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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
«ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ –ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ» 

 
ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ 

Δ.Π. - Άμνλαο : Τν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Φξεκαηνδφηεζεο επηιέγεηαη απηφκαηα βάζεη ηεο 
Πεξηθέξεηαο ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ Μεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Πεξηθέξεηα ππνβνιήο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο: Η πεξηθέξεηα ηνπ ζεκείνπ ππνβνιήο πξέπεη λα 
ζπκπίπηεη κε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο (ζηα κεκνλσκέλα ζρέδηα). Τα επελδπηηθά 
ζρέδηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ζε ζεκεία ππνβνιήο 
ηεο ηδίαο πεξηθέξεηαο. Σε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη εηαίξνη απφ δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο 
ηεο ρψξαο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνεπηιέγεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο (θαη λα αλαθέξεηαη ζην ζχκθσλν 
ζπλεξγαζίαο) ζε πνηα πεξηθέξεηα ζα ππνβιεζνχλ φιεο νη πξνηάζεηο (θαη ην ζχκθσλν). Σε απηή 
ηελ πεξίπησζε, ε ππνβνιή ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε έλαλ απφ ηνπο επηά (7) εηαίξνπο ηνπ 
ΔΦΔΠΑΔ. 

Ννκφο ππνβνιήο θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο: Μπνξνχκε αλεμάξηεηα λνκνχ πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο λα ππνβάιινπκε ηελ πξφηαζε ζε νπνηνδήπνηε λνκφ, θαη θαηά επέθηαζε ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν επηζπκνχκε, ηεο ίδηαο βέβαηα Πεξηθέξεηαο.  

Σεκείν Υπνβνιήο Φαθέινπ Υπνςεθηφηεηαο: 

Μέγεζνο Δπηρείξεζεο : 

 
 

Α. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 

1. Βαζηθά Πηνηρεία Φνξέα Δπέλδπζεο 

 
 

1.1 Γεληθά Πηνηρεία - Γηεχζπλζε Δδξαο 
 

Γεληθά Πηνηρεία 

ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ  

ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Δθφζνλ ππάξρεη

ΖΚ/ΛΗΑ ΗΓΟΠΖΠ Πξαγκαηηθφ έηνο ίδξπζεο.

ΛΝΚΗΘΖ ΚΝΟΦΖ  

Α.Φ.Κ.            

Γ.Ν..  

ΔΗΓΝΠ ΒΗΒΙΗΩΛ   

ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Σεκείν κεγάιεο πξνζνρήο. Καζνξίδεηαη κε βάζε ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο φπσο πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ εμάξηεζε ή φρη ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ ππάξρεη 
εμάξηεζε/ζχλδεζε κε άιιεο 
ζπλδεδεκέλεο/ζπλαξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ηφηε ην 
κέγεζνο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην 
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ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ/ζπλεξγαδφκελσλ 
επηρεηξήζεσλ. Δάλ ν ραξαθηεξηζκφο εδψ δελ ζπλάδεη κε 
ηα ζηνηρεία κεγέζνπο ηνπ πίλαθα 4.3, ζα εκθαληζηεί 
πξφβιεκα ζηνλ έιεγρν νξζφηεηαο. 

 
 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΔΗΠΚΔΛΩΛ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΩΛ ΣΟΖΠΔΩΛ 

Σεκείν κεγάιεο πξνζνρήο, αθνχ ην πεδίν απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μ.Ο. ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά επέθηαζε γηα ηνλ 
επηηξεπφκελν Π/Υ ηνπ ζρεδίνπ (κεγαιχηεξνο απφ ην 50% 
ηνπ Μ.Ο. ηνπ Κ.Δ.) 

Ζ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΔΗΛΑΗ FRANCHISE (ΑΛ 
ΛΑΗ ΑΛΑΦΔΟΑΡΔ ΡΝ BRAND NAME) 

Απνδεθηή απάληεζε γηα ηνλ πξόγξακκα είλαη κόλν ην ΟΥΙ 
 

 

 

Γηεχζπλζε Δδξαο        Σχκθσλα κε ηε βεβαίσζε ηεο ΓΟΥ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  

ΛΝΚΝΠ  

ΓΖΚΝΠ - ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ  

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ  

ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΔΓΟΑΠ 

ΟΓΟ – ΑΡΙΘΜΟ  

ΣΟΠΟΘΔΙΑ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ       

ΡΖΙΔΦΩΛΝ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ  

FAX  

e-mail   

Website   
 

 

1.2 Ππλεξγαζία 

 
 

Καηεγνξίεο επηρεηξήζεωλ θαη ηύπνη ζπλεξγαζηώλ. 
 
Υπάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ: 
 
Καηεγνξία Α: Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη 
ησλ θαηαζθεπψλ κε επηιέμηκν ΚΑΓ θαη έλαξμε ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ 01/01/2010 κε ηνπιάρηζηνλ 
κηα θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 
Καηεγνξία Β: Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξίνπ κε επηιέμηκν ΚΑΓ θαη 
έλαξμε ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ 01/01/2010 κε ηνπιάρηζηνλ κηα θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 
Καηεγνξία Γ: Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ κε 
επηιέμηκν ΚΑΓ θαη έλαξμε ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ 01/01/2008 κε ηνπιάρηζηνλ δχν θιεηζκέλεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. 
Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγνχλ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ζπλεξγαζηψλ: 
 
Τύπνο 1: Δπηρείξεζε Β κε κηα ηνπιάρηζηνλ επηρείξεζε Α. 
Τύπνο 2: Δπηρείξεζε Γ κε δχν ηνπιάρηζηνλ Α. 
Τύπνο 3: Τξεηο ηνπιάρηζηνλ Α  
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Δθηεινύκελνη επηρεηξεζηαθνί έιεγρνη 
 

A. Δθφζνλ δεισζεί θαηεγνξία Α ή Β ζα πξέπεη ην έηνο ίδξπζεο λα είλαη πξηλ ηελ 01/01/2010 

θαη νη δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ κία.  

B. Δθφζνλ δεισζεί θαηεγνξία Γ ην έηνο ίδξπζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξηλ ηελ 01/01/2008 θαη 

νη δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν.  

C. Τν ΑΦΜ δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε άιιε ήδε ππνβιεζείζα πξφηαζε. Δπίζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλεξγαζηψλ δελ επηηξέπεηαη ε ζπλέξγεηα επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δειψζεη 

ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο. 

D. Σε πεξίπησζε πνπ δεισζεί θαηεγνξία επηρείξεζεο Α είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζε 

νπνηνδήπνηε ζρήκα ζπλεξγαζίαο (1,2,3). Σε πεξίπησζε πνπ δεισζεί θαηεγνξία 

επηρείξεζεο Β είλαη ππνρξεσηηθή κφλν ε ζπλεξγαζία ηχπνπ 2. Τέινο ζε πεξίπησζε πνπ 

δεισζεί θαηεγνξία επηρείξεζεο Γ είλαη ππνρξεσηηθή κφλν ε ζπλεξγαζία ηχπνπ 3.  

E. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί ζπλεξγαζία θαηεγνξίαο 1, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ κηα επηρείξεζε θαηεγνξίαο Α, θαζψο θαη κία κφλν επηρείξεζε θαηεγνξίαο Β.  

F. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί θαηεγνξία 2, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 

επηρεηξήζεηο θαηεγνξίαο Α θαη κηα κφλν επηρείξεζε θαηεγνξίαο Γ. 

G. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί θαηεγνξία 3, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κφλν επηρεηξήζεηο 

θαηεγνξίαο Α (ηνπιάρηζηνλ 3).  

H. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί θαηεγνξία επηρείξεζεο Α ε δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα 

είλαη «εκπφξην» θαη ην κέγεζνο «κεγάιε».  

I. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί επηρείξεζε θαηεγνξίαο Β ππνρξεσηηθά ε δξαζηεξηφηεηα 

ζα είλαη «εκπφξην» θαη ην κέγεζνο δελ κπνξεί λα είλαη «κεγάιε».  

J. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δεισζεί επηρείξεζε θαηεγνξίαο Γ ε δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα 

είλαη «εκπφξην» θαη ην κέγεζνο ζα είλαη ππνρξεσηηθά «κεγάιε».  

