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ΜΕΤΡΟ 41 
ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……….. 
 



 

I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ: 

ΟΤΔ «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.» 

Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 

Τ.Κ. 62 121, ΣΕΡΡΕΣ 

 

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού 
προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.» 

 

Υπομέτρο «…..» 
Δράση «……» 

Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..» 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: 

ΟΝΟΜΑ(*):  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*): 

ΦΥΛΟ(*): 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

ΤΗΛ.:  

FAX : 

Ε-mail : 

Ιστοσελίδα: 

ΑΦΜ 

ΔΟΥ 

 

Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να 

απευθυνθεί η ΟΤΔ 

για πληροφορίες: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:    

Στο πλαίσιο της 1
ης

  πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε 

συνημμένα το φάκελο υποψηφιότητας έργου 

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

ΟΝΟΜΑ:       

ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό): 

FAX : 

Ε-mail : 
 

Ημερομηνία: 

Ο/Η αιτών/αιτούσα 
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος) 

(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα 

 ........................................................ 
            (Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο) 

 

 

Συνημμένα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

Φάκελος υποψηφιότητας Ημερομηνία : ...................................................... 

 

Αριθ. Πρωτ. : ...................................................... 

 

 
Α/Α πρότασης  :    (Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ) 



 
 

IΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 
 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
5. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 
 

 
 

Σημειώνεται ότι όλα τα αναφερόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας δεσμεύουν το δικαιούχο και θα 

πρέπει να αποδεικνύονται κατά την αποπληρωμή του έργου από την ΟΤΔ, καθώς και κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου. 

 



1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

      

      

      

      
Δε συμπληρώνεται επαγγελματική εμπειρία που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του 

προτεινόμενου έργου 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

   

   

   

   
Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του 

προτεινόμενου έργου 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Αναφέρεται η παρούσα επαγγελματική ιδιότητα/κατάσταση και παρατίθενται τυχόν πρόσθετα στοιχεία του 

βιογραφικού που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω 

πίνακες 

 

 

 

 

 



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ (Για τις δράσεις του υπομέτρου L311) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Εισοδήματα τελευταίας τριετίας) 

ΕΤΟΣ ν-2 ΕΤΟΣ ν-1 ΕΤΟΣ ν Μ.Ο. τριετίας 

ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % 

Πηγή εισοδήματος 1   2   3   4=(1+2+3)/3   

Γεωργικές επιχειρήσεις                 

Λοιπές πηγές                 

Σύνολο                 

Παρατηρήσεις: 

1. Όπου (ν) θεωρείται το εξεταζόμενο έτος 

2. Ο πίνακας συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί για το τρέχον έτος, 

συμπληρώνεται με βάση το έντυπο Ε1 της δήλωσης εισοδήματος 

3. Το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των εισοδημάτων ανά έτος και του μέσου όρου τριετίας 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ο υποψήφιος είναι Νέος Γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος 

ενίσχυσης του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 

  

Ο υποψήφιος έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα 

προερχόμενα από τον καπνό 

  

 



 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΑΦΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*) 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  

€) 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται 

μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του. 

(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο) 

 



 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΜΕΤΡΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΗ 

41 «….» «….» 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ..............................................................................................................................................  

ΝΟΜΟΣ: ....................................................................................................................................................  

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ................................................................................................................................  

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ................................................................................................................................  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ..............................................................................................................................................................  

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ 
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ (*)  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ. 2008)  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ  

 

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

ΑΛΛΟ  

Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο μόνο για τις δράσεις του υπομέτρου L311 

 

ΙΔΡΥΣΗ  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο 

 



Για επενδύσεις υποδομών διανυκτέρευσης συμπληρώνεται: 

(*) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις προτάσεων που αφορούν εκσυγχρονισμό ή και επέκταση. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

ΤΑΞΗ ΚΛΙΝΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ 

Υπάρχουσα 

κατάσταση (*) 

    

Μετά την υλοποίηση     



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης του έργου. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με την 

ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας και το βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας κ.λπ.) και συμμετοχή σε δίκτυα 

ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων. 

Αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή, τη λειτουργία και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και το δίκτυο στο οποίο συμμετέχει ή θα συμμετάσχει η επιχείρηση 

(περιγραφή, χαρακτηριστικά, σκοπιμότητα του δικτύου, αντικείμενο δραστηριότητας συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων). 

 

 

 

 

 

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων 

Περιγράφεται η διαδικασία με την οποία οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα της περιοχής 

ενσωματώνονται και αξιοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης.. 

 

 

 

 

 

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων 

Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (ISO κ.λπ.) που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου. 

 

 

 

 

 

Βαθμός ενσωμάτωσης στοιχείων πολιτισμού και βαθμός πολιτιστικής ταυτοποίησης.  

Αναφέρονται αναλυτικά   στοιχεία όπως η  παράδοση που  μπορεί να αφορά το ίδιο το προϊόν, τα 

πολιτιστικά γνωρίσματα και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων και των συνηθειών τους όπως  αυτά αξιολογούνται, αξιοποιούνται και 

«ενσωματώνονται»  στην παραγωγική διαδικασία από τον επενδυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

ανάλογα με τη μορφή της επένδυσής του. (Ο τρόπος, ο βαθμός και  τα μέσα ενσωμάτωσης  των 

παραγωγικών, φυσικών και των πολιτιστικών αξιών της περιοχής στην λειτουργία της επιχείρησης 

υποδεικνύονται από την εμπειρογνωσύνη με τίλτο «Εμπειρογνωμοσύνη για τη σύνδεση των 

πολιτιστικών στοχείων της περιοχής παρέμβασης με τις ενέργειες του τοπικού προγράμματος 

LEADER». Είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το κριτήριο επιλεξιμότητας 4, η 

εκπλήρωση τουλάχιστον του 50% των χρησιμοποιούμενων πολιτιστικών στοιχείων της αντίστοιχης 



εμπειρογνωμοσύνης. 

Ως χρησιμοποιούμενα στοιχεία νοούνται αυτά τα οποία εφαρμόζονται στην εκάστοτε ενέργεια π.χ. 

όταν το επενδυτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει  κτιριακές εργασίες τότε τα χρησιμοποιούμενα 

στοιχεία είναι 5 εκ των οποίων πρέπει να τηρούνται τα 3 τουλάχιστον. Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία 

δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 4 εκ των οποίων πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον τα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τήρηση Προδιαγραφών της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων 

μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής».  

(Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο για τις δράσεις L311-7 & L312-3. Αναφέρονται αναλυτικά οι 

προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή, οργάνωση και  λειτουργία της επιχείρησης 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην εμπειρογνωμοσύνη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τήρηση Προδιαγραφών της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη προδιαγραφών 

κατασκευής – εξοπλισμού – λειτουργίας μονάδων φιλοξενίας ».  

(Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο για τις δράσεις L311-1 & L313-5. Αναφέρονται αναλυτικά οι 

προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή, οργάνωση και  λειτουργία της επιχείρησης 

λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην εμπειρογνωμοσύνη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τήρηση Προδιαγραφών της εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο «Προδιαγραφές κατασκευής –εξοπλισμού- 

λειτουργίας μονάδων Εστίασης».  

(Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο για τις δράσεις L311-2 & L313-6. Αναφέρονται αναλυτικά οι 

προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή, εξοπλισμό, οργάνωση και  λειτουργία της επιχείρησης 



λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην εμπειρογνωμοσύνη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλο 

Αναφέρονται αναλυτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου που δεν περιλαμβάνονται 

στα ανωτέρω. 

 

 

 

 



 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιγραφή τεχνολογικής καινοτομίας 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή οργανωτικής καινοτομίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως Καινοτομία εκλαμβάνεται: 

1. η ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους, 

2. η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής 

3. η εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ, 

στην οργανωτική δομή, 

στις συνθήκες εργασίας και 

στις δεξιότητες των εργαζομένων. 

Μπορεί να είναι, είτε: 

Α "τεχνολογική καινοτομία" 

Προϊόντος & 

Διαδικασίας 

Β "οργανωτική καινοτομία" 

Εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας, στην οργάνωση του 

χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις. 

Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτομίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σημαντική αλλαγή / 

διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή τις 

οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO 

κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών 

ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας 

ή εμβέλειας δε θεωρούνται καινοτόμες παρεμβάσεις. 



 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Διατηρητέο κτίριο   

Παραδοσιακό κτίριο   

Τήρηση στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 

Αναφέρονται στοιχεία του προτεινόμενου έργου που το καθιστούν συμβατό με την αρχιτεκτονική και 

αισθητική της περιοχής και προσδιορίζουν την εναρμόνισή του με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο 

εντάσσεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αναφέρονται αναλυτικά συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές που εξασφαλίζουν την 

προσβασιμότητα ατόμων μειωμένης κινητικότητας 

Νέα κτίρια 

 

 

 

 

 

Υφιστάμενα κτίρια 

 

 

 

 

 

 

Περιβάλλον χώρος 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ 
(Εγκεκριμένη) 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Τεχνική μελέτη     

Έγκριση χαρακτηρισμού κτιρίου 

παραδοσιακού ή διατηρητέου 

    

Μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

    

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων     

Έγκριση καταλληλότητας 

οικοπέδου (ΕΟΤ) 

    

Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης 

(ΕΟΤ) 

    

Οικοδομική άδεια     

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας     

Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας     

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

    

Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ     

Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ 

για τις εξαιρέσεις 

    

Άλλες (να αναφερθούν 

αναλυτικά) 

    

Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και 

τα αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή 

υποβληθείσες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου. 

