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Α/Α
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

(κωδ.)

υπάρχει 

υπόδειγμα

1.α) Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τα έτη 2019 και 2020 (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) οι οποίες να είναι 

υπογεγραμμένες τόσο από τους ελεγκτές όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.                                              

1.β) Υπεύθυνη Δήλωση του ελεγκτή της επιχείρησης αναφορικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών καθώς και τον μέσο όρο των 

απασχολουμένων της επιχείρησης για το έτος 2021  ή υπογραμμένες εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2021,  σε 

περίπτωση που έχουν ετοιμαστεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
1.1.1_ Εξελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις     

Τονίζεται ότι, η υποβολή των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται και από ΟΛΕΣ τις προσωπικές επιχειρήσεις 

(φυσικά πρόσωπα/ αυτοεργοδοτούμενους).

Υπεύθυνη Δήλωση του ελεγκτή της 

επιχείρησης
 1.1.2_Υπεύθυνη Δήλωση ελεγκτή

2. Βεβαίωση εξωτερικού ελεγκτή ότι η επιχείρηση ήταν ανενεργή τουλάχιστο μέχρι το τέλος του 2020. Σε περίπτωση που η επιχείρηση 

δεν διαθέτει εξωτερικό ελεγκτή να υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Τονίζεται ότι η εν λόγω Βεβαίωση απαιτείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις όπου η αιτήτρια επιχείρηση έχει συσταθεί πριν από το 2021.

Βεβαίωση/Δήλωση ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ 

επιχείρησης

1.2_Βεβαίωση/Δήλωση ΑΝΕΝΕΡΓΗΣ 

επιχείρησης

Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί 

καταθέσεων,  επιστολή/ βεβαίωση τράπεζας που να τεκμηριώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο κτλ. στο όνομα της επιχείρησης ή των 

μετόχων. 

Χρηματοδότηση_Δ1_ΙΔΙΑ_ΚΕΦΑΛΑΙΑ (για 

ποσό που προέρχεται από ίδια κεφάλαια)
2.1_Χρηματ_Δ1_ΙΔΙΑ_ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους της επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη 

Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για 

χρηματοδότηση της προτεινόμενης επένδυσης της. 

Χρηματοδότηση_Δ2_ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2.2_Χρηματ_Δ2_ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Χρηματοδότηση_Δ3_Τραπεζική 

Διευκόλυνση
2.3_Χρηματ_Δ3_ΤρΔιευκολυνση

Χρηματοδότηση_Δ4_ΑΛΛΟ 2.4_Χρηματ_Δ4_ΑΛΛΟ

3
Δήλωση Χαρακτηρισμού 

ΜΜΕ

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της αιτήτριας επιχείρησης ως Μικρομεσαία (Πολύ Μικρή, Μικρή/ Μεσαία), 

σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερ. 06/05/2013 και αρ. 2003/361/ΕΚ, υπογεγραμμένη από 

τον εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και από τον ελεγκτή της. Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, η οποία δεν διαθέτει εξωτερικό 

ελεγκτή, η βεβαίωση να υπογράφεται μόνο από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας δύναται να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία από τους αιτητές για 

έλεγχο και επιβεβαίωση του μεγέθους της επιχείρησης. 

Υπ.Δήλωση για ΜΜΕ 3_Υπ.Δήλωση_ΜΜΕ ΝΑΙ

4
Δήλωση "Μη 

Προβληματικής" 

Επιχείρησης

Βεβαίωση ελεγκτή της επιχείρησης για σκοπούς παραχώρησης ενίσχυσης σε μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών 

επιχειρήσεων (ΕΕ C249/01, ημερ. 31.07.2014). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση της εν λόγω Βεβαίωσης δεν απαιτείται για Νέες επιχειρήσεις (εκτός και εάν έχουν ετοιμάσει τις 

οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021).

