
   
  

1 

           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
  

        ΤΠΖΡΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
          ΚΛΑΓΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ 

 

 

 

 

1. Έληππν Γηαβνύιεπζεο κε ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (Έληππν ΣΔΔ). 

 

2. Δμειεγκέλνπο νηθνλνκηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ ηειεπηαίσλ δύν (2) εηώλ (2020 θαη 2021) 

ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα σθηζηάκελε εηαηξεία. 

 

3. Πιήξεο ηερλννηθνλνκηθή κειέηε ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα λέα επηρείξεζε ή λέα 

δξαζηεξηόηεηα πθηζηάκελεο επηρείξεζεο. Οδεγόο κε ηηο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε ηερλννηθνλνκηθή κειέηε επηζπλάπηεηαη σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

4. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο επηρείξεζεο (δάλεην από ηξάπεδα, ίδηα 

θεθάιαηα θ.ι.π). ε πεξίπησζε δαλεηζκού, λα ππνβάιιεηαη επηζηνιή ή/θαη βεβαίσζε 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ή άιινπ εγθεθξηκέλνπ θνξέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

ηνκέα παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, γηα έγθρηζε τρεκαηοδόηεζες ηνπ 

έξγνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ην εγθεθξηκέλν πνζό, ην ύςνο ηνπ 

επηηνθίνπ θαη ε κεληαία δόζε. ε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ηδίωλ θεθαιαίωλ λα 

ππνβάιινληαη από ρξεκαηνπηζησηηθό νξγαληζκό απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο π.ρ. 

ιογαρηαζκοί θαηαζέζεωλ, βεβαίωζε ηράπεδας ποσ λα ηεθκερηώλεηαη ηο 

δηαζέζηκο σπόιοηπο θιπ ζηο όλοκα ηες αηηήηρηας εηαηρείας ή/θαη ηωλ κεηότωλ 

ηες. Σε περίπηωζη ποσ ηα ίδια κεθάλαια προέρτονηαι από ηοσς μεηότοσς θα πρέπει να 

σποβάλλεηαι επιπρόσθετα ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση ζηην οποία να 

αναθέρεηαι η πρόθεζη ηοσς για παρατώρηζη ιδίων κεθαλαίων ζηην εηαιρεία για 

τρημαηοδόηηζη ηης επένδσζης.   

 

5. Βεβαίσζε από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

(Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ) γηα ην ζπλνιηθό αξηζκό απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

επηρείξεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ αηηήκαηνο (1-2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο) 

θαη όηη ε επηρείξεζε έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο εηζθνξέο πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό ηεο 

ζην Σακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ -   γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. 

 
6. Βεβαίσζε από ην Σκήκα Φνξνινγίαο όηη ε επηρείξεζε έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο 

Φνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο (Έληππν Σ.Φ. (2004
Α
) 2018. 

 
7. Σα πην θάησ Πηζηνπνηεηηθά από ην Σκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε: 
 

α.  Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο Δηαηξείαο (Έληππν Η.Δ.44). 

β.  Πηζηνπνηεηηθό Γηεύζπλζεο Δγγεγξακκέλνπ Γξαθείνπ Δηαηξείαο (Έληππν Π.Α.3). 

γ.  Πηζηνπνηεηηθό Γηεπζπληώλ θαη Γξακκαηέα (Έληππν Π.Α.2). 

δ.  Πηζηνπνηεηηθό Μεηόρσλ (Έληππν Π.Α.1). 

 

ΟΓΖΓΟ 
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΛΖΘΟΤΝ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ 

ΔΝΣΤΠΟ ΒΠ1 ΓΗΑ ΔΚΜΗΘΩΖ ΥΩΡΟΤ Δ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖN  
ΣΔΥΝΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  

 
1. Γεληθές Πιεροθορίες γηα ηελ επητείρεζε  

 Ιζηνξηθό Δπηρείξεζεο  

 Γξαζηεξηόηεηα 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη Τπνδνκέο Δπηρείξεζεο  

 Μεηνρηθό Κεθάιαην   

 Οξγάλσζε (ηξόπνο νξγάλσζεο ηκεκάησλ) θαη Γηνίθεζε 

 Δκπεηξία κεηόρσλ / δηεπζπληώλ από αληίζηνηρα έξγα ή άζθεζε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

 Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό (εμεηδίθεπζε / επηζηεκνληθή επάξθεηα )  

 Πειάηεο – Γίθηπν Γηαλνκήο 

 

2. Αλαισηηθά ζηοητεία θιάδοσ / αγοράς  

 Αληαγσληζκόο  

 Πξνβιήκαηα  

 Πξννπηηθέο  

 