 
 



 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την 

έναρξη εργασιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

� ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.) 

 

 

 

� ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.) 

 

 

 

� ΑΛΛΑ: 

 

 

 

 



3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

<25 >25 <25 >25 <25 >25 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(εκτός αυτοαπασχόλησης) 

       

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(αυτοαπασχόληση) 

       

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός 

αυτοαπασχόλησης) 

       

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(αυτοαπασχόληση) 

       

Η κατανομή των θέσεων εργασίας σε άνδρες, γυναίκες και ηλικιακές κλίμακες χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση του ΠΑΑ. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή των νέων θέσεων είναι ενδεικτική και δε 

δεσμεύει τον υποψήφιο. 

Ως θέση απασχόληση θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης. 

Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης 

θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση με τη διαίρεση του αριθμού των 

μηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες = 5 θέσεις 

εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης. 

Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το τελευταίο 

τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης. 

Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναμες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν από την 

επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους λειτουργίας από την ημερομηνία αποπληρωμής του 

έργου. 

Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθμολογείται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάμενες Θέσεις Απασχόλησης)/9 

Το υποκριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την τιμή του δείκτη διαιρεμένη δια δύο. Ο βαθμός του 

υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση με το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθμολογούνται με βάση τον ακόλουθο 

πίνακα, ανάλογα με το είδος αυτής: 

Υποδομές διανυκτέρευσης 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός 

≤ 150.000 0,5 ≤ 90.000 0,5 

≤ 300.000 0,25 ≤ 180.000 0,25 

≤ 450.000 0,125 ≤ 270.000 0,125 

>450.000 0 >270.000 0 

Λοιπές επιχειρήσεις 



ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός ΣΚ ανά ΘΑ Βαθμός 

≤ 100000 0,5 ≤ 60000 0,5 

≤ 200000 0,25 ≤ 90000 0,25 

>200000 0 >90000 0 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι: 

− Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει να 

είναι εξαρτημένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των 

προγραµµάτων του ΟΑΕΔ. 

− Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρώνται και οι αυτοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε στις 

υφιστάμενες είτε στις νέες θέσεις. 

Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι: 

1. Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας, 

2. Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής, 

3. Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής, 

4. Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, 

5. Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 

− Στην περίπτωση ΜΜΕ εντός ενός έτους από την αποπληρωμή του έργου, ο δικαιούχος δεσμεύεται 

για την αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση. 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να 

τεκμηριώνονται επαρκώς και να προκύπτουν από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ενέργεια 

Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης (KWh): 

Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ (KWh): 

Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ (KWh): 

Περιγραφή του συστήματος (εκτός ΑΠΕ) που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας: 

 

 

 

Νερό 

Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης (m
3
): 

Νερό που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος(m
3
):  

Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση νερού: 

 

 

 

Στερεά απόβλητα 

Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων που παράγονται 

από τη λειτουργία του έργου: 

 

 

 

 

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο 

(π.χ. ISO 14001, EMAS): 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω πεδία δεν πρέπει να συμπεριληφθούν ενέργειες που είναι υποχρεωτικές 

από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία του έργου. 



 
Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης ΑΠΕ 

Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης 

 

 

 

 

 

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης 

 

 

 

 

 

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται από αντίστοιχη μελέτη, η οποία θα πρέπει 
να επισυνάπτεται. 
 

 



 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΤΟΣ -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Αριθμός 

διανυκτερεύσεων 

        

Συμπληρώνεται για τα έργα της δράσης L313-5 

 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΤΟΣ -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Αριθμός επισκεπτών 

χωρίς διανυκτέρευση 

        

Συμπληρώνεται για τα έργα των δράσεων L313-6 και L313-8

 



•        Τα ποσά στους πίνακες που ακολουθούν συμπληρώνονται σε ευρώ με δύο δεκαδικά

ψηφία.

•        Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 71,

παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•         Το προτεινόμενο κόστος των ενεργειών του προϋπολογισμού θα πρέπει να 

        τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση τις σχετικές προσφορές που περιλαμβάνονται 

        στο φάκελο υποψηφιότητας 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ



1 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

2 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

3 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

4 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

5 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1.1. ΚΤΙΡΙΑ

Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιµέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.



Α/Α

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

4.1.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ



4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ

4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόµενα έργα υποδοµής και 
περιβάλλοντος χώρου



4.2.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

2 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

3 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

4 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:

5 Κτίριο επιφάνειας ................. m2 που χρησιµοποιείται για:



ΟΜΑ∆Α 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

Υ.01 Ισοπεδώσεις-∆ιαµορφώσεις µ2

Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ Αποκ

Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ Αποκ

Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης Αποκ

Υ.05

Σύνδεση µε δίκτυο 
αποχέτευσης Αποκ

Υ…. Άλλο

ΠΧ.01 Περίφραξη µ

ΠΧ.02 Εσωτερική οδοποιία µ2

ΠΧ.03 Αίθριος (αύλειος) χώρος µ2

ΠΧ.04 Χώρος πρασίνου µ2

ΠΧ.05 Υπαίθριος χώρος στάθµευσης µ2

ΠΧ.06 ∆ιαµόρφωση χώρου µε 3Α Μ²

ΠΧ.07 Πλακοστρώσεις Μ²

ΠΧ.08 Κράσπεδα Μ.Μ.

ΠΧ.09 Πλάκες πεζοδροµίου µ2

01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις µ3

01.02 Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδης µ3

01.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις µ3

01.04

Επιχώσεις µε προιόντα 
εκσκαφής µ3

01.05 Ειδικές επιχώσεις µ3

01.06 Εκσκαφές θεµελίων γαιώδεις µ3

01.07

Εκσκαφές θεµελίων 
ηµιβραχώδεις µ3

01.08 Εκσκαφές θεµελίων βραχώδεις µ3

01.09

Ειδικές επιχώσεις (αµµοχάλικα, 
κ.λπ.) µ3

02.01 Καθαιρ.πλινθοδοµής µ3

02.02

Καθαιρ.πλινθοδοµής µε ισχνό 
κονίαµα µ3

02.03 Καθαιρ.αόπλου σκυροδέµατος µ3

02.04

Καθαιρ.οπλισµένου 
σκυροδέµατο µ3

02.05 Καθαιρ.επιχρησµάτων µ2

02.06

Καθαιρ.τοίχων διά τη 
διαµόρφωση θυρών µ2

02.07

Καθαιρ.ξύλινων ή σιδηρών 
θυρών παραθύρων τεµ

02.08

Καθαίρεση  ηµίξεστης .ή ξεστής 
λιθοδοµής µ3

02.09

Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών 
παντώς τύπου µ2

02.10 Καθαίρεση επικεράµωσης µ2

03.01

Οπλισµένο σκυρόδεµα (Ορεινές 
και αποµακρυσµένες περιοχές) µ3

03.01.1

 Οπλισµένο σκυρόδεµα                                                     
(Προσβάσιµες περιοχές) µ3

03.02 Άοπλο σκυρόδεµα δαπέδων µ3

03.03 Εξισωτικές στρώσεις µ3

03.04

Επιφάνειες εµφανους 
σκυροδέµατος µ2

03.05 Σενάζ δροµικά µ.µ.

03.06 Σενάζ µπατικά µ.µ.

03.07 Μανδύας χυτού σκυροδέµατος µ3

03.08

Μανδύας εκτοξευµένου 
σκυροδέµατος µ2

03.09

Ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
(µε πλέγµα) µ3

04.01 Λιθοδοµές µε κοινούς λίθους µ2

04.02 Λιθοδοµές µε λαξευτούς  λίθους µ2

04.03 Αργολιθ/µές δι' ασβεστ/µατος µ3

04.04 Πλινθοδοµές δροµικές µ2

4.2.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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04.05 Πλινθοδοµές µπατικές µ2

