγραφο πρόθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για παραχώρηση       δανείου στο οποίο 

να συμπεριλαμβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος – διάρκεια – επιτόκιο – 

εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρησιμοποίηση 

δανειακών κεφαλαίων. 

 

21. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει 

προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα ενισχύσεων.  

 

22. Υπεύθυνη δήλωση επενδυτή ότι: 

 Δεν είναι στέλεχος της ΟΤΔ. 

 Δεν είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, της Επιτροπή Ενστάσεων και της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

Ελέγχου και Παραλαβής Έργων του Προγράμματος.  

 Δεν έχει, ο/η ίδιος/α ή μέσω νομικών ή φυσικών προσώπων, οποιαδήποτε εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με μέλη των πιο πάνω 

επιτροπών.  

 

23. Βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. 

 

24. Διεθνής Αριθμός Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) (Να ζητηθεί από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα). 
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ΜΕΡΟΣ IIΙ Περιγραφή Επένδυσης 
 

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ 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 

 Όνομα Αριθμός 
Ταυτότητας/ 
Εγγραφής 
εταιρείας 
 

 
Διεύθυνση  

%  
συμμετοχής 

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

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

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

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

Σημ: Σε περίπτωση φυσικών προσώπων θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται το έντυπο στο Παράρτημα ΙΙ 
 

1.3 α) Σε περίπτωση που η αιτήτρια εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα  άλλες εταιρείες, μέσω 
κατοχής  ποσοστού τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, θα πρέπει να 
δοθούν οι πιο κάτω πληροφορίες (Σε τέτοιες περιπτώσεις να υποβάλλονται οι οικονομικοί 
λογαριασμοί για τα έτη 2009&2010, πιστοποιητικό μετοχών και βεβαίωση για τον αριθμό των 
απασχολουμένων).  
Εάν οι μέτοχοι των πιο πάνω εταιρειών είναι φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συμπληρώνεται το 
έντυπο στο Παράρτημα ΙΙΙ (ξεχωριστό έντυπο για κάθε εταιρεία).  
 
β) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο και κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 50% 
του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου άλλων εταιρειών, θα πρέπει να δοθούν οι πιο κάτω 
πληροφορίες. 

 Όνομα Δραστηριότητα Συμμετοχή 

αιτητή (%) 

 Αρ. 

Εγγραφής 

 1. ........................................ …………………… .....................  ..................... 

 2. ........................................ …………………… .....................  ..................... 

 3. ........................................ …………………… .....................  ..................... 

 4. ........................................ …………………… .....................  ..................... 

Σημ.: Σε περίπτωση που μέτοχοι των πιο πάνω εταιρειών είναι φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να συμπληρώνεται 
το έντυπο στο Παράρτημα ΙΙΙ ( ξεχωριστό έντυπο για κάθε εταιρεία).  
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1.4 Κύκλος εργασιών και προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια 

΄Ετος Βασικά Προϊόντα 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Εγχώρια αγορά 

€ 

Εξαγωγές 

€ 

Σύνολο  

€ 

2010     

2011     

2012     

2013 

(πρόβλεψη) 

    

2014 

(πρόβλεψη) 

    

 

1.5 Στοιχεία για καθορισμό του μεγέθους της επιχείρησης 

 

ΕΤΟΣ  

2010 

 

ΕΤΟΣ  

2011 

 

ΕΤΟΣ 

2012 

 

ΕΤΟΣ  

2013 

(πρόβλεψη) 

 

ΕΤΟΣ  

2014 

(πρόβλεψη) 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  (€)      

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

(περιλαμβανομένων και 

των διευθυντών) 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

(Να περιλαμβάνει και 

την αμοιβή των 

συμβούλων) 
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1.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Δώστε λεπτομέρειες για τα ακόλουθα: 

1.6.1 Πληρότητα παραγωγικών διαδικασιών 
 

 Επίπεδο οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας (ύπαρξη τυποποιημένης παραγωγικής 

διαδικασίας, ύπαρξη και επάρκεια ξεχωριστών χώρων παραγωγής και αποθήκευσης, 

κτλ.) 