Υπ.Δήλωση Ελεγκτή "ΜΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ"

4_Υπ.Δήλωση_Ελεγκτή_ΜΗ_ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ

Σε περίπτωση επιχείρησης που παράγει/εμπορεύεται μη επιλέξιμα προϊόντα (δηλαδή προϊόντα που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή/και ασχολείται με δραστηριότητες που ΔΕΝ καλύπτονται από το Σχεδιο να 

υποβάλλονται:

i) Κατάσταση υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον εξωτερικό ελεγκτή της στην οποία να αναφέρονται ανά 

κατηγορία τα προϊόντα που παράγει/ εμπορεύεται η επιχείρηση και ο κύκλος εργασιών τους (ανά κατηγορία προϊόντων) για τα έτη 

2020, 2021 καθώς και προβλέψεις για τα έτη 2022 – 2024. Σε περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων να δηλώνονται πενταετής προβλέψεις 

πωλήσεων (ανά κατηγορία προϊόντων). 

Κατάσταση Κύκλου Εργασιών της 

επιχείρησης ανά κατηγορία προϊόντων 

5.1_Κατάσταση Κ.Ε για 

Προιόντα/Δραστηριότητες της 

επιχείρησης
5

Δήλωση για μη επιλέξιμες 

δραστηριότητες ή/και 

Προϊόντα που ΔΕΝ 

εμπίπτουν στο Παρ.Ι της 

Συνθήκης της ΕΕ

Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, να υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση 

χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκεκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου 

και η μηνιαία δόση.

1

Οικονομικά Στοιχεία 

Eπιχείρησης 

(επισυνάπτονται στο 

ΠΡΟΦΙΛ για τα υπό 

αναφορά έτη και 

μεταφέρονται στην αίτηση)

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

ΑΝΑΛΥΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων 

2
Χρηματοδότηση 

Προτεινόμενης Επένδυσης



ii) Διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης σχετικά με τη χρήση των προτεινόμενων επενδύσεων (Κτίρια – Ανέγερση/ 

Επέκταση & Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτιρίων, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός, Δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης, Μεταφορικά Μέσα) σε 

σχέση με τις δραστηριότητες - προϊόντα που παράγει η επιχείρηση. 

Διευκρινίσεις για Χρήση Επενδύσεων
5.2_ Διευκρινίσεις για Χρήση 

Επενδύσεων

Α1.Για επενδύσεις σε νέα κτίρια (ανέγερση κτιρίων) να υποβάλλονται:

i) Άδεια Οικοδομής. Άδεια Οικοδομής - Νέα Κτίρια 6.1.1_ Άδεια Οικοδομής - Νέα Κτίρια

ii) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (με την σφραγίδα της οικοδομικής αρχής που να συνάδει με την υποβληθείσα άδεια 

{κατόψεις, όψεις, εμβαδογράμματα}).

Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια - Νέα 

Κτίρια

6.1.2_Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια - 

Νέα Κτίρια

iii) Υπεύθυνη δήλωση από τον αρχιτέκτονα του έργου, στην οποία:                                                                                                                                                    

Σε περίπτωση επιλογής του Κανονισμού αριθ.702/2014:

α) να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση των εργασιών ανέγερσης και                                                                                                                

β) να αναφέρεται το συνολικό εμβαδόν καλυμμένων χώρων όπως προκύπτει από τα εγκεκριμένα σχέδια της Άδειας Οικοδομής.   

Σε περίπτωση επιλογής του Κανονισμού αριθ.1407/2013 (De Minimis):

α) να γίνεται λεπτομερής περιγραφή τυχόν υλοποιηθείσων εργασιών και να δηλώνεται ο προσφοροδότης που επιλέγηκε μαζί με 

αναλυτική κατάσταση περιγραφής του κόστους τους με βάση την επιλεγμένη προσφορά. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν θα 

θεωρούνται ως επιλέξιμες 

β) να αναφέρεται το συνολικό εμβαδόν καλυμμένων χώρων όπως προκύπτει από τα εγκεκριμένα σχέδια της Άδειας Οικοδομής.   