 

Σπλεπώο εάλ ζηνλ έιεγρν νξζόηεηαο εκθαλίδνληαη ζρεηηθά πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη 

λα επαλειέγμνπκε ηα δεδνκέλα καο θαη πηζαλώο ηελ επηιεμηκόηεηα ηεο πξόηαζεο.  

 

Πηνηρεία Ππλεξγαζίαο 

πάξρεη ζρήκα ζπλεξγαζίαο; 

Γηα δήισζε λέαο ζπλεξγαζίαο, ζηελ εξψηεζε «Υπάξρεη 
ζρήκα ζπλεξγαζίαο» επηιέμηε «ΝΑΙ» θαη ζηε ζπλέρεηα 
παηήζηε «Καηαρψξηζε θσδηθνχ ζπλεξγαζίαο». Σην ηέινο 
παηήζηε «Απνζήθεπζε». 

Γηα ζπκκεηνρή ζε ππάξρνπζα ζπλεξγαζία ηεο νπνίαο 
ήδε γλσξίδεηε ηνλ θσδηθφ, ζηελ εξψηεζε «Υπάξρεη 
ζρήκα ζπλεξγαζίαο» επηιέμηε «ΝΑΙ», ζπκπιεξψζηε ηνλ 
θσδηθφ ζπλεξγαζίαο ζην ζρεηηθφ πεδίν θαη ζηε ζπλέρεηα 
παηήζηε «Καηαρψξηζε θσδηθνχ ζπλεξγαζίαο». Σην ηέινο 
παηήζηε «Απνζήθεπζε». 

Δάλ δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία, ζηελ εξψηεζε «Υπάξρεη 
ζρήκα ζπλεξγαζίαο» επηιέμηε «ΟΦΙ». Σην ηέινο παηήζηε 
«Απνζήθεπζε». 

 

 

 
 



ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ – ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ 

Κσδηθόο πξόηαζεο: ΔΞ-00165                        Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο :   

6 

 

1.3 ΘΑΓ 2008 
 

ΘΑΓ 2008 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ Καηαρσξήζηε φινπο ηνπο ΚΑΓ, ή ηνπο θπξηφηεξνπο, 
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, επηιέμηκνπο θαη κε. Τν πεδίν απηφ είλαη αλεμάξηεην απφ ην πεδίν 
ησλ ΚΑΓ ηεο επέλδπζεο (πνπ ππάξρεη ζην βήκα ΙΙ - Βαζηθά Σηνηρεία Τφπνπ Υινπνίεζεο ηεο 
Δπέλδπζεο) 

 

Α/Α Πεξηγξαθή ΚΑΓ 
 

ΘΑΓ 2008 ΞΝ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΔΗ ΠΡΑ ΚΔΓΑΙΡΔΟΑ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΑ ΔΠΝΓΑ Καηαρσξήζηε ηνλ ΚΑΓ πνπ 
ζχκθσλα κε ηα Δ3 αληηζηνηρεί ζηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα. 

Α/Α Πεξηγξαθή ΚΑΓ 
 

2. 
Πηνηρεία Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ Μεγάιε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο, δηφηη απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε επηθνηλσλία ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ κε ηελ 
επηρείξεζε. 

ΔΞΩΛΚΝ  

ΝΛΝΚΑ  

Α.Φ.Κ.  

ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 

ΟΓΟ - ΑΡΙΘΜΟ  

ΠΟΛΗ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ   

ΛΝΚΝΠ  

ΡΖΙΔΦΩΛΝ (Πηαζεξφ)  

ΡΖΙΔΦΩΛΝ (Θηλεηφ)  

FAX  

e-mail  
 

 

3. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΩΛ Ή ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ 
 

Δδψ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ φινη νη κέηνρνη ηεο επέλδπζεο. Σε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκψλ 
φπνπ φια ηα κέιε είλαη κέηνρνη, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί κφλν ην πξνεδξείν θαη ζηνλ ηειεπηαίν 
πίλαθα κε ηελ γεληθή πεξηγξαθή  «Υπφινηπνη Μέηνρνη» λα αλαγξαθεί ην ππνιεηπφκελν κέρξη ην 
100% πνζνζηφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ πνπ εμαηηίαο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ζε άιιε επηρείξεζε, 
ζπλδένπλ ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 
 

4. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΚΔΓΔΘΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 

4.1 ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΦΝΟΔΑ Ζ ΚΔΡΝΣΩΛ ΠΔ ΑΙΙΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 
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4.1.1 

Ν Φνξέαο ή νη Κέηνρνί ηνπ ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο; 

Αλ επηιέμεηε ΝΑΙ ηφηε λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο θαη γηα θάζε κέηνρν 
πνπ ζπκκεηέρεη ζε άιιε επηρείξεζε. 

 

 

 

4.2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΠΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΠΚΚΔΡΔΣΔΗ Ζ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

 

4.2.1. Ππλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο (βάζεη ηεο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε)   

α/α 
Ππλδεδεκέλνο 
Φνξέαο 

Α.Φ.Κ. 
Ξεξίνδνο 
Αλαθνξάο 

Απαζρνινχκε
λνη (ΔΚΔ) 

Πχλνιν 
Δλεξγεηηθνχ (€) 

Θχθινο Δξγαζηψλ 
(€) 

 

4.2.2. Ππλεξγαδφκελεο Δπηρεηξήζεηο (βάζεη ηεο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε)  

α/α 
Ππλδεδεκέλνο 

Φνξέαο 
Α.Φ.Κ. 

Ξεξίνδνο 

Αλαθνξάο 

Απαζρνινχκε

λνη (ΔΚΔ) 

Πχλνιν 

Δλεξγεηηθνχ (€) 

Θχθινο Δξγαζηψλ 

(€) 

 
 

4.3 
ΠΓΘΔΛΡΟΩΡΗΘΑ  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΚΔΓΔΘΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (Ππκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζηνηρεία 
ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΚκΔ)  

Δδψ βάδνπκε ζπλνιηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμάξηεζε ή φρη ηεο επηρείξεζεο. 

 2007 2008 2009 2010 

ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ (€):     

ΠΛΝΙΝ ΔΡΖΠΗΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ (€)     

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΩΛ (ΔΚΔ):     

 

 
 

Β. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ 

 

1. 
Βαζηθά Πηνηρεία Ρφπνπ ινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο Σε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε 
πινπνηεζεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 
πεξηθέξεηα. 

 

1.1 Γεληθά Πηνηρεία 
 

 

1.2 
Xαξαθηεξηζηηθά ζέζεο πινπνίεζεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 
Σν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ζα πινπνηεζεί : 

 

 

1.2.1 

ε πεξηνρή ΟΠΑΑΥ Δθφζνλ ε επηρείξεζε αλήθεη ζε πεξηνρή ΟΠΑΑΦ, θαη 
απαληεζνχλ κε ΝΑΙ θαη ηα 2 επφκελα θξηηήξηα, ε πξφηαζε δελ είλαη 
επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα θαη ζα εκθαληζηεί ζρεηηθή επηζήκαλζε ζηνλ 
έιεγρν νξζφηεηαο. 