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

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

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

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

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

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

 Τεχνολογικό επίπεδο εξοπλισμού 

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

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

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

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

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

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

 Επίπεδο οργάνωσης τμήματος ανάπτυξης & σχεδιασμού προϊόντων 

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

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

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

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

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

1.6.2 Πληρότητα διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου  

 Ύπαρξη πιστοποιητικού ποιότητας (ΙSO, HACCP) ή άλλου Προτύπου ποιότητας 

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

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

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

 Επίπεδο διατιθέμενου εξοπλισμού και μέσων για ποιοτικό έλεγχο 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Επάρκεια διαδικασιών – στελέχωση ποιοτικού ελέγχου 

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

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

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

1.6.3 Επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών     

 Χρήση πληροφορικής στις λειτουργίες της επιχείρησης 

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

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

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

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

 Αξιοποίηση διαδικτύου για τις λειτουργίες της επιχείρησης 

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

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

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

 

 

1.7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1.7.1 Διοίκηση της επιχείρησης (αναφέρατε τα ονόματα / θέση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 Να επισυναφθεί οργανόγραμμα εάν υπάρχει 
 

 Μόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Εμπειρίες των μετόχων και διευθυντών σχετικές με τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

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

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

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

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

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

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

1.7.3 Εξωτερικοί Συνεργάτες (να δοθούν διευκρινίσεις) 

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

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

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

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

 

 

1.8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (υφιστάμενο προσωπικό) 

  Άνδρες 

(Αριθμός) 

Γυναίκες 

(Αριθμός) 

Σύνολο Επιστημονικό 

Προσωπικό 

Καταγωγή 

 1.  Διευθυντές (Διοίκηση) 
   

 
 

 2.  Λογιστήριο και γραφείς 
   

 
 

 3.  Παραγωγή 
   

 
 

 4.  Διάθεση (διανομείς / 

εμπορία) 
   

 
 

 5.  Άλλοι (να δίνονται 

διευκρινίσεις) 

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

…………………………….…

………………………………. 

   

 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ 
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2. ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

2.1 Σκοπιμότητα και κύριοι στόχοι της επένδυσης, σε σχέση με τους αντίστοιχους στρατηγικούς 

στόχους του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας (αναφέρονται στην 

Παράγραφο 3.4 του Τεύχους Ενημέρωσης) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

1.9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 

1.9.1 Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν κρατικής χορηγίας κατά τα τελευταία τρία χρόνια 
 

 Περιγραφή  Επένδυσης 
(Κτίρια/ Μηχανήματα/ 
Υπηρεσίες) 
 
 

Σχέδιο  
Χορηγιών 

Έτος  
Επένδυσης 

Ποσό  
Χορηγίας (€) 

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

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

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

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

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

 ........................................... ............................................... ................. ........................... 
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2.2 Περιγραφή ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου 

         ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ € 

 1 ΚΤΗΡΙΑ  Συνολικό κόστος επένδυσης κτηρίων    
 

..……………… 

    

Εμβαδόν καλυμμένου χώρου  (βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων)  

 

………..τ.μ 

 

          

   Τα πιο κάτω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν - Δηλώστε  ΝΑΙ / ΟΧΙ : ΝΑΙ ΟΧΙ  

   Αναλυτική εκτίμηση κόστους από αρχιτέκτονα του έργου (που να 

φέρει υπογραφή του αρχιτέκτονα και να δηλώνει και το εμβαδόν σε 

τετραγωνικά μέτρα) 

   

   Αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις και κατόψεις)    

          

 2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   (η συνολική δαπάνη να συμφωνεί με το 

αντίστοιχο ποσό του ΠΙΝΑΚΑ Α) 

 

……………………... 