Υπεύθυνη δήλωση αρχιτέκτονα έργου - 

Νέα Κτίρια

6.1.3_Υπεύθυνη δήλωση αρχιτέκτονα 

έργου - Νέα Κτίρια

Αναλυτικη προσφορά για κτίρια (<30.000) 

ή 

6.1.4_Προσφορά για κτίρια <€30.000 - 

Νέα Κτίρια

6.1.5.1_Προσφορά_1 για κτίρια 

>=€30.000 - Νέα Κτίρια 

6.1.5.2_Προσφορά_2 για κτίρια 

>=€30.000 - Νέα Κτίρια 

vi) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης. Σε περίπτωση που το τεμάχιο δεν ανήκει στην αιτήτρια επιχείρηση, θα 

πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλεται Ενοικιαστήριο Έγγραφο.

Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης 

Οικοπέδου/Γης - Νέα Κτίρια

6.1.6_Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία 

Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης - Νέα Κτίρια

Α2.Για επενδύσεις σε προσθήκες επί υφιστάμενου κτιρίου που αυξάνουν το εμβαδόν του καλυμμένου χώρου του κτιρίου 

(επέκταση κτιρίων) να υποβάλλονται:

i) Άδεια Οικοδομής που να περιλαμβάνει τις νέες προσθήκες που εντάσσονται στο Σχέδιο. 

Άδεια Οικοδομής - Επέκταση Κτιρίου

6.2.1_Άδεια Οικοδομής - Επέκταση 

Κτιρίου

ii) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (με την σφραγίδα της οικοδομικής αρχής που να συνάδει με την υποβληθείσα άδεια 

{κατόψεις, όψεις, εμβαδογράμματα}), στα οποία να υποδεικνύονται οι σχετικές προσθήκες.

Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια  - 

Επέκταση Κτιρίου

6.2.2_Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια  

- Επέκταση Κτιρίου

iii) Υπεύθυνη δήλωση από τον αρχιτέκτονα του έργου, στην οποία:        

Σε περίπτωση επιλογής του Κανονισμού αριθ.702/2014:

α) να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση των εργασιών που αφορούν τις προσθήκες και                                                                                                                

β) να αναφέρεται το εμβαδόν των υφιστάμενων και νέων καλυμμένων χώρων (τετραγωνικά μέτρα) που θα δημιουργηθούν μετά τις 

προσθήκες όπως προκύπτει από την νέα Άδεια Οικοδομής

Σε περίπτωση επιλογής του Κανονισμού αριθ.1407/2013 (De Minimis):

α) να γίνεται λεπτομερής περιγραφή τυχόν υλοποιηθείσων εργασιών και να δηλώνεται ο προσφοροδότης που επιλέγηκε μαζί με 

αναλυτική κατάσταση περιγραφής του κόστους τους με βάση την επιλεγμένη προσφορά. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν θα 

θεωρούνται ως επιλέξιμες 

β) να αναφέρεται το εμβαδόν των υφιστάμενων και νέων καλυμμένων χώρων (τετραγωνικά μέτρα) που θα δημιουργηθούν μετά τις 

προσθήκες όπως προκύπτει από την νέα Άδεια Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση αρχιτέκτονα έργου - 

Επέκταση Κτιρίου

6.2.3_Υπεύθυνη δήλωση αρχιτέκτονα 

έργου - Επέκταση Κτιρίου

5

Δήλωση για μη επιλέξιμες 

δραστηριότητες ή/και 

Προϊόντα που ΔΕΝ 

εμπίπτουν στο Παρ.Ι της 

Συνθήκης της ΕΕ

6

Πίνακας Δαπανών _ 

Επενδύσεις σε νέα κτίρια ή 

προσθήκες που αυξάνουν/ 

τροποποιούν το εμβαδόν 

του καλυμμένου χώρου 

ή/και διαμόρφωση/ 

διαρρύθμιση κτιρίων

Δύο (2) Προσφορές από διαφορετικούς 

προσφοροδότες βάσει επιμετρησης 

ποσοτήτων για κτίρια >=€30.000

iv) Αναλυτική προσφορά στην οποία να αναφέρεται η φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν. 