 

Παξαηεξήζεηο:  

 
 

 

1.2.2 Η επηρείξεζε αλήθεη ζε δεκνηηθό δηακέξηζκα < 3.000 θαηνίθνπο Ναη ή φρη αλαιφγσο 

 
 

1.2.3 Σν ζρέδην πινπνηείηαη ζε θιάδν πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά από ην Ναη ή φρη αλαιφγσο 
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ΔΓΣΑΑ (παξάξηεκα V Oδεγνύ Πξνγξάκκαηνο) 

 

 

1.3 ΘΑΓ 2008 πνπ αθνξά ε επέλδπζε 

ΘΑΓ 2008 ΞΝ ΑΦΝΟΑ Ζ ΔΞΔΛΓΠΖ Βάζε ηνπ ΚΑΓ πνπ ζα δειψζεηε ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε. 
Σπλεπψο πξέπεη ν ΚΑΓ λα είλαη δεισκέλνο ζηελ  ΓΟY θαζψο επίζεο θαη λα ζπλάδεη απφιπηα κε ηηο 
δαπάλεο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηε φηη ζε πεξίπησζε 
πινπνίεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ΚΑΓ πξέπεη λα δεισζνχλ φινη ζε απηφ ην πεδίν. Σε 
πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο ακέιεηαο ηνπ ινγηζηή δελ είρε δεισζεί επηιέμηκνο ΚΑΓ ζηε ΓΟY, αλ θαη ε 
επηρείξεζε ηνλ εμαζθνχζε, ζα πξέπεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο λα γίλεη ε ζρεηηθή δηφξζσζε θαη 
λα πξνζθνκηζηνχλ ηζρπξά ηεθκήξηα γηα ηελ νπζηαζηηθή χπαξμε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Α/Α Πεξηγξαθή ΚΑΓ 
 

 

Ζκεξνκελία πξνζζήθεο/ελεξγνπνίεζεο 
επηιέμηκνπ ΘΑΓ 

 

 

 
 
 
 

2. 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΛΝΚΗΚΝ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝ ΔΞΔΛΓΠΖΠ Ταπηίδεηαη κε ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. Μεγάιε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δηφηη 
απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε επηθνηλσλία ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ κε ηελ επηρείξεζε. 

ΔΞΩΛΚΝ  

ΝΛΝΚΑ  

Α.Φ.Κ.  

ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 

ΟΓΟ - ΑΡΙΘΜΟ  

ΠΟΛΗ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚΑ   

ΛΝΚΝΠ  

ΡΖΙΔΦΩΛΝ (Πηαζεξφ)  

ΡΖΙΔΦΩΛΝ (Θηλεηφ)  

FAX  

e-mail  

3. II - ηοισεία Τπεςθύνος Έπγος Επένδςζηρ  

ηνηρεία Τπεπζύλνπ Έξγνπ Δπέλδπζεο Δίλαη ην άηνκν πνπ νξίδεηαη ππεχζπλν γηα λα έρεη ηελ επνπηεία θαη 
έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο. Πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα έρεη πιήξε γλψζε ηνπ έξγνπ. 
Μπνξεί λα νξηζζεί ν ζχκβνπινο ηεο επηρείξεζεο. Καη εδψ κεγάιε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα  
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.  
Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο 

4. II - ηοισεία ςμβούλος Τποζηήπιξηρ (Εθόζον Τπάπσει)  

ηνηρεία πκβνύινπ Τπνζηήξημεο:  Μπαίλεη γηα πξψηε θνξά ζηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε ην 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. Καη εδψ κεγάιε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα  ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο 

5. II - ημείο Τποβολήρ Φακέλος 

Πεξηθέξεηα ππνβνιήο θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο: Ννκόο ππνβνιήο θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο:  
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εκείν Τπνβνιήο Φαθέινπ Τπνςεθηόηεηαο:  

 

Γ. 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΗΘΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 

1. 
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 
(Πχληνκν ηζηνξηθφ, αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο, ζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηεο 
εηαηξίαο) 

 Αλαθεξζείηε κε ζαθή θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν ζηα παξαθάησ πεδία :  
Σχληνκν ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο.  
Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  
Σεκεξηλή ελαζρφιεζε ηεο επηρείξεζεο.  
Τν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο παξαθνινπζεί δηαρξνληθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζε θαη κεηά. Η ζεκεξηλή ελαζρφιεζε επηθεληξψλεη κφλν ζηηο ζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο.    

 
 

2. πνδνκέο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκΔΑ. 

Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ππνδνκέο (εξγαζηαθέο, θηεξηαθέο, ειεθηξνληθέο θ.ιπ.) 
πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΑκΔΑ; 

Δδψ ελλννχκε ζηνηρεηψδεο κέξηκλα γηα ΑΜΔΑ. Μηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ε εγθαηάζηαζε ξάκπαο. 
Αλ ΝΑΙ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο : 

  

 

 

3. 

ΔΛΗΠΣΠΔΗΠ ΖΠΠΝΛΝΠ ΠΖΚΑΠΗΑΠ (DE MINIMIS) ΠΙΝΑΚΑ ENIΥΤΔΩΝ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ 

(DE MINIMIS) ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΛΑΒΔΙ Η΄ ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΝΑ ΛΑΒΔΙ Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΠΟ 1/1/2008 ΚΑΙ ΜΔΣΑ (πκπεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα ζηνηρεία ζπλδεδεκέλσλ θαη ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ ΜκΔ):   
ΣΗΜΑΝΤΙΚΔΣ ΔΠΙΣΗΜΑΝΣΔΙΣ 

1. Δληζρχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ην πξνζσξηλφ πιαίζην (500.000 €) δελ πξνζκεηξνχληαη 
ζηηο εληζρχζεηο de minimis. 

2. H ελίζρπζε πνπ ζα ιάβεη κηα επηρείξεζε απφ ην πξφγξακκα de minimis δελ 
πξνζκεηξείηαη ζην πξνζσξηλφ πιαίζην. 

3. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζψξεπζεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηα πνζά ηεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο (ή ηεο θαηαβνιήο ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο) ησλ πξνγξακκάησλ de 
minimis ζηα νπνία εληάρζεθε ε επηρείξεζε απφ ηελ 01/01/2009 έσο ζήκεξα. Βέβαηα ην 
έληππν ππνβνιήο δεηά ζηνηρεία πξνγξακκάησλ απφ 01/01/2008. 

4. Σε πεξίπησζε ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ πξνζηίζεληαη θαη ηα πνζά de minimis ηεο 
ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο, θαηά ην πνζνζηφ ζπλεξγαζίαο. Σε πεξίπησζε 
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ε άζξνηζε είλαη 100%.     

Ολνκαζία 
Πξνγξάκκαη
νο 

Φνξέαο 
Υνξήγεζεο 
ηεο 
ελίζρπζεο 

Αξ. 
Πξση/ινπ & 
Ηκ/λία 
Δγθξηηηθήο 
Απόθαζεο 

Δγθξηζέλ 
Πνζό 
Δλίζρπζεο 

Καηαβιεζέλ 
Πνζό 
Δλίζρπζεο 

Ηκ/λία 
Καηαβνιήο 

Σξέρνπζα  
Φάζε 
Δμέιημεο ηνπ 
Έξγνπ 

ΑΦΜ ηνπ 
Γηθαηνύρνπ 

 

4. ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

Α) Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Δδψ καο ελδηαθέξνπλ κφλν νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
 
 

 

4.B Πηνηρεία Γηα Λεεο Δπηρεηξεζεηο Κε Κηα Γηαρεηξηζηηθε Σξεζε 
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4.2 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΦΝΟΔΑ ΔΞΔΛΓΠΖΠ ΠΔ ΠΣΔΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
Σπκπεξηιακβάλνπκε νπσζδήπνηε ηνπο κεηφρνπο πνπ δίλνπλ ηελ κέγηζηε βαζκνινγία θαη 
πξνζθνκίδνπκε πάληα ην ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο. 

Ολνκαηεπώλπκν Δκπεηξία Σπλάθεηα 

   

 

4.3 
ΠΞΝΓΔΠ ΠΣΔΡΗΘΔΠ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  
Σπκπεξηιακβάλνπκε νπσζδήπνηε ηνπο κεηφρνπο πνπ δίλνπλ ηελ κέγηζηε βαζκνινγία θαη 
πξνζθνκίδνπκε πάληα ην ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο. 

Ολνκαηεπώλπκν Σπνπδέο 

  

 

4.4 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΣΔΡΗΘΖ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
Σπκπεξηιακβάλνπκε νπσζδήπνηε ηνπο κεηφρνπο πνπ δίλνπλ ηελ κέγηζηε βαζκνινγία θαη 
πξνζθνκίδνπκε πάληα ην ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο. 

Ολνκαηεπώλπκν Τίηινο ζεκηλαξίωλ 

  

 
 
  

5. 

Ζ Δπηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζηηο πξνβιεκαηηθέο;  

Δδψ θαηαηάζζνπκε ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Οδεγνχ 
ζει.77 

 

 

 



ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ – ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ 

Κσδηθόο πξόηαζεο: ΔΞ-00165                        Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο :   

11 

 

6. 
Νξγάλσζε θαη Πηειέρσζε Σεκεία πξνζνρήο αθνχ έρνπλ βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ. 