04.06 Τσιµεντολιθοδοµές µ2

04.07 Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί µ2

04.08

Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 
πλευρές µ2

04.09

Τοίχοι γυψοσανίδων µε 2 
γύψους ανά πλευρά µ2

04.10

Κισσηρολιθοδοµές YTONG 
(25cm) µ2

05.01 Αβεστοκονιάµατα τριπτά µ2

05.02

Αβεστοκονιάµατα τριπτά                            
(µε kourasanit) µ2

05.03 Επιχρήσµατα χωριάτικου τύπου µ2

05.04 Ετοιµο επίχρησµα µ2

05.05

Αρµολογήµατα ακατέργαστων 
όψεων λιθοδοµών  µ2

06.01 Με πλακίδια πορσελάνης µ2

06.02 Με λίθινες πλάκες µ2

06.03 Με ορθογωνισµένες πλάκες µ2

06.04 Με πέτρα στενάρι µ2

06.05 Με πλάκες µαρµάρου (γρανίτης) µ2

06.06

Ξύλινα διαζώµατα 
αργολιθοδοµών µε 
βερνικόχρωµα µ.µ

06.07 Με ξύλο µ2

06.08 Με διακοσµητικά τούβλα µ2

07.01 Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους µ2

07.02 Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ) µ2

07.03

Επίστρωση µε χειροποίητες 
πλάκες µ2

07.04 Με πλάκες µαρµάρου (γρανίτης) µ2

07.05 Με πλακίδια κεραµικά ή πορσελ µ2

07.06 Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας µ2

07.07

Με λωρίδες αφρικανικής  
ξυλείας µ2

07.08 Με λωρίδες δρυός καρφωτό µ2

07.09

∆άπεδο ραµποτε µε ξύλο 
καστανιάς πλήρης µ2

07.10 Βιοµηχανικό δάπεδο µ2

07.11 Με τσιµεντοκονία µ2

07.12 Με τσιµεντόπλακες µ2

07.13 Γαρµπιλοµωσαϊκό µ2

07.14 Με µωσαϊκό λευκού τσιµέντου µ2

07.15 Με laminate µ2

07.16 Με παρκέ δρυός κολλητό µ2

07.17

Βιοµηχανικό δάπεδο µε 
επαλειφόµενη εποξειδική ρητίνη µ2

07.18

Βιοµηχανικό δάπεδο µε 
αυτεπιπεδούµενη εποξειδική 
ρητίνη µ2

08.01 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές µ2

08.02

Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές 
από MDF µ2

08.03

Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές 
από δρύ,καρυδιά κλπ µ2

08.04

Εξώθυρες καρφωτές περαστές 
από ξύλο καστανιά µ2

08.05

Υαλοστάσια και εξωστόθυρες 
από ξύλο καστανιάς µ2

08.06

Υαλοστάσια από σουηδική 
ξυλεία µ2

08.07 Υαλοστάσια από ορενγκονταιν µ2

08.08 Σκούρα από σουηδική ξυλεία µ2

08.09 Σκούρα από ορεγκονταιν µ2

08.10 Σιδερένιες πόρτες µ2

08.11 Σιδερένια παράθυρα µ2

08.12 Bιτρίνες αλουµινίου µ2

08.13

Ανοιγόµενα-περιστρεφόµενα 
κουφώµατα αλουµινίου µ2
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08.14

Υαλοστάσια  αλουµινίου µε 
θερµοδιακοπή µ2

08.15

Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα 
Τ30 εως Τ90 πλήρως εξοπλισ. τεµ

08.16

∆ίφυλλη πυράντοχη πότρα Τ30 
εως Τ90 πλήρως εξοπλισµένη τεµ

08.17

Πόρτες πρεσσαριστές µε 
καπλαµά και κάσες από συµπαγ. 
δρύ ή καρυδιά µ2

08.18

Πόρτες ραµποτέ ή ταµπλαδωτές 
από σουηδική ξυλεία µ2

08.19 Ρολλά πλαστικά µ2

08.20

Συρόµενα ή σταθερά 
υαλοστάσια αλουµινίου µ2

08.21

Συρόµενα ή σταθερά σκούρα µε 
πλαστικά φυλαράκια µ2

09.01 Ντουλάπες κοινές (υπνοδωµατ) µ2 οψης

09.02 Ντουλάπες (ανιγκρέ) µ2 οψης

09.03 Ντουλάπια κουζίνας κοινά µ.µ.

09.04
Ντουλάπια κουζίνας από 
συµπαγή ξυλεία µ.µ.

10.01

Θερµοµόνωση-υγροµόνωση 
δώµατος µ2

10.02.1

Θερµοµόνωση κατακόρυφων 
επιφανειών 3cm µ2

10.02.2

Θερµοµόνωση κατακόρυφων 
επιφανειών 5cm µ2

10.03 Υγροµόνωση τοιχείων υπογείου µ2

10.04

Υγροµόνωση δαπέδων επι 
εδάφους µ2

11.01

Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων 
ποδιές παραθ. µπαλκονιών µ.µ.

11.02 Μαρµαροεπένδυση βαθµίδος µ.µ.

12.01
Βαθµίδες και πλατύσκαλα εκ 
ξυλείας δρυός µ2

12.02
Ξύλινη επένδυση βαθµίδας 
πλήρης µ.µ

12.03 Σιδερένια βαθµίδα µ.µ

14.01 Από γυψοσανίδες µ2

14.02
Από πλάκες ορυκτών ινών σε 
µεταλλικό σκελετό µ2

14.03
Επένδυση οροφής µε 
λεπτοσανίδες πλήρης µ2

14.04 Επίχρισµα σε µεταλλικό πλέγµα µ2

15.01

Κεραµοσκεπή µε φουρούσια 
εδραζόµενη σε πλακα 
σκυροδεµ. µ2

15.02

Ξύλινη στέγη αυτοφερόµενη µε 
κεραµίδια µ2

15.03

Επικεράµωση πλάκας 
σκυροδέµατος µ2

16.01 Από οπλισµένο σκυρόδεµα µ.µ.

16.02 Από δροµική πλινθοδοµή µ.µ.

16.03 Από κιγκλίδωµα σιδερένιο µ.µ.

16.04 Από κιγκλίδωµα αλουµινίου µ.µ.

16.05 Από κιγκλίδωµα ξύλινο µ.µ.

17.01
Υδροχρωµατισµοί µε  τσίγκο και 
κόλλα µ2

17.02 Πλαστικά επί τοίχου µ2

17.03 Πλαστικά σπατουλαριστά µ2

17.04 Τσιµεντοχρώµατα µ2

17.05 Ντουκοχρώµατα µ2

17.06
Βερνικοχρωµατισµός ξύλινων 
επιφανειών µ2

17.07 Ακρυλικά και ρελιέφ µ2

17.08 Ριπολίνες κοινές µ2

17.09 Ριπολίνες σατινέ µ2

18.01 Τζάκι απλό αποκ
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18.02 Τζάκι µε καπνοδόχο (κτιστό) αποκ

18.03
Συντήρηση -αποκατάσταση 
τοιχογραφιών µ2

18.04
Μεταλλικά πλέγµατα για 
επιχρίσµατα για πυροπροστασία µ2

18.05 Ικριώµατα µ2

18.06 Κλειδαριές και πόµολα Μ² ΟΨΗΣ

19.01 Πλήρες σέτ λουτρού αποκ

19.02 Σέτ WC αποκ

20.01
Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας 
λουτρού-wc. (Σωληνώσεις) αποκ

20.02
Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας 
λουτρού-wc (Συνδέσεις) αποκ

20.03

Υδρευση-αποχέτευση WC, 
νεροχύτη κουζίνας ή 
εργαστηρίου αποκ

21.01
Κεντρική θέρµανση 
(Σωληνώσεις)

21.02
Κεντρική θέρµανση (Συνδέσεις, 
σώµατα ,καυστήρας,λεβητας)

23.01 Κατοικίας (Σωληνώσεις) µ2/κατ

23.02
Κατοικίας 
(καλοδιώσεις,ρευµατολήπτες) µ2/κατ

23.03 Καταστήµατος (Σωληνώσεις) µ2/κατ

23.04
Καταστήµατος (καλοδιώσεις 
ρευµατολήπτες) µ2/κατ

24.01 Ανελκυστήρας µεχρι 4 στάσεις αποκ

24.02
Προσαύξηση ανά στάση πέραν 
των 4ων Σταση

∆
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Ε
Ρ25.01 Ηλιακός συλλέκτης τεµ

26.01 Μεταλλικός σκελετός κιλ

26.02 Πάνελ µε µόνωση µ2

26.03 Υδρορρόη (µεταλ. Κατασκ.) µ.µ

26.04 Πάνελ µε µόνωση (ψυγείου) µ
2

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Τα είδη εργασιών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω πίνακα µπορούν να συµπληρωθούν, κατά την κρίση της ΟΤ∆.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ



4.2.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά)

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΕ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α

Μ.Μ. (π.χ. τεµ, 

m2, m3, κ.λπ.) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

Α/Α

Μ.Μ. (π.χ. τεµ, 

m2, m3, κ.λπ.) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

Α/Α

Μ.Μ. (π.χ. τεµ, 

m2, m3, κ.λπ.) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ



Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

1
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ)

2 Μελέτη για έκδοση οικοδοµικής άδειας

3
Τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη - 
επιµετρήσεις 

4
∆απάνες µελέτης εφαρµογής και 
πιστοποίησης συστηµάτων και σηµάτων 
ποιότητας

5 Άλλη

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

1 ∆ιαφηµιστικά φυλλάδια

2 Λογότυπο

3 Προβολή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

4
Ηλεκτρονική προβολή (αξιοποίηση 
διαδικτύου)

5 Άλλο

ΣΥΝΟΛΟ

Το συνολικό κόστος της κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισµού της 
πρότασης.

4.2.5 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Το συνολικό κόστος της κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού προϋπολογισµό της 
πρότασης. Στον περιορισµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες µελέτης εφαρµογής και πιστοποίησης 
συστηµάτων και σηµάτων ποιότητας, οι οποίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού 
προϋπολογισµού της πρότασης.

4.2.6 ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ



4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ … …

1.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

2.
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

3.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4. ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

(**) 

(*) Στο χρονοδιάγραµµα συµπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριµένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριµένο τρίµηνο
(**) Συµπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά τρίµηνο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (*)



4.4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΠΟΣΑ (€)

καταθέσεις

µετοχές, οµόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι

προσύµφωνα πώλησης ακινήτων

για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια 
συµµετοχή ή δυνατότητα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, η 
οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτηµα 
πληρωµής του έργου

τραπεζικός δανεισµός

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΑ (€)



5. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΑΣ

•        Από τη μελέτη βιωσιμότητας θα πρέπει να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης (προ

φόρων και αποσβέσεων) τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της.