   Τα πιο κάτω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν - Δηλώστε  ΝΑΙ / ΟΧΙ : ΝΑΙ ΟΧΙ  

   Υποβάλλεται συμπληρωμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ Α    

   Για κάθε μηχάνημα/εξοπλισμό του ΠΙΝΑΚΑ Α υποβάλλεται αναλυτική 

προσφορά (που συνοδεύεται και από  τεχνική περιγραφή)  

   

   Για μηχανήματα/εξοπλισμό του ΠΙΝΑΚΑ Α αξίας πέραν των 

€30.000υποβάλλεται και δεύτερη συγκρίσιμη προσφορά (που 

συνοδεύεται και από  τεχνική περιγραφή)  

   

 

 

 

 

         

 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ   .………………. 

          

   Τα πιο κάτω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν - Δηλώστε  ΝΑΙ / ΟΧΙ : ΝΑΙ ΟΧΙ  

    Υποβάλλονται επίσημα αποδεικτικά έγγραφα  για το πραγματικό 

κόστος  

   

          

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ    ………………... 
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2.3 Μεταφορά τεχνογνωσίας (απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εξασφάλιση άδειας 

εκμετάλλευσης κ.λ.π.) 

2.3.1 Αναφέρατε το είδος της επένδυσης για μεταφορά τεχνογνωσίας, πώς αυτή θα χρησιμοποιηθεί από 

την επιχείρηση, τα πλεονεκτήματά της και την συμβολή της στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3.2 Από πού θα εξασφαλίσετε την τεχνογνωσία; (αναφέρατε τη χώρα και τον συγκεκριμένο προμηθευτή) 

 

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

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

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

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

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

 

 

2.4 Τεχνολογία της επένδυσης  

2.4.1 Αναφέρατε  

 Το επίπεδο τεχνολογίας της νέας επένδυσης σε μηχανήματα / εξοπλισμό / κτίρια 

/τεχνογνωσία             

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

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

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

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

 Την αναγκαιότητα της νέας επένδυσης και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της επιχείρησης   

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

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

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

 Την συμβολή της νέας επένδυσης στην βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας της υγείας 

των εργαζομένων. 

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Αναφέρατε τις επιπτώσεις της νέας επένδυσης στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

σας, στην ανταγωνιστικότητα τους και στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής τους 

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

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

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

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

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

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

2.4.3 Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συμβάλλει στη: (Όπου η απάντηση είναι ΝΑΙ, 

επεξηγήστε) 

 δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής                                         ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

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

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

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

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

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

 βελτίωση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής                                ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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 δημιουργία νέου προϊόντος (όπου νέο προϊόν περιλαμβάνει και την ουσιαστική 

διαφοροποίηση στη συσκευασία υφιστάμενων προϊόντων)        ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

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

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

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

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

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

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

 ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων                             ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

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

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

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

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

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

  

 καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (π.χ. εξοικονόμηση 

νερού, ενέργειας, αποβλήτων)                                                          ΝΑΙ                  ΟΧΙ  

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

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

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

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

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

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

 αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας                                      ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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2.5 Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν (προβλέψεις για το πρώτο έτος μετά την 

επένδυση) 

 Προϊόν Ποσότητα (λίτρα, κιλά κ.α)  Αξία (€) 

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

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

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

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

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

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

Συνολική αξία 

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

………………… 

2.6 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. 
 
................................................................................................................................................................. 

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

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

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

2.7 Τόπος εγκατάστασης / μετεγκατάστασης μονάδας – αιτιολόγηση επιλογής τόπου, αναφέρατε 
αν γειτνιάζει με την προμήθεια πρώτων υλών και αν απασχολείται ή θα απασχολήσετε 
εργατικό δυναμικό από την γύρω περιοχή 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

2.8 Πρόβλεψη υλοποίησης της επένδυσης (Μήνας / Έτος) 

 

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

Θα αναμένετε την τελική έγκριση της αίτησης για να αρχίσετε την υλοποίηση της επένδυσης σας;   

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 



                                                                                  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                     ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ …..................... 
19 

 

 

 

2.9 Προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης στη μονάδα 

  Άνδρες 

Αριθμός 

Γυναίκες 

Αριθμός 

Σύνολο Επιστημονικό 

Προσωπικό  

  
Διευθυντές (διοίκηση) 
 

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

 Λογιστήριο (γραφείς) 
 

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

 Παραγωγή  
 

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

 Διάθεση  
 

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

 Άλλοι (να δίνονται διευκρινίσεις) 
...................................................... 
...................................................... 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

2.10 Χρηματοδότηση Κόστους της Επένδυσης* – Τρόπος Κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής 

  €  

 (α)  Δάνεια  

 

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

 (β)  Τρεχούμενοι λογαριασμοί  (όριο) 

 

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

 (γ)  Ιδία συμμετοχή – Καταθέσεις σε τράπεζα 

 

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

 (δ) Αναμενόμενη κρατική χορηγία ..........................  