 
 

Δξώηεζε ΝΑΙ/ΟΦΙ 
 

A) Γεληθά 
 

1.6.01 
Τθίζηαηαη ζαθέο νξγαλόγξακκα επηρείξεζεο, όπνπ θαίλεηαη πνηνο ζπλεξγάδεηαη 
κε πνηνλ θαη πιήξεο επηθνηλσληαθή ξνή από θάησ πξνο ηα άλσ θαη αληίζηξνθα; 

 

Σεθκεξίσζε 
Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη επηζπλάπηνπκε ζρεηηθφ 
νξγαλφγξακκα. 

 
 

1.6.02 Τπάξρεη ζε ηζρύ πηζηνπνηεηηθό δηαρείξηζεο πνηόηεηαο;  

Σεθκεξίσζε Δθφζνλ ππάξρεη, επηζπλάπηνπκε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

 
 

1.6.03 Τπάξρεη ζε ηζρύ άιιν πηζηνπνηεηηθό δηαρείξηζεο;  

Σεθκεξίσζε Δθφζνλ ππάξρεη, επηζπλάπηνπκε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

 
 

1.6.04 

Ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία  ινγηζκηθνύ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδα πξνζσπηθνύ, πσιήζεσλ, ινγηζηεξίνπ, θαζώο θαη  

αληίζηνηρν δίθηπν; 

 

Σεθκεξίσζε 

Οπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ δηαζέηεη ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο, αθφκα θαη ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Δπηζπλάπηνπκε 
άδεηα Φξήζεο Λνγηζκηθνχ ή Ιδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ παξαρψξεζεο γηα ην ινγηζκηθφ 
θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ επηρείξεζε. 

 

B) Δπάξθεηα αλζξώπηλωλ πόξωλ ωο πξνο ηε κόξθωζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε, ζε ζρέζε κε ην 
είδνο ηεο επηρείξεζεο 

 

1.6.05 

Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο ηεο κνλάδαο (π.ρ. Γηεπζύλσλ 
ζύκβνπινο, Γεληθόο δηεπζπληήο, Τπεύζπλνο παξαγσγήο, Τπεύζπλνο κάξθεηηλγθ – 

πσιήζεσλ, Τπεύζπλνο κεραλνξγάλσζεο) κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην παξόλ 
αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 10 εηώλ; 

 

Σεθκεξίσζε 

Δδψ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο. Δπηζπλάπηνπκε 
έλζεκα, αλαγγειία πξφζιεςεο ή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ φπνπ 
απνδεηθλχεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηειερψλ ηεο Γηνίθεζεο, ζην 
παξφλ αληηθείκελν γηα πάλσ απφ 10 έηε. 

 
 

1.6.06 
Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη εκπεηξία 

κεγαιύηεξε ησλ 5 εηώλ; 
 

Σεθκεξίσζε 

Αθνξά κφλν ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο  εξγαζίαο. Απαηηνχληαη 
ζρεηηθά ηεθκήξηα. Δπηζπλάπηνπκε  έλζεκα ή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
θαηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο απφ φπνπ απνδεηθλχεηαη ε εκπεηξία ηνπ 50% 
ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ (πνπ εκθαλίδνληαη ζην Δ7 ηνπ 2009) γηα πάλσ απφ 5 
έηε. 

 
 

1.6.07 Σν 15% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο έρεη πηπρίν ΑΔΙ ή ΣΔΙ;  

Σεθκεξίσζε 

Αθνξά κφλν ηνπο εξγαδνκέλνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Απαηηνχληαη ζρεηηθά 
ηεθκήξηα. Δπηζπλάπηνπκε  αληίγξαθα πηπρίσλ ΑΔΙ/ΤΔΙ ή επηζεσξήζεηο εξγαζίαο πνπ 
αλαγξάθεηαη ην επίπεδν ζπνπδψλ γηα ην 15% ηνπιάρηζηνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 
επηρείξεζεο. 
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1.6.08 
πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ ζε δύν ζεκηλάξηα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή/θαη 

ζπκκεηνρή ζηειερώλ δηνίθεζεο ζε έλα ζεκηλάξην θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; 
 

Σεθκεξίσζε 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα απνδεηθηηθά ηεθκεξίσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 
Ιζρχεη ε νδεγία 5881/ΔΥΣ1565-3/2/2010 ΥΠΟΙΑΝ). Δπηζπλάπηνπκε  βεβαηψζεηο 
επηκφξθσζεο – θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο (2 ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ) ή γηα 
ζηειέρε δηνίθεζεο (1 ζεκηλάξην) ζηα νπνία ζπκκεηείραλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,  
ηηκνιφγηα παξνρήο θαη ΛΑΔΚ. 

 

Γ) Δκπεηξία – Τερλνγλωζία ηεο επηρείξεζεο 
 

1.6.09 
Γξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ζην παξόλ αληηθείκελν γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 

εηώλ; 
 

Σεθκεξίσζε 
Πξνθχπηεη απφ ηελ βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ή απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 
επηρείξεζεο. 

 
 

1.6.10 
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ επηρείξεζε πξάμεηο αγνξάο ηερλνγλσζίαο, 
κεηαθνξάο ή απόθηεζεο δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηερλνγλσζίαο; 

 

Σεθκεξίσζε 
Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγεο πξάμεηο ηηο αλαθέξνπκε θαη 
επηζπλάπηνπκε ζχκβαζε απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, πξάμε αγνξάο ή κεηαθνξάο ηεο. 

 
 

1.6.11 Τπάξρνπλ θαηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην όλνκα ηεο επηρείξεζεο;  

Σεθκεξίσζε Δθφζνλ ππάξρνπλ επηζπλάπηνπκε πηζηνπνηήζεηο π.ρ. απφ ΟΒΙ. 
 

 

7. πάξρνπζα Γηεζλήο Ξαξνπζία 
 

Δξώηεζε ΝΑΙ/ΟΦΙ 
 

Δπίπεδν ππάξρνπζαο δηεζλνύο παξνπζίαζεο  
Σεκεία πξνζνρήο αθνχ έρνπλ βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Γελ αθνξά κφλν ηηο ήδε εμαγσγηθέο 
επηρεηξήζεηο, αιιά θαη απηέο πνπ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα δηεζλνπνηεζνχλ.  

 

1.7.1 
Γηαζέηεη ε επηρείξεζή παξνπζία ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή αγνξά; Με πνηα 
πξντόληα/ππεξεζίεο; 

 

Σεθκεξίσζε 

Δθφζνλ ππάξρεη παξνπζία ζε δηεζλή αγνξά επηζπλάπηνπκε θνξνινγηθά έληππα Δ3 
γηα επηρεηξήζεηο κε Γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία, θαηαζηάζεηο VIES γηα επηρεηξήζεηο κε Β΄ 
θαηεγνξίαο βηβιία, ηηκνιφγηα πψιεζεο πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ, επίζεκεο   
θαηαζηάζεηο εμαγσγψλ γηα ελδνθνηλνηηθέο θαη κε, έγξαθα εθηεισληζκνχ, θαξηέιεο 
πειαηψλ, θιπ. 

 
 

1.7.2 
Έρεη ζπκκεηάζρεη ε επηρείξεζή ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ έρεη 

δηεμαρζεί ζην εμσηεξηθό; 
 

Σεθκεξίσζε 

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο 
κεηαθνξάο πιηθψλ, ζπκθσλεηηθά, θιπ) ζπκκεηνρήο ζε έθζεζε ή θαηάινγν εθζεηψλ θαη 
ζρεηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

 
 

1.7.3 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε,  δεκόζηεο 

ζρέζεηο, πξνζσπηθή πώιεζε θηι) ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ζηηο 
δηεζλείο αγνξέο; 

 

Σεθκεξίσζε 
Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (δηαθεκηζηηθά 
έληππα, απνδεηθηηθά αληίγξαθα δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε ΜΜΔ, θιπ)  

 
 

1.7.4 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο δηεμάγεη ηελ ηειεπηαία 5εηία, ηνπιάρηζηνλ κηα έξεπλα 

αγνξάο πνπ λα αθνξά ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ (αληαγσληζηηθά πξντόληα, 
ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη; 
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Σεθκεξίσζε 

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε αληίγξαθν ηεο έξεπλαο αγνξάο ή ην 
ζρεηηθφ ηηκνιφγην εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν. Σε πεξίπησζε 
πνπ  ε επηρείξεζε έρεη αγνξάζεη απφ ηελ ICAP ή ηνλ ΙΟΒΔ κειέηεο, ην ηηκνιφγην 
αγνξάο. 