•        Τα ποσά στους πίνακες που ακολουθούν συμπληρώνονται σε ευρώ με δύο δεκαδικά

ψηφία.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συµπληρώνεται µόνο για τα καταλύµατα)

2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α ΠΛΗΡ. % ΕΣΟ∆Α

1. ΑΠΟ ∆ΙΑΜΟΝΗ

Υψηλή περίοδος (από …….….έως…….)

Αρ. κλιν x ηµέρ περιόδ x µέση τιµή 
ανά κλίνη .

Κλίνες…...  x ......…. ..Ηµ. x 
................…Euro.

Μέση περίοδος (από …….….έως…….)

Αρ. κλιν x ηµέρ περιόδ x µέση τιµή 
ανά κλίνη .

Κλίνες…...  x ......…. ..Ηµ. x 
................…Euro.

Χαµηλή περίοδος (από 
…….….έως…….)

Αρ. κλιν x ηµέρ περιόδ x µέση τιµή 
ανά κλίνη .

Κλίνες…...  x ......…. ..Ηµ. x 
................…Euro.

2. ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Πρωϊνό - 
γεύµατα)

∆ιανυκτερεύσεις x εκτιµούµενο έσοδο 
ανά διανυκτέρευση

∆ιανυκτερεύσεις………..  x 
.......…...Euro 

3. ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ - BAR

∆ιανυκτερεύσεις x εκτιµούµενο έσοδο 
ανά διανυκτέρευση

∆ιανυκτερεύσεις………..  x 
.......…...Euro 

4. ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

6. Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ Η Ι∆ΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ (%)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έτος -3 Έτος -2 Έτος -1 1ο    έτος



ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ -3 ΕΤΟΣ -2 ΕΤΟΣ -1 ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 - προϊόν ….

 - προϊόν …..

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Συµπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων εκτός από τα 
καταλύµατα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



ΕΤΟΣ -3 ΕΤΟΣ -2 ΕΤΟΣ -1 ΤΙΜΗ ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ  4 ΕΤΟΣ  5
ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α ΕΣΟ∆Α

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

3. Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ Η Ι∆ΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συµπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων εκτός από τα καταλύµατα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ανθρωπομήνες

κόστος/

ανθρωπομήνα ετήσιο κόστος

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1
Ο
 ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΕΤΟΣ -3 ΕΤΟΣ -2 ΕΤΟΣ -1
ΤΙΜΗ ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ  4 ΕΤΟΣ  5

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙ∆ΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΥΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

-3 -2 -1 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

1. ∆απάνες προσωπικού 
(αµοιβές και επιβαρύνσεις) 
(πίνακας 5.2.1)

2. ∆απάνες πρώτων υλών και 
προσφερόµενων υπηρεσιών 

Πρώτων και βοηθητικών υλών 
(πίνακας 5.2.2)

……….

3. Γενικά έξοδα

Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κ.λπ.)

∆απάνες Συντήρησης

Φόροι - τέλη

Έντυπα & Γραφική ύλη

Υλικά καθαριότητας, Ιµατισµού

∆ιάφορα άλλα έξοδα

∆ιάφορα αναλώσιµα

Ενοίκια

4. ∆απάνες διαφήµισης – 
προώθησης και προβολής
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για τον υπολογισµό της ενδιάµεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: ∆απάνες πρώτων υλών και προσφερόµενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, 
∆ΕΗ κ.λπ.), ∆απάνες Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιµατισµού, ∆ιάφορα άλλα έξοδα, ∆ιάφορα αναλώσιµα, ∆απάνες διαφήµισης 
- προώθησης και προβολής.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

-3 -2 -1 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 

ΕΣΟ∆Α (Από πίνακα 5.1.2 ή 
5.2.2)

ΕΞΟ∆Α (Από πίνακα 5.4)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

Μείον:

      * Τόκοι µακρ/σµων δανείων

      * Τόκοι βραχ/σµων δανείων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

Μείον Αποσβέσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον φόρος εισοδήµατος µη 
διανεµοµένων κερδών

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

Για τον υπολογισµό της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούµε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο της ενδιάµεσης κατανάλωσης 
κάθε έτους



ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙ∆Α

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α



 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

( 4η προκήρυξη )



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Το παρόν παράρτηµα είναι µόνο  βοηθητικό και ο  υποψήφιος επενδυτής  για την 

εξασφάλιση της πληρότητας του Φακέλου υποψηφιότητας καλείται να εξετάσει 

ενδελεχώς το Κείµενο της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος όσα και τα παραρτήµατα της 

Πρόσκλησης µαζί µε το θεσµικό πλαίσιο,  που αφορούν την σύνταξη του Φακέλου και 

την κάλυψη των κριτηρίων Επιλεξιµότητας και Επιλογής.  

2. Στη λίστα δικαιολογητικών που θα κατατεθούν πρέπει να περιλαµβάνονται οι 

υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στα κριτήρια επιλεξιµότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις 

παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που 

σχετίζονται µε απόδειξη κριτηρίων επιλεξιµότητας οδηγούν στην απόρριψη της 

πρότασης. 

3. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή 

νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει επιπλέον 

να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα φωτοαντίγραφα 

που προσκοµίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα των 

πρωτοτύπων". 

4. Οι απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

που αφορούν το ίδιο το νοµικό πρόσωπο υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. 

5. ∆ικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή 

πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 

λαµβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 

δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη ∆ήλωσή του 

ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 

δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κατά τα ανωτέρω απαιτούµενα. 

6. Υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην περίπτωση 

αυτή, τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής εξετάζονται µε βάση το σχέδιο 

καταστατικού που θα πρέπει να υποβληθεί. 



7. Το περιεχόµενο του Παραρτήµατος του Φακέλου υποψηφιότητας που υποβάλλεται 

και  που αφορά τα Επισυναπτόµενα δικαιολογητικά διαµορφώνεται ανάλογα µε τη 

µορφή, της πρότασης και του υποψήφιου. 

8. ∆εν απαιτείται στην παρούσα φάση η προσκόµιση Φορολογικής και 

Ασφαλιστικής ενηµερότητας (Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας). 

Σηµειώνεται όµως ότι κατά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ ΟΤ∆ και 

δικαιούχου ο τελευταίος θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 

ενήµερος. 

9.  «Κατά την υπογραφή της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρωση 

των κριτηρίων επιλεξιµότητας 2.5, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.10, 3.12 

(ενώ η πλήρωση του κριτηρίου επιλεξιµότητας 3.13 θα ελέγχεται σε κάθε αίτηµα 

πληρωµής του τελικού δικαιούχου, σε σχέση µε την αντίστοιχη ιδία συµµετοχή). Για 

το λόγο αυτό κατά την υπογραφή της σύµβασης θα  υποβληθούν  τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, 

ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα.  Ειδικότερα οι  υπεύθυνες δηλώσεις περί 

µη πτώχευσης, λύσης και εκκαθάρισης θα πρέπει να αντικατασταθούν κατά την 

υπογραφή της σύµβασης,  από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως ακολούθως: 

α) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης µεταγενέστερης 

της ηµεροµηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ 

Ανταγωνιστικότητα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν τελεί σε 

πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό, 

β) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, έκδοσης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 

του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

εκκαθάρισης. 

∆ιευκρινίζεται ότι επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα 

πιστοποιητικά λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδονται από την αρµόδια Υπηρεσία της 

Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Επί ηµεδαπών εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης.» 

10. ∆εν απαιτείται στην παρούσα φάση (Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας)  η 

προσκόµιση Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.  



Σηµειώνεται όµως ότι  κατά την υπογραφή της σύµβασης ο δικαιούχος 

πρέπει να υποβάλει Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (έκδοσης 

µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου από την 

ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα) εκ του οποίου να προκύπτει πως δεν έχει αµετάκλητα 

καταδικαστεί για αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα ή 

για οικονοµικό αδίκηµα. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισµός ισχύει 

για όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών Νοµικών Προσώπων, ο περιορισµός 

ισχύει για τον Πρόεδρο ή/και το ∆/ντα Σύµβουλο ή/και το διαχειριστή ή/και το νόµιµο 

εκπρόσωπο (ΦΕΚ νοµίµου εκπροσώπου). 

11.  ∆εν απαιτείται στην παρούσα φάση (Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας)  η  

προσκόµιση πιστοποιητικού Ιδιοκτησίας και Μεταγραφής καθώς και  η 

προσκόµιση Πιστοποιητικού  Βαρών και µη ∆ιεκδικήσεων.  

Σηµειώνεται όµως ότι κατά την υπογραφή της σύµβασης ο δικαιούχος 

(αναφορικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς) θα πρέπει να υποβάλει κατά 

περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά (έκδοσης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα),  

1. συµβόλαιο µεταβίβασης-αγοραπωλησίας ή µίσθωσης ή σύµβαση χρησιδανείου 

παραχώρησης χρήσης αντίστοιχα στην περίπτωση που προσκοµίσθηκε 

προσύµφωνο. 

2. πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και µεταγραφής από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. 