                                                   ΣΥΝΟΛΟ   

*Σημ. Η τεκμηρίωση της χρηματοδότησης να καλύπτει το ύψος της συνολικής επένδυσης αφαιρούμενης 

της χορηγίας. 
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2.11 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Επένδυσης (ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ)  

 ΕΤΟΣ 

2010 

€ 

ΕΤΟΣ 

2011 

€ 

ΕΤΟΣ 

2012 

€ 

ΕΤΟΣ 

2013 

€ 

ΕΤΟΣ 

2014 

€ 

ΕΤΟΣ 

2015 

€ 

ΕΤΟΣ 

2016 

€ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (πρόβλεψη) 
       

ΚΟΣΤΟΣ 

(πρόβλεψη)  

Κόστος 

Παραγωγής 

(εξαιρουμένων 

των 

αποσβέσεων) 

       

Διοικητικό 

Κόστος 

(περιλαμβανο-

μένων ενοικίων 

/ τόκων και 

εξαιρουμένων 

των 

αποσβέσεων) 

   

    

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

       

 

2.12 Επιπτώσεις στην αξιοποίηση της γεωργικής παραγωγής (να αναφερθεί η ποσότητα - λίτρα ή κιλά - 

γεωργικής παραγωγής που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην μεταποιητική διαδικασία, πριν και μετά 

την προτεινόμενη επένδυση) 

Γεωργικό προϊόν 

Π.χ. Γάλα 

Χώρα 

Προέλευσης 

Σήμα ποιότητας 

(Βιολογικό / 

ΠΟΠ/ΠΓΕ)  ή ΟΧΙ 

Έτη από την υλοποίηση της επένδυσης 

-2 -1 0 +1 +2 

 ΚΥΠΡΟΣ  

 

     

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 

     

 ΚΥΠΡΟΣ  

 

     

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
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 ΚΥΠΡΟΣ  

 

     

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 

     

 ΚΥΠΡΟΣ  

 

     

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

 

     

 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ – ΑΓΟΡΑΣ 

3.1 Υφιστάμενες ανταγωνιστικές μονάδες 

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Εγχώρια παραγωγή, εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων 

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

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

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

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

3.3 Προβλήματα – προοπτικές κλάδου  

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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3.4 Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

4.1 Συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας μετά και το νέο επενδυτικό 

σχέδιο (να γίνει αιτιολόγηση) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 της Δράσης. Συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως 

με αυτούς τους όρους. Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και η 

Μονάδα Εφαρμογής ήθελαν να διεξάγουν για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Πρόσθετα, 

εξουσιοδοτώ την ΟΤΔ και τον ΚΟΑΠ να δημοσιοποιήσει την παροχή ενίσχυσης για την αίτηση μου και 

αποδέχομαι την ενημέρωση που παρέχει ο ΚΟΑΠ μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). 

Ως αιτητής / νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης δεσμεύομαι / την  δεσμεύω: 

 Να τηρώ / τηρεί / τηρήσει το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα τους 
Νόμους και Κανονισμούς που προκύπτουν από αυτούς που αναφέρονται στο Τεύχος Ενημέρωσης 
της Δράσης. 

 Να τηρώ / τηρεί όλες τις πρόνοιες της Δράσης που αναφέρονται στο Τεύχος Ενημέρωσης της, τόσο 
κατά την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού μου / της έργου όσο και κατά την διάρκεια της 
πενταετίας / δεκαετίας που άρχεται από την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής της χορηγίας. 

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει προταθεί ή 
οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο Σχέδιο ενισχύσεων. 