 
 

1.7.5 

Έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή ζαο ζπκβόιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή επηρείξεζε, 

κε ζθνπό ε αιινδαπή επηρείξεζε λα εθπξνζσπήζεη ηα πξντόληα/ππεξεζίεο ηεο 
επηρείξεζήο ζαο, ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

 

Σεθκεξίσζε 
Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο 
κε ηελ αιινδαπή επηρείξεζε. 

 
 

1.7.6 
Έρεη παξνπζία / ζπκκεηνρή ε επηρείξεζή ζαο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη 

δηεζλή εκπνξηθά δίθηπα; 
 

Σεθκεξίσζε 
Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο ή άιια 
απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο. 

 

 

7.B 
Ππγθεληξσηηθφο πίλαθαο ελεξγεηψλ δηείζδπζεο ζε αγνξέο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί 

 

α/α Δλέξγεηα Φώξα Πξνϊόλ 
 

 

8. Δπάξθεηα πνδνκψλ θαη Ξφξσλ 
 

Δξώηεζε ΝΑΙ/ΟΦΙ 
 

Δπάξθεηα εμεηδηθεπκέλωλ εηαηξηθώλ ππνδνκώλ θαη αλζξωπίλωλ πόξωλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ηωλ δηεζλώλ πωιήζεωλ / δξαζηεξηνηήηωλ 
Σεκεία πξνζνρήο αθνχ έρνπλ βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Γελ αθνξά κφλν ηηο ήδε εμαγσγηθέο 
επηρεηξήζεηο, αιιά θαη απηέο πνπ είλαη πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα δηεζλνπνηεζνχλ.  

 

1.8.1 
Έρεη ε επηρείξεζή ζαο ζην νξγαλόγξακκά ηεο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα 
(π.ρ. ηκήκα, δηεύζπλζε) πνπ λα έρεη σο θύξηα αξκνδηόηεηα ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 

Σεθκεξίσζε 
Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζρεηηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο κε 
πξνζθφκηζε θαζεθνληνινγηψλ  θαη ζρεηηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο. 

 
 

1.8.2 

Έρεη ε επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ έλαλ κόληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη 
απνθιεηζηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πξνο 
ηνπο αγνξαζηέο ησλ δηεζλώλ αγνξώλ; 

 

Σεθκεξίσζε 

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ χπαξμε 
ζηειέρνπο εμαγσγψλ (πξφζιεςε, αληίγξαθν πηπρίνπ ζηειέρνπο, ηεθκήξηα γλψζεο 
μέλεο γιψζζαο, θιπ), θαζψο θαη ζρεηηθή πεξηγξαθή αξκνδηνηήησλ. 

 
 

1.8.3 
Έρεη ε επηρείξεζή ζαο εθπνλήζεη επηρεηξεζηαθό πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο 
επηρείξεζήο ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε ζαθώο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηόρνπο; 

 

Σεθκεξίσζε 

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, πεξηγξάθνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πιάλνπ κε αλαθνξέο φπσο: 

- Σηε ρψξα 

- Σηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λνκηθνχ ηεο πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο 

- Σηνλ ηξφπν δηείζδπζεο 

- Σηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο  

- Σηα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα 
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1.8.4 
Σα πξντόληα/ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, είλαη 
πηζηνπνηεκέλα ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

 

Σεθκεξίσζε Δθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε επηζπλάπηνπκε αληίγξαθν. 

 
 

1.8.5 

Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκόδεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηνύκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνηηκήζεηο (π.ρ. 
ζπζθεπαζία, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πξντόληνο); 

 

Σεθκεξίσζε 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πηζαλή κέξηκλα πνπ έρεη ιάβεη ή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε 
επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ ηα πξντφληα ηεο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο κηαο 
δηεζλνχο αγνξάο. 

 
 

1.8.6 
Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη 
αμηόπηζηε απνζηνιή ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

(π.ρ. κεηαθνξά, απνζήθεπζε, εθηεισληζκόο, παξάδνζε); 

 

Σεθκεξίσζε 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πηζαλή κέξηκλα πνπ έρεη ιάβεη ή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε 
επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ εμππεξεηεί έγθαηξα θαη αμηφπηζηα ηελ δηεζλή δήηεζε. Δδψ ζα 
κπνξνχζαλ λα πξνζθνκηζηνχλ ηεθκήξηα  ζπλεξγαζίαο κε κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ή κε 
εθηεισληζηέο ή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηφινπ ή ζπζηήκαηα GPS.  
 

 
 

1.8.7 

Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνύο 

ηηκνιόγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ δηεζλνύο εκπνξίνπ γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγώλ κε αγνξαζηέο από ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηώζεηο);  

 

Σεθκεξίσζε 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πηζαλή κέξηκλα πνπ έρεη ιάβεη ή πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε 
επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζέκαηα δηεζλνχο ηηκνιφγεζεο θαη 
ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ δηεζλνχο εκπνξίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κε 
αγνξαζηέο απφ ηε δηεζλή αγνξά. Δδψ κπνξεί λα γίλνπλ αλαθνξέο ζε πηζαλή 
δπλαηφηεηα ηνπ ERP γηα δηεθπεξαίσζε δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ (απηφκαηε ελεκέξσζε 
ηζνηηκηψλ, έθδνζε παξαζηαηηθψλ δηαθίλεζεο εμσηεξηθνχ, θιπ).     

 
 

1.8.8 

Η επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη έληππν ή/θαη ειεθηξνληθό πιηθό πξνβνιήο (π.ρ. 

πξντνληηθνύο θαηαιόγνπο, ηηκνθαηαιόγνπο, δηαθεκίζεηο, πνιύγισζζε εηαηξηθή 

ηζηνζειίδα) κεηαθξαζκέλν ζε κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιώζζα; 

 

Σεθκεξίσζε 

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, επηζπλάπηνπκε ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (δηαθεκηζηηθά 
έληππα ή θαηαιφγνπο πξντφλησλ ζε μέλε γιψζζα ή έγγξαθε ελεκέξσζε γηα ηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πνιχγισζζεο εηαηξηθήο  ηζηνζειίδαο. 

 
 

1.8.9 
Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηθαλή παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 
δεζκεπηεί άκεζα γηα εμππεξέηεζε παξαγγειηώλ από ηηο δηεζλείο αγνξέο; 

 

Σεθκεξίσζε 
Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, παξαζέηνπκε ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 
θαζψο θαη κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο αηρκψλ δήηεζεο απφ δηεζλείο αγνξέο. 