Επιπλέον τo ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης του δικαιούχου µε την Ο.Τ.∆. να είναι ελεύθερο βαρών 

(προσηµείωση υποθήκης ή υποθήκη) και να µην εκκρεµούν διεκδικήσεις τρίτων 

επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών και µη διεκδικήσεων αντίστοιχα) για αυτό θα πρέπει 

να υποβληθούν κατά την υπογραφή της σύµβασης:  

1. Πιστοποιητικό Βαρών (έκδοσης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα). 

2. Πιστοποιητικό µη ∆ιεκδικήσεων (έκδοσης µεταγενέστερης της ηµεροµηνίας 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ 

Ανταγωνιστικότητα). 

Κατ’εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραµµένων 

βαρών όταν:   



− η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου 

που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επι του οποίου θα υλοποιήθει η 

επένδυση, 

− η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση 

πίστωσης που χορηγήθηκε για την συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, στην οποία εντάσσεται η προεγκριθείσα επένδυση, 

− η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισµού ή ήπιες ενέργειες 

που δεν συνδέονται µόνιµα και σταθερά µε το ακίνητο, 

− η προσηµείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου 

που χορηγήθηκε µετά από φυσική καταστροφή. 

Επιπλέον, για τις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και τις Συνεταιριστικές 

Εταιρείες είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραµµένων βαρών όταν η προσηµείωση 

υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί: 

− σε εξασφάλιση δανείου, που χορηγείται στους ως άνω φορείς για την 

υλοποίηση της πρότασης, 

− σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επί του 

οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, 

− σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική  



 

ΛΙΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει. (αφορούν τα Κριτήρια Επιλεξιµότητας 2.9, 2.10, 2.16, 3.2, 3.4, 3.5, 

3.9, 3.10, 3.11 και 3.12).  

Οι απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής 

− 1.1 Υπεύθυνη δήλωση στις περιπτώσεις επενδυτικών προτάσεων εκσυγχρονισµού, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι:  

«δεν έχει υπάρξει προηγούµενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειµένου από αναπτυξιακά 

προγράµµατα».  

ή στην περίπτωση προηγούµενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείµενο ότι: 

«έχει παρέλθει κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση 

αποπληρωµής του». 

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 2.9) ∆εν απαιτείται στις δράσεις L312-4, L313-9 (∆ράσεις ΑΠΕ) 

 

− 1.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

«η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα / καθεστώς της 4ης 

προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείµενο».  

& Εφόσον   η  πρόταση αφορά στο υποµέτρο L123 θα δηλώνεται ότι: 

«δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή συµπληρωµατικό φυσικό αντικείµενο στο µέτρο 123 του Άξονα 

1 του ΠΑΑ». 

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 2.10) 

 

− 1.3 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

«στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία».  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 2.16) 

 

− 1.4 Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου στην οποία ο υποψήφιος θα 

δηλώνει ότι:  

«δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό».  

(Κριτήρια Επιλεξιµότητας 3.2, 3.9, 3.10) 

 

− 1.5 Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νοµικού προσώπου στην οποία ο υποψήφιος θα 

δηλώνει ότι:  

«δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό»  

 



&  ότι   

«δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 

και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης».  

 (Κριτήρια Επιλεξιµότητας 3.2, 3.9, 3.10)   

− 1.6 Υπεύθυνη δήλωση σε περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο 

µεγαλύτερο της τριετίας και   τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκοµίζεται από τον υποψήφιο 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται/βεβαιώνεται ότι: 

δεν έχει απολεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του 

κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών». 

− (Κριτήρια Επιλεξιµότητας 3.2, 3.9, 3.10)   

 

− 1.7 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:  

«µέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 

παραβίαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση έργων».  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.4)  Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, το κριτήριο 3.4 

θα πρέπει να πληρείται από κάθε εταίρο.  

 

− 1.8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:  

«δεν είναι εν ενεργεία ∆ηµόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠ∆∆ κατά την έννοια του άρθρου 2 

του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός».  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.5) Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, υποβάλλεται 

Υπεύθυνη ∆ήλωση από όλα τα µέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών, υποβάλλεται 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Πρόεδρου, του ∆/ντα Συµβούλου και του νόµιµου εκπροσώπου. ∆εν 

υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση στην περίπτωση Συνεταιρισµών. 

 

− 1.9 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: 

«δεν αποτελεί δικαιούχο τοπικού προγράµµατος και δεν έχει υποβάλλει περισσότερες της µιας 

προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης».  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.11) Εφόσον ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν µπορεί 

να αποτελεί εταίρο/µέτοχο νοµικού προσώπου που είναι δικαιούχος σε τοπικό πρόγραµµα ή 

έχει υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι 

εταιρεία, δεν µπορούν οι εταίροι/µέτοχοί της να είναι δικαιούχοι τοπικού προγράµµατος ή να 

έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος 

είναι συνεταιρισµός, η Υπεύθυνη δήλωση θα αφορά τον φορέα. 

 

− 1.10 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι:  

«δεν  είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δηµοσίευση της πρόσκλησης) µέλος του ∆.Σ., του 

Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής ∆οµής της ΟΤ∆ ή/και δεν είναι σύζυγος ή 

 



συγγενής α' βαθµού αυτών ή/και  δεν αποτελεί παρένθετο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αυτών».  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.12) Ως παρένθετα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα νοούνται τα 

πρόσωπα που δρουν ιδίω ονόµατι, αλλά για λογαριασµό των ατόµων που εµπίπτουν στο 

σχετικό αποκλεισµό. Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, θεωρείται ότι δρα ως παρένθετο 

όταν συµµετέχουν σε αυτό πρόσωπα που εµπίπτουν στο σχετικό περιορισµό µε ποσοστό ίσο ή 

µεγαλύτερο του 20% ή έχουν την ιδιότητα του Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου ή του 

∆ιαχειριστή. Αντίθετα, δε θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα νοµικά πρόσωπα οι φορείς που 

εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο σχετικό περιορισµό και εξυπηρετούν 

συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα του ιδιωτικού τοµέα, όπως Νοµαρχία, 

ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισµοί, Σύλλογοι, Επιµελητήρια κ.λπ.\ 

 

−  1.12 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:   

«θα καλύψει την ιδιωτική συµµετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασής του, 

σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα».  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.13) Για την απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής προσκοµίζεται 

υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση 

της πρότασης σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα. Για ΟΤΑ απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής συµµετοχή 

 

− 1.13 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει εάν :   

«έχει ή δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών 

ενισχύσεων».  

− (Κριτήριο Επιλογής Β2) Στην περίπτωση εταιρειών εξετάζεται τόσο η ίδια την εταιρεία όσο 

και οι  εταίροι/µετόχοί της και προσκοµίζονται υπεύθυνες δηλώσεις για την εταιρεία αλλά και 

για τους µετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον ένας από τους ανωτέρω µετόχους 

έχει επιχορηγηθεί τίθεται η τιµή µηδέν. Στην περίπτωση συνεταιρισµών εξετάζεται και 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση µόνο για το συνεταιρισµό. 

 

2.        Ιδιοκτησιακό καθεστώς της Πρότασης (αφορά τα Κριτήρια Επιλεξιµότητας 2.5 & 2.7) 

2.1 Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης  µπορούν να γίνουν αποδεκτά:  

o Τίτλοι κυριότητας : συµβόλαιο πώλησης,  δωρεά,  γονική παροχή,  δικαστική απόφαση 

αναγνωριστική χρησικτησίας,  κληρονοµική διαδοχή.  

o πολυετές µισθωτήριο συµβόλαιο,  

o σύµβαση χρησιδανείου,  

o σύµβαση παραχώρησης χρήσης  

o προσύµφωνο µεταβίβασης-αγοραπωλησίας ή µίσθωσης ακινήτου, ή χρησιδανείου ή 

παραχώρησης χρήσης και 

o οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση κυρίως 

στις περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δηµόσιες εκτάσεις και για πράξεις δηµοσίου 

 



χαρακτήρα   

2.2 Στις περιπτώσεις µίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες κτιριακές 

εγκαταστάσεις απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης µε διάρκεια τουλάχιστον 20 

ετών από την ηµεροµηνία της 1ης δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την υποβολή προτάσεων 

 

2.3 Για λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προµήθεια εξοπλισµού) 

απαιτείται συµφωνητικό µίσθωσης ή επαγγελµατικής µίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρηµένο 

από τη ∆.Ο.Υ, ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της 1ης 

δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. 

 Σε κάθε περίπτωση που το συµφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει 

συνταχθεί συµβολαιογραφικά.  

Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα πρέπει να τηρούνται για συµβάσεις χρησιδανείου 

ή συµβάσεις παραχώρησης χρήσης ή προσύµφωνα. 