 • Δεν υφίσταται σε βάρος της επιχείρησης οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για 
δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο Παροχής 
Χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία λήφθηκε σε λιγότερο 
χρονικό διάστημα των τριών ετών από σήμερα. 

 Τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την  ημερομηνία υποβολής  της αίτησης δεν συμμετείχα με πάνω από 
10% σε επιχείρηση με δραστηριότητες που καλύπτει το Μέτρο 1.6 (αφορά νέους γεωργούς) 

 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 της επιχείρησης μου και 
ότι θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης με βάση τη Δράση. Επίσης, ανάλογα με την 
περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. 

 Επίσης με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο αναγνωρίζω το δικαίωμα της ΕΔΠ LEADER 
Επαρχίας Λάρνακας να προβεί ανά πάσα στιγμή  σε τροποποιήσεις / συμπληρώσεις ή αλλαγές στη 
Δράση που τυχόν θα απαιτήσει η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ή ο Κ.Ο.Α.Π. 

Ημερομηνία:        /        /         Υπογραφή αιτητή: 

 

O Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001: 

Ενημέρωση που δίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) για τη λειτουργία Αρχείων σύμφωνα με 
το άρθρο 11 του πιο πάνω Νόμου. Η τήρηση του αρχείου σκοπό έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ΚΟΑΠ και των 

σκοπών που υπηρετεί. Σκοποί του ΚΟΑΠ 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: 
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Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα) 2000 Λευκωσία Τηλ: 00357 22 557777  Φαξ: 00357 22 55775 
 
 
 

Αποδέκτες του αρχείου ή μέρους αυτού και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχει, 
είναι: Ανάδοχοι του ΚΟΑΠ, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Όργανο Πιστοποίησης ΚΟΑΠ, 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Όργανα και Επιτροπές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Yπουργείο Εσωτερικών και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί, Τμήματα και Υπηρεσίες, στο πλαίσιο 
των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους. 

 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτητών δύναται να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1848/2006 της 
Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της 
οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου 
της 22ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων 
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) με τη σειρά της δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά στις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1469/95 και το άρθρο 7 
των κανόνων εφαρμογής του. 
 
Σε εφαρμογή του άρθρου 44α του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
Κανονισμού (ΕΚ) 259/2008, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του 
συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προς πλήρη 
συμμόρφωση με τους υπό αναφορά Κανονισμούς. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τηρουμένων των 
προνοιών του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 259/2008: Το ονοματεπώνυμο, την πλήρη εταιρική 
επωνυμία, τoν δήμο ή την κοινότητα ή το χωριό και τον ταχυδρομικό κώδικα και τα αντίστοιχα ποσά 
των ενισχύσεων τα οποία έχει λάβει κάθε δικαιούχος κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος. Η 
δημοσιοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που είναι αναγκαίοι για την 
εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλουν οι εν λόγω κοινοτικοί Κανονισμοί. Τα δεδομένα ή στοιχεία 
που δημοσιοποιούνται ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές 
ελέγχου και διερεύνησης των Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών για σκοπούς εξασφάλισης των 
οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα ατομικά 
δικαιώματα των αιτητών καθορίζονται και θα ασκούνται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, ως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται και των δυνάμει αυτού εκάστοτε εκδοθέντων κανονισμών. Ανεξάρτητα 
από την γενικότητα της παρούσας παραγράφου τα δικαιώματα αυτά αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης 
και διόρθωσης και το δικαίωμα αντίρρησης. Το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης και το δικαίωμα 
αντίρρησης δυνάμει του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν. 138(Ι)/2001, ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον ΚΟΑΠ 
και ταυτόχρονη καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού όπου αυτό εφαρμόζεται και ως εκάστοτε 
καθορίζει ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμός του 2002, Κ.Δ.Π. 538/2002. 
Επίσης ο τρόπος καταβολής του εν λόγω ποσού και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Ν.138(Ι)/2001. Σε τέτοια περίπτωση τα φυσικά πρόσωπα 
ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τα Γραφεία στα οποία υπέβαλαν την αίτησή τους. 