Σε περιπτώσεις όπου το συνολικό κόστος των επενδύσεων σε νέα κτίρια ή επεκτάσεις κτιρίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €30.000 τότε 

θα πρέπει να υποβάλλονται δύο (2) αναλυτικές προσφορές από διαφορετικούς προσφοροδότες οι οποίες να βασίζονται σε έντυπο 

επιμέτρησης που θα ετοιμάζεται από εγκεκριμένο επιμετρητή ποσοτήτων (μέλος του ΕΤΕΚ) και να συμπληρώνεται από τους δύο 

προσφοροδότες.



Αναλυτική Προσφορά για κτίρια <€30.000 

ή

6.2.4_Προσφορά κτίρια <€30.000 - 

Επέκταση Κτιρίου

6.2.5.1_Προσφορά_1 κτίρια >=€30.000 - 

Επέκταση Κτιρίου

6.2.5.2_Προσφορά_2 κτίρια >=€30.000 - 

Επέκταση Κτιρίου

vi) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης. Σε περίπτωση που το τεμάχιο δεν ανήκει στην αιτήτρια επιχείρηση, θα 

πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλεται Ενοικιαστήριο Έγγραφο.

Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης 

Οικοπέδου/Γης - Επέκταση Κτιρίου

6.2.6_ Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία 

Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης  - Επέκταση 

Κτιρίου

A3.Για επενδύσεις που αφορούν διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτιρίων, να υποβάλλονται:

i) Υπεύθυνη δήλωση από τον αρχιτέκτονα του έργου, στην οποία:      

Σε περίπτωση επιλογής του Κανονισμού αριθ.702/2014:

α) να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση των εργασιών διαμόρφωσης / διαρρύθμισης και           

β) να αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ) του χώρου στον οποίο θα εκτελεσθεί η κάθε εργασία και το συνολικό εμβαδόν (τ.μ) 

του χώρου που θα διαμορφωθεί. 

Σε περίπτωση επιλογής του Κανονισμού αριθ.1407/2013 (De Minimis):

α) να γίνεται λεπτομερής περιγραφή τυχόν υλοποιηθείσων εργασιών και να δηλώνεται ο προσφοροδότης που επιλέγηκε μαζί με 

αναλυτική κατάσταση περιγραφής του κόστους τους με βάση την επιλεγμένη προσφορά. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν θα 

θεωρούνται ως επιλέξιμες. 

β) να αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ) του χώρου στον οποίο θα εκτελεσθεί η κάθε εργασία και το συνολικό εμβαδόν (τ.μ) 

του χώρου που θα διαμορφωθεί. 

Υπεύθυνη Δήλωση αρχιτέκτονα έργου- 

Διαμόρφωση Κτιρίου

6.3.1_Υπεύθυνη Δήλωση  αρχιτέκτονα 

έργου - Διαμόρφωση Κτιρίου

ii) Άδεια Οικοδομής που, με βάση τη σχετική νομοθεσία, να καλύπτει τις προτεινόμενες επενδύσεις.

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου οικοδομικές εργασίες που θα υλοποιηθούν απαιτούν την έκδοση νέας Άδειας Οικοδομής 

βάσει της Αρμόδιας Αρχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η νέα Άδεια Οικοδομής με τη σωστή χρήση μαζί με τα εγκεκριμένα 

αρχιτεκτονικά σχέδια .

Άδεια Οικοδομής -Διαμόρφωση Κτιρίου
6.3.2_Άδεια Οικοδομής -Διαμόρφωση 

Κτιρίου

iii) Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα (με την σφραγίδα της οικοδομικής αρχής που να συνάδει με την υποβληθείσα άδεια 

{κατόψεις, όψεις, εμβαδογράμματα}). Σε περίπτωση που στα τελευταία εγκεκριμένα σχέδια δεν φαίνονται οι αλλαγές που γίνονται στο 

υφιστάμενο κτίριο, θα πρέπει να υποβάλλονται και τα αντίγραφα των προηγούμενων αρχιτεκτονικών σχεδίων σε κλίμακα. 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι επενδύσεις σε διαμόρφωση/ διαρρύθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν απαιτούν την 

εξασφάλιση νέας άδειας, θα υποβάλλονται μόνο τα υφιστάμενα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

iv) Στα τελευταία εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια, να υποδεικνύεται απαραίτητα ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η κάθε 

εργασία για την οποία ζητείται χορηγία.