 

3. Για υφιστάµενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόµιµη λειτουργία τους (Κριτήριο 

Επιλεξιµότητας  3.1)  

3.1 Άδεια λειτουργίας   

3.2 Σήµα λειτουργίας ΕΟΤ (για υφιστάµενες επιχειρήσεις τουρισµού)  

3.3 Άδειες εξάσκησης επαγγέλµατος ( όπου απαιτείται) 
 

3.4 Άλλα νοµιµοποιητικά έγγραφα που σχετίζονται µε την  λειτουργία ή άσκηση συγκεκριµένου 

επαγγέλµατος / δραστηριότητας κατά περίπτωση  
 

4. Για υφιστάµενες επιχειρήσεις να µην συνιστούν προβληµατική επιχείρηση κατά την 

έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για 

τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04) 

και της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/2008. (Κριτήριο  

Επιλεξιµότητας 3.2)  

Σηµείωση: Με βάση τον Καν (ΕΚ) 800/2008  µια ΜΜΕ θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους 

όρους: 

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της 

κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων 

µηνών, ή 

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, 

εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και 

πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή 

γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας 

νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία 



Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο στοιχείο (γ) ανωτέρω 

4.1 Υπεύθυνες δηλώσεις σηµείων 1.4, 1.5 (ανάλογα εάν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο)  

 

4.2 Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου Καταστατικό   

4.3 Στις περιπτώσεις Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µεγαλύτερο της 

τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισµός καθώς και ακριβή αντίγραφα των θεωρηµένων 

Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστηµα των τελευταίων 

δώδεκα µηνών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν 

βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας 

προσκοµίζεται από τον υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση όπως αναφέρεται στο σηµείο 1.6 

του παρόντος παραρτήµατος 

 

5. Μορφή του υποψηφίου σύµφωνα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 401/10-

3-2010 (Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.3) 

5.1 Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου Καταστατικό (καλύπτει  και το σηµείο 4.2 ανωτέρω) και 

τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού. Σχέδιο καταστατικού για τις υπό σύσταση εταιρείες µε 

υπογραφές των εταίρων 

 

5.2 ΦΕΚ ορισµού νόµιµου εκπρόσωπου  

5.3 Πίνακας µετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία  

5.4 τελευταίος ισολογισµός, κ.λπ. Στις περιπτώσεις που τηρούνται βιβλία Β΄ και Α΄ κατηγορίας 

του ΚΒΣ στοιχεία εσόδων – εξόδων που να καλύπτουν τους δώδεκα τελευταίους µήνες πριν 

την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης. 

 

5.5 Φορολογικά Στοιχεία τελευταίας χρήσης :  

Ε1, ∆ήλωση Φορολογίας ΕΙσοδήµατος 

Ε3,  ∆ελτίο Οικονοµικών στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών  

Ε5 ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε., Ε.Ε., ………….. 

Ε7 Οριστική ∆ήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 

 

5.6 Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση µετόχων Α.Ε. που λαµβάνουν µισθό, 

τη σχετική εντολή της Γ.Σ. 

 

5.7 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η 

νέα επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ σύµφωνα µε τον Καν 

(ΕΚ) 800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Για την υπεύθυνη 

 



δήλωση λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα περί αυτής (υπόδειγµα Υπεύθυνης 

∆ήλωσης και διευκρινήσεις)  στο παράτηµα ΙΙΙ Κριτήρια Επιλεξιµότητας της 

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος».  

5.8 Στις περιπτώσεις υποψήφιων δικαιούχων ΟΤΑ ή Νοµικών Προσώπων, απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου τους για υποβολή πρότασης. 

 

5.9 Για τη δράση L312-5 Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, ιδιωτικό 

συµφωνητικό για την συνεργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από 

το δικαιούχο της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας για τη βιωσιµότητα του δικτύου, µε πέντε (5) 

τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετέχουν θα πρέπει 

τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος σε αντικείµενο που 

σχετίζεται µε τοµείς και δραστηριότητες που εµπίπτουν στον Άξονα 4.  

(Κριτήριο Επιλεξιµότητας 2.12)   

 

Ως προς τους δικαιούχους του υποµέτρου L311 (φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σε γεωργική εκµετάλλευση κατά κύρια ή µερική απασχόληση κατά τη στιγµή 

της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, µε  εξαίρεση τους γεωργικούς εργάτες), αυτοί θα πρέπει 

να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

o Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατοµικού τους εισοδήµατος από γεωργικές 

δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής τους και παράλληλα δεν 

αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης πάνω 

από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους, ή 

o Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατοµικού του εισοδήµατος από αγροτικές 

δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην 

υπερπόντιας – δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού 

χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήµατος 

προέρχεται από γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια 

της εκµετάλλευσής τους και παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός 

γεωργικής εκµετάλλευσης χρόνο µεγαλύτερο του 35% του συνολικού χρόνου 

απασχόλησης ή 

o Να είναι Νέοι Γεωργοί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του µέτρου 112 

"Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ. 

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών 

εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο εκκαθαριστικό 

σηµείωµα (µέσος όρος των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Σε ό,τι αφορά το 

χρόνο εξωγεωργικής απασχόλησης, υπολογίζεται από το µέσο όρο των ηµεροµισθίων των 

διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως εµφανίζονται στη βεβαίωση του 

ασφαλιστικού τους ταµείου ή του φορέα εργασίας. 

 



∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται :  

5.10 Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους υποβολής της πρότασης.  

5.11 Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή σε περίπτωση µη κύριας ασφάλισης 

στον ΟΓΑ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα βιβλιαρίων ασφάλισης που να 

προκύπτει ο αριθµός των ασφαλιστικών του ηµεροµισθίων τα τελευταία τρία έτη 

 

5.12 Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο ∆ήµο.   

5.13 Αντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των τριών τελευταίων ετών ή φορολογικών 

δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σηµείωµα. 

 

5.14 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υποµέτρου L311 θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα 

επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

σηµείο 5.7 ανωτέρω. 

 

5.15  Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός, προσκοµίζεται Απόφαση έγκρισης 

στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"  

Επιπλέον για την ταυτοποίηση της ιδιότητάς του η ΟΤ∆ µπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.  

 

6. Ο υποψήφιο έχει συµπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το 

65Ο κατά την υποβολή της πρότασης (Κριτήρια Επιλεξιµότητας 3.6 & 3.7) 

6.1 Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  

Σηµειώνεται ότι ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 65ο έτος και να έχει συµπληρώσει 

το 18ο της ηλικίας του κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών 

εταιρειών, ο περιορισµός ισχύει για όλα τα µέλη τους οπότε πρέπει να προσκοµιστούν από όλα 

τα µέλη αντίγραφα αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ο περιορισµός δεν ισχύει για τις 

Ανώνυµες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης και τους Συνεταιρισµούς αλλά όµως 

προσκοµίζεται αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του Νόµιµου Εκπροσώπου 

 

Ο υποψήφιος δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει  Αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου γενικής χρήσης   κατά την υπογραφή της Σύµβασης  (εκ του οποίου να 

προκύπτει πως δεν έχει αµετάκλητα καταδικαστεί για αδίκηµα που σχετίζεται µε την 

επαγγελµατική του δραστηριότητα ή για οικονοµικό αδίκηµα) 

7. ∆υνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής για την πραγµατοποίηση της 

πρόταση (αφορά το Κριτήριο Επιλεξιµότητας 3.13) 

(∆ιευκρινίζεται πως η πλήρωση του κριτηρίου επιλεξιµότητας 3.13 θα ελέγχεται σε κάθε 

αίτηµα πληρωµής του τελικού δικαιούχου,  σε σχέση µε την αντίστοιχη ιδία συµµετοχή µετά 



την υπογραφή της σύµβασης) 

7.1 Για την απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση 

σύµφωνα µε το σηµείο 1.12 του παρόντος παραρτήµατος, για την κάλυψη της ιδιωτικής 

συµµετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασης σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό 

σχήµα.  

 

7.2 Για ΟΤΑ απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής συµµετοχής»   

8. Αποδεικτά Χωροθέτησης – Κόστους – Ετοιµότητας Επενδυτικού Σχεδίου (αφορούν 

κατά περίπτωση τα Κριτήρια Επιλεξιµοτητας 2,6 2.7, 2.11 καθώς και τα Κριτήρια 

Επιλογής) 

8.1 Σχέδια υπογεγραµµένα από µηχανικό. 

− Χάρτης χωροθέτησης της επένδυσης οποιασδήποτε κλίµακας, αρκεί να είναι σαφές 

το όριο του ∆.∆. στο οποίο ανήκει  

− Τοπογραφικό διάγραµµα (κλίµακα 1:200) 

− ∆ιάγραµµα κάλυψης (κλίµακα 1:200) 

− Κατόψεις (πλήρεις και µε διάταξη εξοπλισµού υφιστάµενου και µελλοντικού) 

− Όψεις 

− Τοµές 

− Αναλυτικές προµετρήσεις εργασιών 

 

8.2  Υπάρχουσες µελέτες, άδειες, προεγκρίσεις και εγκρίσεις:  

− Έγκριση χαρακτηρισµού κτιρίου παραδοσιακού ή διατηρητέου 

− Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  

− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων,  

− Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας,  

− Άδεια δασικής υπηρεσίας,  

− Οικοδοµική άδεια,  

− Θετική γνωµοδότηση από τη ΡΑΕ (Ρυθµιστική αρχή Ενέργειας) κ.λπ),  

− Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

− Βεβαιώσεις υποβολής αιτήσεων για έκδοση των απαιτούµενων αδειών,  

− Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά) 

 

8.3 Σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου που αφορά  υποδοµή διανυκτέρευση θα 

πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης απαραίτητα να προσκοµιστεί:   

Πλήρη σειρά Αρχιτεκτονικών σχεδίων (Όψεις, Τοµές, Κατόψεις, ∆ιάγραµµα, κάλυψης) από τα 

οποία να προκύπτει ότι  πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, 

όπως ισχύει κάθε φορά και ότι  η προβλεπόµενη δυναµικότητα (κλίνες) είναι σύµφωνη µε την 

ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Απαιτείται µόνο για τις δράσεις L311-1 και L313-5 (υποδοµές διανυκτέρευσης) 

 



ώστε  πληρούνται οι προϋποθέσεις του  Κριτηρίου Επιλεξιµότητας 2.11  

8.4   Στην περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε µετατροπή παραδοσιακού 

ή διατηρητέου κτίσµατος σε τουριστικό καταλύµατα θα πρέπει κατά την υποβολή της 

πρότασης και προκειµένου να πληρείται το κριτήριο επιλεξιµότητας 2.11 απαραίτητα  να 

αποδεικνύεται  ο χαρακτηρισµός του κτίσµατος µε την προσκόµιση:  

o Φ.Ε.Κ. ότι το κτίριο είναι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ή διατηρητέο 

Βεβαίωση υποβολής αίτησης προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για χαρακτηρισµό του κτιρίου ως 

διατηρητέου ή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

8.5 Φωτογραφικό υλικό της θέσης όπου θα υλοποιηθεί το σχέδιο.  