 
 

Σημείωση:  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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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

& ΧΩΡΑ 

 

ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΟΔΟΤΗΣ 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΝΑΥΛΟΣ & 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

(αν εφαρμόζεται) 

(€) 

(Β) 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΥΡΩ 

(€) 

(Α)+(Β) 

ΞΕΝΟ 

ΣΥΝΑΛ/ΜΑ 

(αν ισχύει) 

ΕΥΡΩ 

€ 

(Α) 

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      
 

 
  

      ΣΥΝΟΛΟ €  

Σημειώσεις: 
 Το κόστος του ΦΠΑ να μη συμπεριλαμβάνεται.  -  Στην περίπτωση που τα μηχανήματα / εξοπλισμός θα εισαχθούν απευθείας από τον αιτητή, στο κόστος αίτησης να περιλαμβάνεται η τιμή CIF 

(κόστος αγοράς, ασφάλιστρο και μεταφορικά εισαγωγής). Σε περίπτωση όπου η τιμή προσφοράς δεν είναι CIF, τότε (αν εφαρμόζεται)  το πλέον κόστος θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω ξεχωριστής 
προσφοράς για το ασφάλιστρο και μεταφορικά εισαγωγής. 

 Σε περίπτωση όπου το ποσό της προσφοράς που υποβάλλεται είναι σε ξένο νόμισμα (π.χ. Αμερικανικό Δολάριο $) τότε, στην στήλη ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, να αναγράφεται το ποσό σε Ξένο 
Νόμισμα και να υπολογίζεται σε Ευρώ στην αντίστοιχη στήλη του Πίνακα με βάση την ισοτιμία που ισχύει κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης. 

 Σε περίπτωση όπου το κόστος προσφοράς περιλαμβάνει και έξοδα  εγκατάστασης/εφαρμογής εξοπλισμού ή/και εκπαίδευσης ή/και άλλης υπηρεσίας από τον προμηθευτή/κατασκευαστή, τότε αυτά θα 
πρέπει να φαίνονται με αναλυτικά ποσά στην προσφορά που υποβάλλεται.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β Επιλέξιμοι Κλάδοι και Δραστηριότητες 

 
Α/Α 

 
Επιλέξιμος Κλάδος 

 

 
Δραστηριότητα 

1.  ΓΑΛΑ (Αγελαδινό ή 
και Αιγοπρόβειο) 

1.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων παστερίωσης γάλακτος. 

  1.2 Δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης και πρόψυξης 
γάλακτος. 

2.  ΜΕΛΙ 2.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης 
μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων.  

3.  ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3.1 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
3.5 

Εκσυγχρονισμός ή / και συγχώνευση  ελαιοτριβείων. 
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων για 
παραγωγή ελαιόλαδου βιολογικής παραγωγής. 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιόλαδου. 
Ίδρυση νέων, ή εκσυγχρονισμός μονάδων 
επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων. 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων αποπυρήνωσης, τυποποίησης και 
συσκευασίας νωπού ελαιόκαρπου (π.χ. παραγωγή 
παραγεμιστών ελιών). 

4.  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΜΠΕΛΙΟΥ 

4.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής 
παραδοσιακών προϊόντων αμπελιού, όπως  
σουτζούκος κλπ. 

   5.  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
5.1 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, 
συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, μπανανών, 
οπωροκηπευτικών περιλαμβανομένης τις πατάτας και 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

   
5.2 

 
5.3 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, 
χρυσόμηλα, σύκα κλπ). 
Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων μεταποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων 
προϊόντων (τις εσπεριδοειδή, χαρούπια, ελιές, 
τριαντάφυλλο, ανθόνερο κλπ) περιλαμβανομένης και 
τις πατάτας. 

   6. ΑΝΘΗ 6.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων εμπορίας ανθέων (ανθαγορές και 
κέντρα συσκευασίας και διανομής). 

   7. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 

7.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων 
ελαίων και αποσταγμάτων. 