Προσφορά για κτίρια <€30.000
6.3.4_Προσφορά κτίρια <€30.000- 

Διαμόρφωση Κτιρίου

6.3.5.1_Προσφορά_1 κτίρια >=€30.000- 

Διαμόρφωση Κτιρίου

6.3.5.2_Προσφορά_2 κτίρια >=€30.000- 

Διαμόρφωση Κτιρίου

vii) Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης. Σε περίπτωση που το τεμάχιο δεν ανήκει στην αιτήτρια επιχείρηση, θα 

πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλεται Ενοικιαστήριο Έγγραφο.

Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης 

Οικοπέδου/Γης - Διαμόρφωση Κτιρίου

6.3.6_Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία 

Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης - 

Διαμόρφωση Κτιρίου

Δύο (2) Προσφορές από διαφορετικούς 

προσφοροδότες βάσει επιμετρησης 

ποσοτήτων για κτίρια >=€30.000

iv) Αναλυτική προσφορά στην οποία να αναφέρεται η φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν. 

Σε περιπτώσεις όπου το συνολικό κόστος των επενδύσεων για διαμόρφωση/διαρρύθμιση κτιρίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €30.000 

τότε θα πρέπει να υποβάλλονται δύο (2) αναλυτικές προσφορές από διαφορετικούς προσφοροδότες οι οποίες να βασίζονται σε 

έντυπο επιμέτρησης που θα ετοιμάζεται από εγκεκριμένο επιμετρητή ποσοτήτων (μέλος του ΕΤΕΚ) και να συμπληρώνεται από τους 

δύο προσφοροδότες.

6

Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια -

Διαμόρφωση Κτιρίου

6.3.3_Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια -

Διαμόρφωση Κτιρίου

Πίνακας Δαπανών _ 

Επενδύσεις σε νέα κτίρια ή 

προσθήκες που αυξάνουν/ 

τροποποιούν το εμβαδόν 

του καλυμμένου χώρου 

ή/και διαμόρφωση/ 

διαρρύθμιση κτιρίων

Δύο (2) Προσφορές από διαφορετικούς 

προσφοροδότες βάσει επιμετρησης 

ποσοτήτων για κτίρια >=€30.000

iv) Αναλυτική προσφορά στην οποία να αναφέρεται η φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν. 

Σε περιπτώσεις όπου το συνολικό κόστος των επενδύσεων σε νέα κτίρια ή επεκτάσεις κτιρίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €30.000 τότε 

θα πρέπει να υποβάλλονται δύο (2) αναλυτικές προσφορές από διαφορετικούς προσφοροδότες οι οποίες να βασίζονται σε έντυπο 

επιμέτρησης που θα ετοιμάζεται από εγκεκριμένο επιμετρητή ποσοτήτων (μέλος του ΕΤΕΚ) και να συμπληρώνεται από τους δύο 

προσφοροδότες.



7
Πίνακας 

Δαπανών_Επενδύσεις που 

αφορούν μελέτες κτιρίων

Αναλυτική προσφορά ή/και τιμολόγιο για δαπάνες που αφορούν μελέτες σε κτίρια (Δαπάνες Μελέτης και Επίβλεψης Αρχιτεκτόνων, 

Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και άλλες παρόμοιες δαπάνες)

Προσφορές ή/και τιμολόγια για μελέτες σε 

κτίρια

7_Προσφορές ή/και τιμολόγια για 

μελέτες σε κτίρια

8

Πίνακας Δαπανών _ 

Προσφορές Δαπανών για 

μηχανήματα/ εξοπλισμό, 

ψηφιακή αναβάθμιση, 

μεταφορικά μέσα και 

γενικά έξοδα

Αναλυτικές προσφορές για καινούργια μηχανήματα/ εξοπλισμό, ψηφιακή αναβάθμιση, μεταφορικά μέσα και γενικά έξοδα 

(τεχνοοικονομική μελέτη, συστήματα ποιότητας). Οι προσφορές για μηχανήματα/ εξοπλισμό, ψηφιακή αναβάθμιση και μεταφορικά 

μέσα θα πρέπει να συνοδεύονται και από τεχνική περιγραφή (φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά), όπου είναι δυνατό. 