 

 

9. Γηεζλήο Ξαξνπζία θαη Λέεο Δηαηξηθέο πνδνκέο 
 

Δξώηεζε ΝΑΙ/ΟΦΙ 
 

Γηεζλήο Παξνπζία θαη Νέεο Δηαηξηθέο Υπνδνκέο  

Σεκεία πξνζνρήο αθνχ έρνπλ βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο ζα πξέπεη 
λα ππάξρνπλ ζχληνκέο θαη ζαθείο ηεθκεξηψζεηο. Η χπαξμε ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην 
απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε ηεθκεξίσζε ζεηηθήο απάληεζεο. Δπεηδή απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 
πξνθχπηεη βαζκνινγία, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, δηφηη πηζαλψο ζα απνηειέζνπλ ζεκεία 
επηβεβαίσζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο . 
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1.9.1 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 
επηρείξεζή ζαο, ηνπιάρηζηνλ κηα νξγαληθή κνλάδα (π.ρ. ηκήκα, δηεύζπλζε) πνπ λα 

έρεη σο θύξηα αξκνδηόηεηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο 
επηρείξεζεο ζαο; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.2 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο, 
ηνπιάρηζηνλ έλαλ κόληκν ππάιιειν πνπ λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο δηεζλήο παξνπζίαο ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη έρεη ηελ 

ηθαλόηεηα λα παξέρεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο αγνξαζηέο ησλ δηεζλώλ 
αγνξώλ; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.3 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 
εθπνλήζεη επηρεηξεζηαθό πιάλν γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, κε ζαθώο πξνζδηνξηζκέλνπο ζηόρνπο; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.4 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρνπλ ηα πξντόληα/ππεξεζίεο 

πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πηζηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα 
δηεζλή πξόηππα (π.ρ. ζήκα CE); 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.5 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα πξνζαξκόδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηνύκελεο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνηηκήζεηο (π.ρ. ζπζθεπαζία, ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά πξντόληνο); 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.6 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 
απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηόπηζηε απνζηνιή ησλ 

πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (π.ρ. κεηαθνξά, 

απνζήθεπζε, εθηεισληζκόο, παξάδνζε); 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.7 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα δηεζλνύο ηηκνιόγεζεο θαη ρξεκαηνδνηηθώλ 
εξγαιείσλ δηεζλνύο εκπνξίνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγώλ κε αγνξαζηέο από 

ηε δηεζλή αγνξά (π.ρ. κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ελέγγπεο πηζηώζεηο);  

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.8 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο έληππν 

ή/θαη ειεθηξνληθό πιηθό πξνβνιήο (π.ρ. πξντνληηθνύο θαηαιόγνπο, 
ηηκνθαηαιόγνπο, δηαθεκίζεηο, πνιύγισζζε εηαηξηθή ηζηνζειίδα) κεηαθξαζκέλν ζε 

κηα ηνπιάρηζηνλ μέλε γιώζζα; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.9.9 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο 
ηθαλή παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηεί άκεζα γηα 

εμππεξέηεζε παξαγγειηώλ από ηηο δηεζλείο αγνξέο; 
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Σεθκεξίσζε  
 

 

10. Δμσζηξεθήο Ξξνζαλαηνιηζκφο 
 

Δξώηεζε ΝΑΙ/ΟΦΙ 
 

Δμωζηξεθήο Πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ 

 Σεκεία πξνζνρήο αθνχ έρνπλ βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο ζα πξέπεη 
λα ππάξρνπλ ζχληνκέο θαη ζαθείο ηεθκεξηψζεηο. Η χπαξμε ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην 
απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε ηεθκεξίσζε ζεηηθήο απάληεζεο. Δπεηδή απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο 
πξνθχπηεη βαζκνινγία, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, δηφηη πηζαλψο ζα απνηειέζνπλ ζεκεία 
επηβεβαίσζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο . 

 

1.10.1 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπκκεηάζρεη ε 
επηρείξεζή ζαο ζε ηνπιάρηζηνλ κηα δηεζλή έθζεζε πνπ ζα έρεη δηεμαρζεί ζην 

εμσηεξηθό; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.10.2 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ε επηρείξεζή ζαο 
πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο πξνβνιήο (δηαθήκηζε, δεκόζηεο ζρέζεηο, πξνζσπηθή 

πώιεζε θηι) ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ δηαζέηεη ζηηο δηεζλείο αγνξέο; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.10.3 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ηεθκεξηώζεη ε 

επηρείξεζή  ζαο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο λέεο αγνξέο  (αληαγσληζηηθά 
πξντόληα, ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή θηι) ζε κηα δηεζλή αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ή ζα δξαζηεξηνπνηεζεί;  

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.10.4 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη ζπλάςεη ε επηρείξεζή 

ζαο ζπκβόιαην ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπή επηρείξεζε, κε ζθνπό ε αιινδαπή 

επηρείξεζε λα εθπξνζσπήζεη ηα πξντόληα/ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζηηο 
δηεζλείο αγνξέο; 

 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.10.5 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ζα έρεη παξνπζία ε επηρείξεζή 
ζαο ζε δηεζλή δίθηπα δηαλνκήο ή/θαη δηεζλή εκπνξηθά δίθηπα; 

 

Σεθκεξίσζε  
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11. Ξξνθχπηνληα νθέιε 
 

Δξώηεζε ΝΑΙ/ΟΦΙ 
 

Πξνθύπηνληα νθέιε Απφ εδψ θαη θάησ αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ραξαθηήξα, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ πνηφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Γεληθά ζα πξέπεη λα 
ηεθκεξηψλνπκε κε ζαθήλεηα ζε θάζε ζεηηθή απάληεζε, απνθεχγνληαο αφξηζηεο γεληθεχζεηο. Η  
αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε θαη ε παξάζεζε επηρεηξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν ηεο πθηζηάκελεο δνκήο φζν θαη 
ηεο  πξνηεηλφκελεο, ζα βνεζήζεη ηνλ αμηνινγεηή λα θαηαλνήζεη ηηο απαληήζεηο καο. Τέινο πνιχ 
ρξήζηκα γηα ηελ απνδνρή ηεο ηεθκεξίσζεο καο ζεσξείηαη ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη αξηζκεηηθψλ 
δεδνκέλσλ θαζψο θαη απνδεηθηηθνχ πιηθνχ (ζπκβάζεηο, ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ)  

 

1.11.01 
Αμηνπνίεζε πξσηνπνξηαθώλ ηδεώλ ή / θαη λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ παξαγσγή / 
παξνρή ππεξεζηώλ 

 

Σεθκεξίσζε 
Αλαθνξά πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ή/θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεθκεξίσζε αμηνπνίεζεο 
ηνπο ζηελ παξαγσγή/παξνρή ππεξεζηψλ. 

 
 

1.11.02 Παξνπζία ζε λέεο αγνξέο  

Σεθκεξίσζε 

Τεθκεξίσζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ απμάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο 
επηρείξεζεο κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Δλέξγεηεο 
πξνβνιήο – πξνψζεζεο , κειέηεο δηείζδπζεο, ζχλαςε επαγγεικαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 
 

1.11.03 
Αλαπξνζαλαηνιηζκόο παξαγσγηθήο βάζεο / παξνρήο ππεξεζηώλ ζε λέεο αγνξέο 

κε ζεηηθέο πξννπηηθέο 
 

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.11.04 Δλίζρπζε / Δπέθηαζε Παξνπζίαο ζε ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο  

Σεθκεξίσζε 
Τεθκεξίσζε ηεο ελίζρπζεο/επέθηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ήδε 
ππάξρνπζεο αγνξέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη λέα πξντφληα ή αχμεζε πσιήζεσλ. 

 
 

1.11.05 Αμηνπνίεζε βηνκεραληθήο ή / θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο  

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.11.06 Πνηνηηθή αλαβάζκηζε πξντόλησλ / ππεξεζηώλ πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο  

Σεθκεξίσζε 

Ο φξνο πξνζηηζέκελε αμία αλαθέξεηαη ζηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αμία πνπ 
πξνζηίζεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο ή ζπλαιιαθηηθήο δηαδηθαζίαο ελφο 
αγαζνχ. Σπλεπψο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ παξαγσγηθή ξνή θαζψο θαη έληαμε λέσλ 
θάζεσλ ή νιφθιεξεο γξακκήο παξαγσγήο ελδέρεηαη λα επηθέξεη αχμεζε εζσηεξηθήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Δλδεηθηηθά πξνζηηζέκελε αμία κπνξεί λα επηθέξεη: Η παξαγσγή 
λέσλ ή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ε δηαθνξνπνίεζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 
ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο, ηπρφλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο ησλ 
πξντφλησλ. 