8.6 Προσφορές (προτιµολόγια) στα οποία να αναφέρεται το µοντέλο, ο τύπος, το έτος 

κατασκευής  και πληροφοριακά φυλλάδια για κάθε προµήθεια εξοπλισµού που αναφέρεται στα 

προτιµολόγια. Ειδικότερα στα πληροφοριακά φυλλάδια  (prospectus) να γίνεται ξεκάθαρη 

αναφορά των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων κάθε συγκεκριµένου 

µηχανολογικού εξοπλισµού που αναφέρεται στην προσφορά – προτιµολόγιο. Σε περίπτωση 

ιδιοκατασκευών αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από σχέδιο και τις τεχνικές προδιαγραφές 

του εξοπλισµού. 

Το προτεινόµενο κόστος των ενεργειών του προϋπολογισµού θα πρέπει να τεκµηριώνεται 

επαρκώς. Ειδικότερα, για το µηχανολογικό εξοπλισµό υποβάλλονται τρεις προσφορές ή 

τεκµηριώνεται η ύπαρξη λιγότερων ή η µοναδικότητα του προϊόντος. Για οµοειδή είδη λοιπού 

εξοπλισµού υποβάλλεται τουλάχιστον µία προσφορά 

 

9.      Αποδεικτά Επαγγελµατικής εµπειρίας/ εκπαίδευσης/ κατάρτισης (αφορούν τα 

κριτήρια επιλογής) 

∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής εµπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Στην περίπτωση των προσωπικών εταιρειών λαµβάνεται υπόψη η καλύτερη επίδοση µεταξύ των εταίρων. 

Σε περιπτώσεις λοιπών εταιρειών η καλύτερη επίδοση µεταξύ του Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου και 

νόµιµου εκπροσώπου. 

Στην περίπτωση συνεταιρισµών η Επαγγελµατική εκπαίδευση & η κατάρτιση δεν εξετάζονται ενώ για την 

Επαγγελµατική εµπειρία εξετάζεται το αντικείµενο του συνεταιρισµού και τα έτη λειτουργίας του.  

Εµπειρία που δεν αποδεικνύεται δεν προσµετράτε. 

9.1 Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε τη φύση της πρότασης 

(επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών). 

 

9.2 Επαγγελµατική εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, 

έναρξη επιτηδεύµατος, καταστατικό) 

 

9.3 Επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική µε το αντικείµενο (βεβαίωση 

πιστοποιηµένου ΚΕΚ) 

 



10. Ποιότητα Πρότασης  - Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας (αφορούν τα 

κριτήρια επιλογής) 

 

10.1 Στην περίπτωση συµµετοχής της επιχείρησης σε Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας ή σε ∆ίκτυο 

οµοειδών ή συµπληρωµατικών επιχειρήσεων, προσκοµίζεται :  

o βεβαίωση µέλους του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας ή του ∆ικτύου οµοειδών ή 

συµπληρωµατικών επιχειρήσεων ή   

o καταστατικό του δικτύου.  

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών γίνεται δεκτή δεσµευτική απόφαση του αρµοδίου 

οργάνου του ΤΣΠ ή του δικτύου για την συµµετοχή της επιχείρησης σε αυτό και Υπεύθυνη 

∆ήλωση του δικαιούχου ότι  σε περίπτωση ένταξης στο τοπικό Πρόγραµµα LEADER και 

προκειµένου για την υπογραφή σύµβασης θα προσκοµίσει καταστατικό από το οποίο θα 

προκύπτει πως αποτελεί καταστατικό µέλος ή βεβαίωση µέλους του ΤΣΠ ή του δικτύου 

 

10.2. Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης και ποιοτικών σηµάτων Στην περίπτωση 

εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 14001, EMAS, κ.α.).  

Προσκοµίζονται τα αντίστοιχα  πιστοποιητικά σε ισχύ 

 

10.3. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Αφορά προτάσεις της ∆ράσης L123α που 

σχετίζεται µε την παραγωγή  προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή ζωικών προϊόντων προερχόµενων 

από ειδικές εκτροφές ή οίνους ΟΠΑΠ ή τοπικούς οίνους ή προϊόντων που παράγονται µε 

σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης.  

Α) Προσκοµίζονται ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η 

ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση 

Β) Προσκοµίζονται αποδεικτικά έγγραφα για το χαρακτηρισµό των προϊόντων (βεβαιώσεις από 

την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων από τις οποίες να 

προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά 

διαπιστευµένου οργανισµού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραµµα ολοκληρωµένης 

διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής ή παράγει βιολογικά προϊόντα). 

 

10.4 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών. Αφορά προτάσεις της ∆ράσης L123α που 

σχετίζονται µε την  επεξεργασία προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής. 

Α) Προσκοµίζονται ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η 

ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση 

Β) Προσκοµίζονται αποδεικτικά έγγραφα για το χαρακτηρισµό των προϊόντων (βπιστοποιητικά 

διαπιστευµένου οργανισµού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραµµα ή παράγει βιολογικά 

προϊόντα) 

 

 



11. Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος στις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων που εγκαθιστούν ΑΠΕ  

 

11.1 Προσκοµίζονται λογαριασµοί της ∆ΕΗ του τελευταίου έτους.  

 

Ο υποψήφιος επενδυτής  µπορεί να υποβάλλει επιπλέον  οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό θεωρεί ότι  σχετίζεται και ενισχύει την αξιολόγηση  του 

Φακέλου Υποψηφιότητας.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και 
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα) 

 

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα) 

 Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που 
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους 
λογαριασµούς της επιχείρησης και µόνον. Να 
συµπληρωθεί µόνο η δήλωση χωρίς παραρτήµατα 

 Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

 Συνδεδεµένη επιχείρηση 

Να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί το 
παράρτηµα (και το τυχόν συµπληρωµατικά δελτία). 
Στη συνέχεια να συµπληρωθεί η δήλωση και το 
αποτέλεσµα των υπολογισµών να µεταφερθεί στον 
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

Σηµειώστε x την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

 

Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης 

Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραρτήµατος Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του άρθρου 6 του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ. 

Περίοδος αναφοράς (*): 

Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισµού (**) 

   

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ 
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Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει µεταβολή των 
στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης 
(πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση); 

Όχι Ναι (σε αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί 
δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση) 

 

Υπογραφή 

Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπεί 
την επιχείρηση: ....................................................................... 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόµενων 
παρατηµάτων της είναι ακριβή. 

 

........................................... (τόπος), ..................................... (ηµεροµηνία) 

Υπογραφή: 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΣΩΝ 

Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο ορισµός των ΜΜΕ(1) κάνει διάκριση µεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα µε τον 
τύπο των σχέσεων που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συµµετοχής στο 
κεφάλαιο, στα δικαιώµατα ψήφου ή δικαιώµατος άσκησης κυριαρχικής επιρροής(2). 

Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση 

Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν 
υπάγονται στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόµενες ή στις 
συνδεδεµένες. 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν: 

� δεν έχει συµµετοχή 25%(3) ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, 

� το 25%(3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε µια άλλη επιχείρηση ή σε 
δηµόσιο οργανισµό ή από κοινού σε πολλέ συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε 
δηµόσιους οργανισµούς, πλην ορισµένων εξαιρέσεων(4), 

� δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ούτε περιλαµβάνεται στους 
λογαριασµούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς και 
συνεπώς δεν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση(5). 

Τύπος 2: συνεργαζόµενη επιχείρηση 

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σηµαντικές 
χρηµατοοικονοµικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όµως η µία να ασκεί σηµαντικό άµεσο ή 
έµµεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόµενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες 
αλλά ούτε συνδεδεµένες µεταξύ τους. 

Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη µε µία άλλη εάν: 

� κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ του 25%(3) και 50%(3) σ'αυτήν, 

� ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ 25%(3) και 50%(3) 
στην αιτούσα επιχείρηση, 

� και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς στους 
οποίους να περιλαµβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε 
περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασµούς αυτής της άλλης 
επιχείρησης ή µιας επιχείρησης που είναι συνδεδεµένη µε την τελευταία αυτή(5). 