Τονίζεται ότι α) για δαπάνες που αφορούν τεχνοοικονομική μελέτη μπορεί να υποβληθεί αντί προσφοράς και σχετικό τιμολόγιο β) σε 

περίπτωση που το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυκτικούς θαλάμους τότε θα πρέπει να προσκομίζεται εγκεκριμένη 

κάτοψη του κτιρίου στην οποία να υποδεικνύεται ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί ο ψυκτικός θάλαμος. Σε περίπτωση που ο 

θάλαμος θα χωροθετηθεί εντός του εργοστασιακού κτιρίου απαιτείται η υποβολή της υφιστάμενης Άδειας Οικοδομής και 

εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων ενώ σε περίπτωση που θα τοποθετηθεί εκτός του κτιρίου (επέκταση κτιρίου) θα πρέπει να 

προσκομιστεί η σχετική καλυπτική Άδεια Οικοδομής και τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Επενδύσεις για τις οποίες δεν υποβληθούν προσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

Προσφορές  για μηχανήματα/ 

εξοπλισμό,ψηφιακή αναβάθμιση, 

μεταφορικά μέσα και γενικά έξοδα

8_Προσφορές  για μηχανήματα/ 

εξοπλισμό, ψηφιακή αναβάθμιση, 

μεταφορικά μέσα & γενικά έξοδα

9
Υποδομές Επιχείρησης_ 

Οργανόγραμμα 
Οργανόγραμμα (οργανωτική δομή) της επιχείρησης (εάν υπάρχει). Οργανόγραμμα 9_Οργανόγραμμα 

10
Υποδομές Επιχείρησης_ 

Πιστοποιητικά 

συστημάτων διαχείρισης 

Πιστοποιητικά ποιότητας για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων όπως ISO, HACCP ή άλλα (εάν υπάρχουν), τα 

οποία να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Πιστοποιητικά ποιότητας 10_Πιστοποιητικά ποιότητας

Η τεχνοοικονομική μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέες επιχειρήσεις και για προτάσεις που 

θα υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις i) των οποίων το συνολικό κόστος των αιτούμενων δαπανών είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο των €150.000 ή ii) όταν με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο θα δραστηριοποιηθούν σε νέους (επιλέξιμους) τομείς 

δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το Σχέδιο.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην τεχνοοικονομική μελέτη θα πρέπει να παρουσιάζονται τουλάχιστον τα στοιχεία/ πληροφορίες που φαίνονται στο Παράρτημα 

I - Πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στην Τεχνοοικονομική Μελέτη.               

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που μια επιχείρηση πρόκειται να συσταθεί ή έχει συσταθεί μετά από την 01/01/2021 ή έχει 

συσταθεί πριν από το 2021 και ήταν ανενεργή τουλάχιστον μέχρι 31/12/2020, τότε θα χαρακτηρίζεται ως «ΝΕΑ» επιχείρηση.            

        ή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Τεχνοοικονομική μελέτη 11.1_Τεχνοοικονομική μελέτη

12
Παραγωγή Βιολογικών 

Προϊόντων
Πιστοποιητικό από Εγκεκριμένο Φορέα Ελέγχου/ Πιστοποίησης για την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων (όπου εφαρμόζεται) Βιολογικά Προϊόντα 12_Βιολογικά Προϊόντα

13 Προϊόντα_Εξαγωγές Στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα που θα παράγονται θα προορίζονται για εξαγωγές (εάν υπάρχουν). Προϊόντα για Εξαγωγές 13_Προϊόντα για Εξαγωγές