   8.  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.1 Εκσυγχρονισμός ή συγχώνευση υφιστάμενων 
μονάδων παραγωγής ζωοτροφών  
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   9. ΑΥΓΑ  - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ  
Αυγά 

9.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τυποποίησης, συσκευασίας και επεξεργασίας 
αυγών. 

 Πουλερικά 9.2 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σφαγείων 
εξαιρουμένων των επενδύσεων που αφορούν 
βιολογικούς σταθμούς. 

  9.2.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος 
πουλερικών και παραγωγής 
κρεατοπαρασκευασμάτων. 

   

10. 

 
 
ΚΡΕΑΣ 

10.1 
 
 
 

 

10.2 

Ίδρυση νέων σφαγείων για βοοειδή ή/ και 
εκσυγχρονισμός/ επέκταση υφιστάμενων σύγχρονων 
περιφερειακών σφαγείων που πληρούν τις 
προδιαγραφές του Κοινοτικού Κεκτημένου, 
συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών επεξεργασίας 
λυμάτων (βιολογικών σταθμών). 
 
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός σφαγείων κουνελιών. 

  10.3 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και 
παραγωγής κρεατοπαρασκευασμάτων. 

 11. ΣΙΤΗΡΑ  11.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
αλευρόμυλων   

12. ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΑΜΥΓΔΑΛΑ 

12.1 Ίδρυση νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
μονάδων μεταποίησης φιστικών και αμυγδάλων    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την επιχείρηση  

 Ιστορικό Επιχείρησης  

 Δραστηριότητα 

 Εγκαταστάσεις και Υποδομές Επιχείρησης  

 Μετοχικό Κεφάλαιο   

 Οργάνωση και Διοίκηση   

 Απασχολούμενο προσωπικό και Οργανόγραμμα  

 Πελάτες – Δίκτυο Διανομής 

 

2. Αναλυτικά στοιχεία κλάδου / αγοράς  

 Ανταγωνισμός  

 Προβλήματα  

 Προοπτικές  

 

3. Ανάλυση Προτεινόμενης Επένδυσης  

 Σκοπός και Στόχοι  

 Τόπος Εγκατάστασης   

 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  

 Τεχνολογία νέου εξοπλισμού / επένδυσης και τυχόν επιπτώσεις  

i. στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,  

ii. στην βελτίωση της μεθόδου παραγωγής,  

iii. στην προστασία του περιβάλλοντος, 

iv. στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας  

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης   

 

4. Χρηματοδότηση της Επένδυσης  

 Ίδια Κεφάλαια  

 Δανειακά Κεφάλαια  
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5. Ανάλυση μελλοντικής κατάστασης της εταιρείας:  

i. Οικονομικές Προβλέψεις για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια μετά την επένδυση που να 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  

 Λογαριασμό Αποτελεσμάτων / Κερδοζημιών σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

ακολουθεί ( Πίνακας Ι) 

 Κατάσταση Ταμειακής Ροής σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί 

 Άλλους Συναφείς Πίνακες (Πίνακας ΙΙ) 

ii. Επεξηγηματική αναφορά και αιτιολόγηση της μεθοδολογίας/υποθέσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των οικονομικών προβλέψεων. Για υφιστάμενες 

επιχειρήσεις, οι οικονομικές προβλέψεις θα πρέπει να ακολουθούν την λογιστική πρακτική 

(σε θέματα αποσβέσεων κλπ) των προηγούμενων ελεγμένων οικονομικών εκθέσεων.   

 

6. Αποτίμηση Επένδυσης / Συμπέρασμα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 – 2017  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

€   € € € € € 

ΕΣΟΔΑ      

 

 

Κύκλος Εργασιών              

ΕΞΟΔΑ             

Κόστος Πωλήσεων              

Αποσβέσεις              

Μεικτό Κέρδος             

Έξοδα Διοίκησης              

Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων              

Αποσβέσεις              

Κέρδος από εργασίες             

Έξοδα Χρηματοδότησης              

Κέρδος πριν τη Φορολογία              

Εταιρικός Φόρος              

             

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ              
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

€   € € € € € 

ΕΙΣΡΟΕΣ  

            

  

            

Εισπράξεις από πωλήσεις              

Άλλα Έσοδα / Εισροές               

Σύνολο Εισροών            

  

  

  

ΕΚΡΟΕΣ             

Κόστος Πωλήσεων              

Έξοδα Διοίκησης              

Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων              

Αποπληρωμή Δανείων              

Φορολογία              

Σύνολο Εκροών              

Πλεόνασμα Περιόδου            

 

 

 



                                                                                  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                     ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ …..................... 
32 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα βεβαιούται ότι:  

 

Α) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας --------------------- 

ΔΕΝ κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου σε άλλη επιχείρηση. 