3. Αλάισζε Προηεηλόκελες Δπέλδσζες  

 θνπόο θαη ηόρνη  

 Σόπνο Δγθαηάζηαζεο   

 Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο  

 Πνηόηεηα ππνδνκώλ / ηερλνινγία λένπ εμνπιηζκνύ - επέλδπζεο  

 Δπίπεδν νξγάλσζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, 

μερσξηζηνί ρώξνη παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο θ.ι.π) 

 Δπίπεδν ηερλνινγίαο  

 Υξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο 

 Σπρόλ επηπηώζεηο ηεο επέλδπζεο: 

i. ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ή/θαη εκπινπηηζκό ησλ παξαγόκελσλ   
πξντόλησλ  

ii. δπλαηόηεηα παξαγσγήο λέσλ πξντόλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε  

αμία 

iii. ζηε βειηίσζε ή ρξήζε λέαο κεζόδνπ παξαγσγήο  
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iv. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο - 

ρξήζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο / ρξήζε αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο, δηαρείξηζε απνβιήησλ) 

 Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο Δπέλδπζεο  

 Πξνβιεπόκελεο λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο (εμεηδίθεπζε / επηζηεκνληθή επάξθεηα) 

 

4. Υρεκαηοδόηεζε ηες Δπέλδσζες  

 Ίδηα Κεθάιαηα  

 Γαλεηαθά Κεθάιαηα  

 

5. Αλάισζε κειιοληηθής θαηάζηαζες ηες εηαηρείας:  

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

πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ:  

 Λνγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ / Κεξδνδεκηώλ ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ 

αθνινπζεί (Πίλαθαο Ι) 

 Καηάζηαζε Σακεηαθήο Ρνήο ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 

ΙΙ) 

 Άιινπο πλαθείο Πίλαθεο  
 

ii. Τπνινγηζκόο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο (NPV) γηα ηε πεληαεηία πνπ έπεηαη ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθώλ δξάζεσλ. ηνλ ππνινγηζκό κπνξεί λα ιακβάλεηαη 

ππόςε θαη ην πνζό ηεο ελίζρπζεο πνπ αλαινγεί ζηηο αηηνύκελεο δαπάλεο. 

 

iii. Σεθκεξίσζε ζπληειεζηή πξνεμόθιεζεο 

 

iv. Τπνινγηζκόο Πνζνζηνύ Δζσηεξηθήο Απόδνζεο (IRR).   

 

v. Δπεμεγεκαηηθή αλαθνξά θαη αηηηνιόγεζε ηεο κεζνδνινγίαο/ππνζέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιέςεσλ. Γηα πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο, νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηελ ινγηζηηθή 

πξαθηηθή (ζε ζέκαηα απνζβέζεσλ θιπ) ησλ πξνεγνύκελσλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

εθζέζεσλ.   

 

6. Αποηίκεζε Δπέλδσζες / σκπέραζκα  
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ΠΗΝΑΚΑ Η 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2023 – 2027  
(ζε περηπηώζεης όποσ δελ απαηηείηαη ε σποβοιή ηετλοοηθολοκηθής 
κειέηες λα ζσκπιερώλοληαη οη Πίλαθες Η θαη ΗΗ)        

   2023 2024 2025 2026 2027 

   € € € € € 

ΔΟΓΑ            

              

Κύθινο Δξγαζηώλ              

            

 

ΔΞΟΓΑ            

       

Κόζηνο Πσιήζεσλ              

Απνζβέζεηο              

              

  

Μεηθηό Κέρδος            

            

Έμνδα Γηνίθεζεο              

Έμνδα Γηαλνκήο θαη Πσιήζεσλ              

Απνζβέζεηο              

              

  

Κέρδος από εργαζίες            

           

Έμνδα Υξεκαηνδόηεζεο              

Κέρδος πρηλ ηε Φοροιογία              

Δηαηξηθόο Φόξνο              

             

ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΡΓΟ              
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2023-2027 

   2023 2024 2025 2026 2027 

   € € € € € 

            
  

  

ΔΗΡΟΔ            

            

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο              

Άιια Έζνδα / Δηζξνέο               

ύλοιο Δηζροώλ            

  

  

           

  

  

  

ΔΚΡΟΔ            

           

Κόζηνο Πσιήζεσλ              

Έμνδα Γηνίθεζεο              

Έμνδα Γηαλνκήο θαη Πσιήζεσλ              

Απνπιεξσκή Γαλείσλ              

Φνξνινγία              

ύλνιν Δθξνώλ              

 Πιεόλαζκα Περηόδοσ           
  

             

 