 
 

1.11.07 Αύμεζε παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.11.08 Αμηνπνίεζε νηθνινγηθώλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηώλ  
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Σεθκεξίσζε 

Δλδεηθηηθά ε αμηνπνίεζε νηθνινγηθψλ θαη «πξάζηλσλ» επθαηξηψλ κπνξεί λα επηθέξεη: 
κείσζε ηνπ θφζηνπο πιηθψλ αλά παξαγφκελε κνλάδα, κείσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο 
αλά παξαγφκελε κνλάδα, κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) απφ 
ηελ επηρείξεζή, αληηθαηάζηαζε πιηθψλ κε ππνθαηάζηαηα ιηγφηεξν ξππνγφλα ή 
επηθίλδπλα, κείσζε ηεο ερνξχπαλζεο ή ηεο ξχπαλζεο ζε έδαθνο, λεξφ θαη αέξα, 
αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ, λεξνχ ή πιηθψλ. 

 
 

1.11.09 Αμηνπνίεζε ηνπηθνύ αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο  

Σεθκεξίσζε  
 
 

1.11.10 
Αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη επέθηαζε ππάξρνπζαο ηνπηθήο (πεξηθεξεηαθήο) 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 

Σεθκεξίσζε 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ άκεζα ή έκκεζα ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη 
επέθηαζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηα φπσο: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο, αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαζηψλ πνπ ηεθκεξησκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο (Οηθνλνκνιφγνη, Μεραληθνί, Τερληθνί, Έκπνξνη, 
Πξνκεζεπηέο, Αληηπξφζσπνη), χπαξμε ηνπηθψλ πξνκεζεπηψλ ηεο ίδηαο ηεο 
επέλδπζεο. 

 

 

Γ. 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ – ΠΓΘΟΗΠΖ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ & ΛΔΑΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ 

ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΔΞΔΛΓΠΖ 

 

1. ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ  

Ξεξηγξάθνληαη κε ηξφπν απφιπηα θαηαλνεηφ, αλαιπηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν ηα παξαθάησ πεδία :  

- πλνπηηθή ή Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο Δπέλδπζεο 
- ηόρνο επέλδπζεο,  

- πζρέηηζε επέλδπζεο κε ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
- Σεθκεξίσζε δαπαλώλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

- Αλαγθαηόηεηα θαη ζθνπηκόηεηα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  

- ύλδεζε πξνηεηλόκελσλ ελεξγεηώλ θαη αλαγθώλ 
- Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

- Οπνηνδήπνηε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο 
 

Σηνηρεία απφ ηελ παξάγξαθν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζχληνκνπ θαη 
πεξηεθηηθνχ business plan πνπ απαηηεί ν νδεγφο εθαξκνγήο.   
Δλψ δελ έρεη ηδηαίηεξν βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν φπνπ ζηελ νπζία 
παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε επέλδπζε. Ο αμηνινγεηήο δηαβάδνληαο ηελ παξάγξαθν απηή ζα πξέπεη λα 
έρεη απφιπηε γλψζε ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο θαη λα έρεη πεηζηεί γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αιιά θαη 
επηιεμηκφηεηα  ησλ δαπαλψλ. Τέινο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη ζεκείν πξνζνρήο αθνχ 
ζπλδένληαη κε ην θξηηήξην 11 (πξνθχπηνπλ νθέιε) ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. 
 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ  (γηα πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη) 

Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξνηεηλφκελε ζπλεξγαζία κε ζχληνκεο αιιά αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζηα 
παξαθάησ πεδία: 

- Ση θαη γηαηί πξόθεηηαη λα πξνσζεζεί ζε λέεο αγνξέο  
- ε πνηεο λέεο αγνξέο θαη ζε πνηνπο ζπγθεθξηκέλα  

- Πσο θαη πόηε απηό πξνβιέπεηαη λα γίλεη  
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- Πνηνη εηαίξνη ζπλεξγάδνληαη θαη κε πνην ζθνπό,  

- Πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλεη ν θάζε-έλαο θαη πνηεο ζα είλαη θνηλέο (κε θνηλό απνδέθηε) 
- Πνηα ηα αλακελόκελα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο 

 

 Απφ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζα πξέπεη λα πξνθχςεη φηη ε ζπλεξγαζία ζα 

επηθέξεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα εμσζηξεθνχο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο.   

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη: 

- Οηθνλνκία θιίκαθαο (επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ απφ πξνκεζεπηή). 

- Δπίηεπμε κέγηζηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο κε θνηλή παξνπζίαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

- Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ (π.ρ. παξαγσγφο-έκπνξνο-

δηαλνκέαο). 

- Μεηαθνξά εμαγσγηθήο ηερλνγλσζίαο ζε ζπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε εμάγνπλ κε άιιεο πνπ ζα 

ην επηρεηξήζνπλ γηα πξψηε θνξά. 

- Πνηνηηθφηεξε πξνβνιή κε κηθξφηεξν θφζηνο (π.ρ. δεκηνπξγία ελφο πνιπηειέζηαηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

εληχπνπ γηα ηελ θνηλή πξνβνιή πξντφλησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ). 

- Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ κειινληηθψλ ζηαζεξψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ.  

 
 
 

2. 

Αλάιπζε ηεο Δπελδπηηθήο Ξξφηαζεο θαηά θαηεγνξία επηιέμηκεο ελέξγεηαο θαη 
επηιέμηκεο δαπάλεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 30.000,00€  έσο 
250.000,00€  θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ην χςνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ 
Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008, 2009 θαη 2010) 
ή θαηά πεξίπησζε δηεηίαο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο πιήξνπο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρεηξηζηηθήο 
ρξήζεο.  

 

 Θαηεγνξίεο Δπηιέμηκσλ Γαπαλψλ 
Ππλνιηθά Ξνζά 

(€) 
Δπηιέμηκα Ξνζά 

(€) 

[1] Κεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 0,00€ 0,00€ 

[2] Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ 0,00€ 0,00€ 

[3] 
Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη 
ζπζθεπαζίαο 

0,00€ 0,00€ 

[4] 
Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζε αγνξέο – 
ζηφρνπο 

0,00€ κε αξηζκόο 

[5] Δλέξγεηεο Ρερληθήο θαη Ππκβνπιεπηηθήο πνζηήξημεο 0,00€ 0,00€ 

[6] 
Ξξνζηαζία ή απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ, 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 

0,00€  0,00€  

[7] 
Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ 
πφξσλ 

0,00€ κε αξηζκόο 
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Πχλνια 0,00€  κε αξηζκόο  

Αηηνχκελνο Ξξνυπνινγηζκφο 0,00€  
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3. Αλαιπηηθφο πίλαθαο δαπαλψλ  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Γαπάλεο:  
Πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν αθνχ ζα πξέπεη λα απνηππσζνχλ κε ηξφπν αλαιπηηθφ θαη πεξηεθηηθφ ηα 
πξαγκαηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ, φπσο πξνθχπηνπλ  βέβαηα 
θαη απφ ηηο πξνζθνξέο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά prospect. Η ζσζηή απνηχπσζε ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ: Θα νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο θαη ζα 
απνηειέζεη βαζηθφ δηεπθξηληζηηθφ ζεκείν ζηνλ ηειηθφ έιεγρν πηζηνπνίεζεο θαη παξαιαβήο ηεο 
επέλδπζεο  

Σεθκεξίσζε ζπκβαηόηεηαο κε ηελ επέλδπζε θαη  επηβεβαίσζε ηνπ εύινγνπ ηνπ θόζηνπο: 
Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηφζν γηα ηελ επηιεμηκφηεηα, φζν γηα ην εχινγν. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 
αλαιπηηθά ε ρξεζηκφηεηα ηεο δαπάλεο εηδηθά γηα εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ – ψζηε λα θαηαιάβεη ν 
αμηνινγεηήο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δαπάλεο. 

 
Σεκεία πξνζνρήο γηα δαπάλεο θαη πξνζθνξέο: 
 Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο κε ζαθή πεξηερφκελν γηα φιεο ηηο δαπάλεο 
 Να πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, ηελ κάξθα, ηνλ ηχπν, ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  
 Γηα δαπάλεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ λα ππάξρνπλ αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ην εχινγν θφζηνπο. 
 Γηα δαπάλεο κειεηψλ λα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ πεξηερφκελνπ θαη 

ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. 
 Να ππάξρεη νξζνινγηθή θαηαρψξεζε ησλ δαπαλψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ( νχηε 

θαηαρψξεζε κηαο κφλν δαπάλεο πνπ ππνδειψλεη νιφθιεξε ελέξγεηα νχηε θαηαρψξεζε 
θάζε επί κέξνπο ζηνηρείνπ δαπάλεο ρσξηζηά)  

 Βαζηθφο θαλφλαο είλαη λα κελ αλαγξάθνπκε ζηηο πξνζθνξέο / δαπάλεο δεζκεπηηθά ζρφιηα 
πνπ ηειηθά δελ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ. 