11
Επενδυτικό Σχέδιο_ 

Τεχνοοικονομική μελέτη

6

Σε περιπτώσεις όπου ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή τεχνοοικονομικής μελέτης θα πρέπει να υποβάλλεται:  

i) επεξηγηματικό σημείωμα για τεκμηρίωση των προβλεπόμενων πωλήσεων (εγχώρια αγορά και εξαγωγές) πενταετούς περιόδου 

(σημείο 11.4 του εντύπου αίτησης) και      

ii) να συμπληρώνονται οι Πίνακες Ι και ΙΙ      

Υπογραμμίζεται ότι στο σημείωμα θα πρέπει να γίνεται σαφής τεκμηρίωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του 

προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Επεξηγηματικό σημείωμα προβλεπόμενων 

πωλήσεων

11.2.1_Επεξηγηματικό σημείωμα 

προβλεπόμενων πωλήσεων

Πίνακες Ι και ΙΙ 11.2.2_Πίνακες Ι και ΙΙ NAI

Πίνακας Δαπανών _ 

Επενδύσεις σε νέα κτίρια ή 

προσθήκες που αυξάνουν/ 

τροποποιούν το εμβαδόν 

του καλυμμένου χώρου 

ή/και διαμόρφωση/ 

διαρρύθμιση κτιρίων

Σημείωση:

Επενδύσεις για τις οποίες δεν υποβληθούν προσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση υποβολής δύο προσφορών, ως επιλέξιμο κόστος θα θεωρηθεί το κοστος της χαμηλότερης προσφοράς. 



14
Εγκεκριμένες Οργανώσεις 

Παραγωγών_Τομέας 

οπωροκηπευτικών

Υπεύθυνη Δήλωση/ Βεβαίωση ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις Εγκεκριμένης Οργάνωσης Παραγωγών του τομέα οπωροκηπευτικών 

δεν συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που υλοποιεί η Οργάνωση (όπου εφαρμόζεται)

Εγκεκριμένες Οργανώσεις 

Παραγωγών_Τομέας οπωροκηπευτικών

14_Εγκεκριμένες Οργανώσεις 

Παραγωγών_Τομέας οπωροκηπευτικών

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων 

προφίλ  Φυσικού Προσώπου (ΑΔΤ) (μόνο 

σε περίπτωση που βρεθούν λανθασμένα ή 

ελλιπή στοιχεία από WS)

15.1_Πιστοποίηση_ΦΠ

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων 

προφίλ Οργανισμού (εγγεγραμμένου στον 

ΤΕΕΕΠ) (μόνο σε περίπτωση που βρεθούν 

λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία από WS)

15.2_ Σύσταση_οργ_ΤΕΕΕΠ_DataEdit

Παραστατικά πιστοποίησης στοιχείων 

προφίλ Οργανισμού μόνο σε περίπτωση 

που αφορά οργανισμό που ΔΕΝ είναι 

εγγεγραμμένος στο ΤΕΕΕΠ.

15.3 _Σύσταση_οργ_ΕΚΤΟΣ_ΤΕΕΠ

Σημειώνεται ότι στο στάδιο υποβολής του Αιτήματος Καταβολής της Χορηγίας, ενδεχομένως να ζητηθούν (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα παραστατικά:

1. Πιστοποιητικό Εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο ή Βεβαίωση Εγγραφής Υποστατικών, Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας. 

2. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή (π.χ.Υγειονομική Υπηρεσία, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Πιστοποιητικό έγκρισης και εγκατάστασης σύμφωνα με τον Περί Ζωοτροφών Νόμο κα.) ανάλογα με τη δραστηριότητα.

15

Παραστατικά 

Πιστοποίησης_ 

Επιβεβαίωση ορθότητας 

στοιχείων 

Η Ταυτοποίηση των αιτητών διενεργείται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) και δεν απαιτεί την 

προσκόμιση παραστατικών πιστοποίησης (στοιχείων προφίλ αιτητή) εξαιρουμένων των πιο κάτω περιπτώσεων:

1. Σε περίπτωση εμφάνισης ελλιπών ή/ και λανθασμένων στοιχείων από αυτόματη ανάκτηση δεδομένων.

2. Σε περίπτωση Οργανισμού που δέν είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ)