 

Ονοματεπώνυμο μετόχου 

 

1. --------------------------------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------------------------------- 

3. --------------------------------------------------------------------------- 

           

Β) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας ----------------------------------------- κατέχουν 

μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στις ακόλουθες εταιρείες:  

 

Ονοματεπώνυμο μετόχου       Όνομα εταιρείας     Δραστηριότητα                 % συμμετοχής  

 

1. ----------------------------        ---------------------        ---------------------           --------------- 

2. -----------------------------       ---------------------        ---------------------           --------------- 

3. -----------------------------       --------------------         ---------------------           --------------- 

 

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 της επιχείρησης μου και 

ότι θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης με βάση το Μέτρο 4.1. Επίσης, ανάλογα με 

την περίπτωση είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. 

 

Υπογραφή:  -------------------------------------  

   

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: ------------------------------ 

   

Αρ. Ταυτότητας: ------------------------------- 

        

Σφραγίδα Εταιρείας: -------------------------- 

 

Ημερομηνία   -----------------------------------             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Με την παρούσα βεβαιούται ότι:  

 

Α) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας --------------------------------------------- 

ΔΕΝ κατέχουν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου σε άλλη επιχείρηση. 

 

Ονοματεπώνυμο μετόχου 

 

1. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ------------------------------------------------------------------------------------- 

           

Β) Οι πιο κάτω μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας ---------------------------- κατέχουν μετοχές ή 

δικαιώματα ψήφου στις ακόλουθες εταιρείες:  

 

Ονοματεπώνυμο μετόχου       Όνομα εταιρείας     Δραστηριότητα                % συμμετοχής  

 

1. ----------------------------        ---------------------        ---------------------         --------------- 

2. -----------------------------       ---------------------        ---------------------        --------------- 

3. -----------------------------       --------------------         ---------------------        --------------- 

 

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 της εταιρείας 

..................................................... που υπέβαλε με βάση το Μέτρο 4.1, και ότι θα στερηθεί του 

δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης με βάση το Μέτρο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση είναι 

δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. 

 

Υπογραφή:  -------------------------------------  

   

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: ------------------------------ 

     

Αρ. Ταυτότητας: ------------------------------- 

        

Σφραγίδα Εταιρείας: -------------------------- 

 

Ημερομηνία   -----------------------------------   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Με την παρούσα δήλωση, εγώ ο …………………………………….., με Αρ. Ταυτότητας ………..……… 

δηλώνω υπεύθυνα ότι η επενδυτική πρόταση με τίτλο …………………………………............................. 

……………………………… , το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει 

προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα ενισχύσεων. 

 

Δηλώνω ακόμη υπεύθυνα ότι: 

 Δεν είμαι στέλεχος της ΟΤΔ. 

 Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος, της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

της Επιτροπή Ενστάσεων και της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής 

Έργων του Προγράμματος.  

 Δεν έχω, ο/η ίδιος/α ή μέσω νομικών ή φυσικών προσώπων, οποιαδήποτε εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με μέλη των πιο πάνω επιτροπών.  

 

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 της επιχείρησης μου και ότι 

θα στερηθεί του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης με βάση το Μέτρο 4.1. Επίσης, ανάλογα με την 

περίπτωση είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον της. 

 

 

 

Υπογραφή:  -------------------------------------  

   

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας: ------------------------------ 

        

Σφραγίδα Εταιρείας: -------------------------- 

 

Ημερομηνία   -----------------------------------             

 

 