Τύπος 3: συνδεδεµένη επιχείρηση 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε 
έναν όµιλο, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των 
δικαιωµάτων ψήφου (ακόµη και µέσω συµφωνιών ή σε ορισµένες περιπτώσεις µέσω 
φυσικών προσώπων που είναι µέτοχοι), ή µέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρχικής 
επιρροής σε µια επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που 
διακρίνονται κατά κανόνα από τους δύο προαναφερόµενους τύπους. 
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Προκειµένου να µη συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερµηνείας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπής όρισε αυτόν τον τύπου επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας, εφόσον αυτές 
ανταποκρίνονται στο αντικείµενο του ορισµού, τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο 
άρθρο της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά µε τους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς(6), η οποία εφαρµόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. 

Συνεπώς, µια επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αµέσως εάν είναι συνδεδεµένη, εφόσον 
υποχρεούται κατά την έννοια της εν λόγω Οδηγίας να καταρτίζει ενοποιηµένους 
λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης 
που υποχρεούται να καταρτίζει παρόµοιους ενοποιηµένους λογαριασµούς. 

Οι δύο µοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες µια επιχείρηση µπορεί να 
θεωρηθεί συνδεδεµένη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς 
περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της υποσηµείωσης 5 στο τέλος του 
παρόντος επεξηγηµατικού σηµειώµατος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να 
διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται άρθρο 3, 
παράγραφος 3 του ορισµού. 

 

ΙΙ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7) 

Ο αριθµός των εργαζοµένων µιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθµό των ετήσιων 
µονάδων εργασίας (ΕΜΕ). 

Ποιοι λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων; 

� Οι µισθωτοί της εξεταζόµενης επιχείρησης, 

� Τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση 
εξάρτησης µε αυτή και εξοµοιούνται προς µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο, 

� Οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες, 

� Οι µέτοχοι που απασχολούνται συστηµατικά στην επιχείρησης και έχουν 
οικονοµικά οφέλη από αυτή. 

Ειδικότερα λαµβάνονται υπόψη: 

� Οι µισθωτοί, 

� Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηµατίας, 

� Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% ή και ο διαχειριστής, 

� Στις Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι, 

� Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής, 

� Στις Α.Ε., όσοι από τους µετόχους λαµβάνουν µισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ. 

Οι ασκούµενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
σύµβασης άσκησης ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθµό των 
εργαζοµένων. 

Πώς υπολογίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων; 

Μια ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για 
λογαριασµό της επιχείρησης µε πλήρη απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του εξεταζόµενου 
έτους. Ο αριθµός εκφράζεται σε ΕΜΕ. 
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Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθόλη τη διάρκεια του έτους ή που έχουν 
εργαστεί µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή 
εργασία, υπολογίζονται σε κλάσµατα ΕΜΕ. 

Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται. 

(1) Στη συνέχεια του κειµένου, ο όρος "ορισµός" αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 και στο παράρτηµα της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που 
αφορά τον ορισµό των ΜΜΕ. 

(2) Ορισµός, άρθρο 3. 
(3) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το 

υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής 
στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεµένη µε τη 
µετέχουσα επιχείρηση (ορισµός άρθρο 3, παράγραφος 2). 

(4) Μια επιχείρηση µπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο 
όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών 
επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεµένοι µε την αιτούσα επιχείρηση): 

α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα 
ή οµάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται συστηµατικά σε επενδύσεις 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου ("άγγελοι επιχειρήσεων") και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε 
µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν 
λόγω επιχειρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των €1.250.000, 

β) πανεπιστήµια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού, 

γ) θεσµικοί επενδυτές συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης 
(ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2) 

(5) – εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος µέλος που προβλέπει απαλλαγή 
από την υποχρέωση κατάρτισης παρόµοιων λογαριασµών κατά την έννοια της έβδοµης 
οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν 
πληροί κάποιον από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του 
ορισµού. 

- υπάρχουν ορισµένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί 
ως συνδεδεµένη µε µια άλλη µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων 
που ενεργούν από κοινού (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 3). 

- από την άλλη πλευρά, υπάρχει σχετικά σπάνια περίπτωση µια επιχείρηση να καταρτίζει µε 
δική της πρωτοβουλία ενοποιηµένους λογαριασµούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόµοια 
υποχρέωση από την προαναφερόµενη έβδοµη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 
δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεµένη και µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µόνο συνεργαζόµενη. 

Για να προσδιοριστεί εάν µια επιχείρηση είναι συνδεδεµένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται 
σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισµού, ενδεχοµένως µέσω 
ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού. 

(6) Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 
στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, 
σ.1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ.28. 

(7) Ορισµός, άρθρο 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόµενα παραρτήµατα 

- Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη επιχείρηση (και 
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία) 

- Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη επιχείρηση (και 
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία) 

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (βλέπε 
επεξηγηµατικό σηµείωµα) 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή 
των ενοποιηµένων λογαριασµών 
(µεταφορά από τον πίνακα Β(1) του 
παραρτήµατος Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2) 
όλων των (ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων (µεταφορά από τον πίνακα Α 
του παραρτήµατος Α) 

   

3. Άθροισµα στοιχείων (2) όλων των 
(ενδεχοµένων) συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων που δεν περιλαµβάνονται 
βάσει ενοποίησης στη γραµµή [µεταφορά 
από τον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β] 

   

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του 
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να 
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (ορισµός, άρθρο 4) του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή 
του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων, 
υπολογίζονται µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον 
υπάρχουν– τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

 

Τα αποτελέσµατα της γραµµής "Σύνολο" πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της 
δήλωσης σχετικά µε τα "Στοιχεία για τον καθορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται "δελτίο εταιρικής σχέσης" [ένα δελτίο 
για κάθε επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις των ενδεχόµενων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν 
περιλαµβάνονται ακόµη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού 
"πίνακα εταιρικής σχέσης" πρέπει να µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό 
πίνακα: 

Πίνακας Α 

Συνεργαζόµενη επιχείρηση 
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία) 

Αριθµός 
εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

1.    

2.    

3.    

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ’ αναλογία που 
πραγµατοποιείται στο "δελτίο εταιρικής σχέσης" που συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή 
έµµεσα συνεργαζόµενη επιχείρηση. 

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη 
γραµµή 2 (σχετικά µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της 
δήλωσης. 

 

(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήµατος Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και 
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα) 

 

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

Ακαθάριστα στοιχεία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα 
στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεµένων µε 
αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδοµένα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόµενης 
επιχείρησης(1). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης. 

3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία 

α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής(2) που κατέχει η επιχείρηση που 
συµπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας 
δηµιουργείται η σχέση µε τη συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη συνεργαζόµενη επιχείρηση 
που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου: 

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

...... 

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

...... 

Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής(2) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση που 
αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση 
(ή στη συνδεδεµένη επιχείρηση): 

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

...... 

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

...... 
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β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και να 
συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα 
αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας εταιρικής σχέσης 

Ποσοστό:…. Αριθµός 
εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (*) 

Σύνολο 
ισολογισµού (*) 

Αποτελέσµατα κατ' αναλογία    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α. 

 

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του 
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το 
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην ίδια 
επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1 
του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση 

Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή 
περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης 
συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. 

Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν 
ενοποιηµένους λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την 
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, 
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά 
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη 
ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης 
(1). 

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του 
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση 

Περίπτωση 1: Mε βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. Να 
συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) 

Πίνακας Β(1) 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο 
ισολογισµού 

(**) 

Σύνολο    

(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός τους 
υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων µε τις οποίες 
συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφερθεί στη 
γραµµή 1 του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης. 

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνδεδεµένη επιχείρηση 
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία) 

∆ιεύθυνση της 
εταιρικής έδρας 

Αριθµός µητρώου 
και ΑΦΜ 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος 
του Προέδρου ή/και ∆/ντος 
Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη 
ή/και ∆ιαχειριστή (για Ν.Π.) 

Α.    

Β.    

Γ.    
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Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης 
επιχείρησης, που δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα 
"δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων 
µέσω άλλων συνδεδεµένων επιχειρήσεων), πρέπει να συµπληρώνεται ένα "δελτίο 
σύνδεσης" και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασµών όλων των συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων συµπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

 

Πίνακας Β(1) 

 Αριθµός 
εργαζοµένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 
εργασιών (**) 

Σύνολο 
ισολογισµού 

(**) 

1.(*)    

2.(*)    

3.(*)    

4.(*)    

Σύνολο    

(*) να προστίθεται ένα "δελτίο σύνδεσης" ανά επιχείρηση. 

(**) σε χιλιάδες ευρώ. 

 

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη 
γραµµή 3 (σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της 
δήλωσης. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον 
πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ………………………………………………………. 

∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….. 

Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και 
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα) 

 

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης 

Περίοδος αναφοράς: 

 Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισµού (*) 

Σύνολο    

(*) σε χιλιάδες ευρώ 

 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β. 

Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την 
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή, 
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά 
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη 
ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης 
(1). 

Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι 
της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα "δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει 
συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α. 

 

(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήµατος Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 

 

 