 

3.B Αλάπηπμε Δμεηδηθεπκέλνπ Ξξνζσπηθνχ Θαη Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

 

 

4. 

Σξεκαηνδνηηθφ Πρήκα 
Ο  ζπλνιηθφο π/π ηνπ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα αλψηαηα φξηα ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο 
(250.000,00 €). Σε πεξίπησζε ζρεδίσλ κε κεγαιχηεξν π/π απιά θαηαρσξνχκε ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα κεησκέλα πνζά δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθνξέο, ψζηε λα ηεξείηαη ην παξαπάλσ 
φξην. Βέβαηα ν ηειηθφο έιεγρνο ζα αθνξά ην πξαγκαηηθφ ζχλνιν ηεο δαπάλεο ( ζε θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν). 

 

 Ρηκέο (€) Ξνζνζηά 
 

1. ΑΗΡΝΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Α. Ίδηα Ππκκεηνρή 0,00€  0,00 % 

Β. Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 0,00€ 0,00 % 

Γ. Αηηνχκελε Δπηρνξήγεζε 0,00€ 0,00 % 

Αηηνχκελνο Ξξνυπνινγηζκφο (Α + Β + Γ) 0,00€ 0,00 % 

2. ΚΖ ΔΞΗΣΝΟΖΓΝΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Κε Δπηρνξεγνχκελνο Ξξνυπνινγηζκφο 0,00€  
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3. ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο (Α+Β+Γ+2) 0,00€  
 

 
 

5. Δπεκβάζεηο γηα ηε Γηεπθφιπλζε ηεο Ξξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκΔΑ 

 

ην ζρέδην πξνβιέπνληαη επεκβάζεηο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκΔΑ;  
Αλ πξνβιέπνληαη επεκβάζεηο κέζα απφ ην ζρέδην ηφηε θάλνπκε ζπγθεθξηκέλε 
αλαθνξά (πρ ξάκπα εηζφδνπ) θαη φρη γεληθή (πρ ζα γίλνπλ ππνδνκέο) 
Πξνζνρή: Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηαζέηεη πθηζηάκελε ππνδνκή ΑΜΔΑ 
ρξεηαδφκαζηε αθξηβή πεξηγξαθή (πρ ξάκπα εηζφδνπ) θαη φρη γεληθή (πρ Ιζφγεην) ή 
ηνπιάρηζηνλ δέζκεπζε φηη ε πξφζβαζε είλαη επίπεδε κε κεγάιε είζνδν.  
Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε θαη δελ 
πινπνηεί ζρεηηθή δαπάλε κέζα απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην ηφηε ρξεηαδφκαζηε 
δηεπθξίληζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξνζβαζηκφηεηαο ηελ νπνία ε επηρείξεζε 
δεζκεχεηαη φηη ζα πινπνηήζεη (κέζσ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο). Αλαιφγσο 
πξνζαξκφδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο Υ.Γ - πρ Σπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε 
πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ ηελ νπνία ζα πινπνηήζεη ε επηρείξεζε (πρ ξάκπα 
εηζφδνπ). 
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6. 
ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Βάδνπκε θαηά πξνηίκεζε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ρξνλνδηάγξακκα 
αλεμάξηεηα κε ην αλ είκαζηε βέβαηνη φηη ην έξγν ζα πινπνηεζεί άκεζα – γηα λα κε ρξεηαζηνχλ ζπλερή αηηήκαηα παξάηαζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ζε 
πεξίπησζε απξφζκελσλ θαζπζηεξήζεσλ.        

 

Σξνλνδηάγξακκα 

ΦΑΠΔΗΠ 
Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
επέλδπζεο 

Κήλαο 
Έλαξμεο 

Γηάξθεηα ζε 
Κήλεο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Ππλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 
(κήλεο) : 

0 

 

ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΚΔ ΞΑΟΑΘΔΠΖ ΠΣΔΡΗΘΝ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

(Γηαδηθαζίεο-Κεζνδνινγία-Σξνλνδηάγξακκα, θ.ι.π.) 
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7.  ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

 

α/α Γείθηεο Μνλάδεο          

   ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ 

Α πνζηήξημε θαη αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη ηε δηεζλή αγνξά 

1 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Δζσηεξηθό από 

Μεηαπνίεζε 
ζε επξώ          

2 
Αμία πσιήζεσλ ζην Δμσηεξηθό από 

Μεηαπνίεζε 
ζε επξώ          

3 Κέξδε πξν Φόξσλ θαη Απνζβέζεσλ ζε επξώ          

4 Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε ζε επξώ          

Β 
Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα, κε έκθαζε ζε επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο 

1 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Δζσηεξηθό από Λνηπέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ζε επξώ          

2 
Αμία Πσιήζεσλ ζην Δμσηεξηθό από Λνηπέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
ζε επξώ          

Γ Έκθαζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

1 
Πηζηνπνηεκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο 

επηρείξεζεο 
ζε αξηζκό          

2 
Πξντόληα κε Πηζηνπνίεζε-ήκαηα 

πκκόξθσζεο 
0=Όρη,  
1=Ναη          

Γ Αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ "παξαδνζηαθψλ" ηεο θιάδσλ πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

1 Κύθινο Δξγαζηώλ ζε επξώ          

2 Κόζηνο Πσιεζέλησλ ζε επξώ          

3 Μηθηά Απνηειέζκαηα ζε ρξόληα          

Δ Αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε ηνκείο πνπ πζηεξνχλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ιεηηνπξγνχλ ππφ αλεπίθαηξεο κνξθέο 

1 Αμία Δπελδύζεσλ ζε επξώ          

2 Μέζε ειηθία παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε ρξόληα          

3 

Γηνηθεηηθέο Γηαδηθαζίεο                                 
0=Γελ έρεη θαηαγεγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο 1=Έρεη θαηαγεγξακκέλεο 
επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 2=Έρεη θαη 
θαζεθνληνιόγην 3=Έρεη Πηζηνπνίεζε 

Γηαδηθαζηώλ 

0,1,2,3          

4 Σερλνινγηθό πξνθίι επηρείξεζεο                     0,1,2,3,4          
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0=Γελ έρεη Η/Τ 1=Έρεη Η/Τ 2=Έρεη 
Μεραλνγξαθεκέλν Λνγηζηήξην 3=Έρεη 

Οινθιεξσκέλν Π.. Γηαρείξηζεο 
Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ (ERP) 4=Υξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθό 

ΠΡ Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηθήο θαη κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

1 Γαπάλεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζε επξώ          

2 Αξηζκόο Νέσλ Πξντόλησλ/Τπεξεζηώλ ζε αξηζκό          

Ε Δπηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

1 
Γαπάλεο γηα Έξγα, πζηήκαηα θαη 

Πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ 
Πεξηβάιινληνο 

ζε επξώ          

Ζ Γηαηήξεζε θαη Αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

1 
Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζε αξηζκό 

ΔΜΔ          

2 

Μέζνο ρξόλνο παξακνλήο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ζηελ επηρείξεζε  (π.ρ. αλ κηα επηρείξεζε έρεη 
3 εξγαδόκελνπο. Ο 1νο εξγάδεηαη 10 ρξόληα 
ζηελ επηρείξεζε, ν 2νο 6 ρξόληα θαη ν 3νο 5 

ρξόληα, ηόηε ν Μέζνο Υξόλνο Παξακνλήο ηνπ 
πξνζσπηθνύ ζηελ επηρείξεζε είλαη 

(10+6+5)/3=7 ρξόληα) 

ζε αξηζκό 
εηώλ          

3 Γαπάλεο γηα εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζε επξώ          
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 Γηα ηελ επηρείξεζε 
 

 

 
 

-Ο- 
Νόκηκνο Δθπξόζσπνο  

 
 


