
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
 
 
 

 

 

 



2 

 ΑΙΤΗΣΗ 
 Προς :  ΥΠΟΙΟ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

Ενδιάµεσος Φορέας 
∆ιαχείρισης 

Συµπληρώνεται η επωνυµία της 
Τράπεζας («ΕΦ∆»), η οποία   
επιλέγεται για τον έλεγχο της  
πρότασης και καταβολή της 
επιχορήγησης. 

∆ιεύθυνση  Υποκατάστηµα Επιλέγεται το Υποκατάστηµα του 
παραπάνω ΕΦ∆ που θα 
υλοποίηση τις προαναφερόµενες 
ενέργειες. 

Οδός – Αριθµός : 

Πόλη :  

Ταχ. Κωδικός :  

Νοµός :  

Τηλέφωνο : 

Φαξ : 

Σας υποβάλλουµε επενδυτική πρόταση µε συνηµµένο 
σε ηλεκτρονική µορφή :  

1) Έντυπο υποβολής πρότασης 
προκειµένου να τύχει των ενισχύσεων του  
 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
(ΠΕΠ)…………………………… 

e-mail : 

Συµπληρώνονται τα στοιχεία 
της έδρας του ελεύθερου 
επαγγελµατία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : 

Συµπληρώνεται το Πρόγραµµα 
στο πλαίσιο του οποίου 
υποβάλλεται η πρόταση. Η 
επιλογή γίνεται µε βάση τον 
τόπο εγκατάστασης 
(∆ιοικητική Περιφέρεια) της 
επένδυσης. 

Στοιχεία ωφελούµενου 
Επαγγελµατική 
δραστηριότητα : 

Συµπληρώνεται αυτόµατα 

Ονοµατεπώνυµο:  

Α.Φ.Μ. :  

Τηλέφωνο :  

Fax : 

Κινητό : 

e-mail :  

Συµπληρώνεται αυτόµατα 
µε βάση τα στοιχεία του 
εντύπου υποβολής 

Κωδικός Ηλεκτρονικής Υποβολής :  

  

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι τους 
όρους της προκήρυξης, τη διαδικασία αξιολόγησης 
της πρότασής µου, η οποία προκύπτει από το σχετικό 
κανονιστικό πλαίσιο λαµβάνοντας υπόψη και τα 
κριτήρια αξιολόγησης όπως περιγράφονται σε αυτό.  

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι την επεξεργασία 
των στοιχείων του Ερωτηµατολογίου και των 
φορολογικών στοιχείων µου που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση της πρότασής µου από την Γ.Γ.Π.Σ. και το 
ΥΠΟΙΟ. 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι η πρότασή µου να 
ελεγχθεί από τον συγκεκριµένο Ε.Φ.∆. σύµφωνα µε 
τους όρους της προκήρυξης και το εγχειρίδιο ελέγχου 
για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου και το εύλογο του κόστους των προς 
ενίσχυση παγίων. 

Συµπληρώνεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα 

Ηµεροµηνία / Ώρα Ηλεκτρονικής Υποβολής: 

Συµπληρώνεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα 

Υπογραφή  
Νοµίµου 
Εκπροσώπου 
 & (σφραγίδα) 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΠ όπου υποβάλλεται η πρόταση 

Περιφέρεια Συµπληρώνεται το Πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου 
υποβάλλεται η πρόταση. Η επιλογή γίνεται µε βάση τον 
τόπο εγκατάστασης (∆ιοικητική Περιφέρεια) της 
επένδυσης. 

ΠΕΠ –Άξονας Προτεραιότητας   Συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα βάση της 
επιλεγόµενης Περιφέρειας. 

 

2. Βασικά Στοιχεία ∆ικαιούχου της Ενίσχυσης 

ΕΠΩΝΥΜΟ 1 

ΕΠΩΝΥΜΟ 2 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

Α∆Τ (ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης) 

Α.Φ.Μ. 

Συµπληρώνονται τα πεδία µε βάση τα ορθά και σε 
ισχύ στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου.  

Τα στοιχεία ταυτοποιούνται µέσω συτήµατος taxis µε 
τα στοιχεία του φορολογικού εντύπου Ε1. Αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του αιτούνται η προγενέστερη 
επικαιροποίηση της «εικόνας» του στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. µε βάση τα ορθά και σε ισχύ στοιχεία του  

ΚΑ∆ 2008   

Συµπληρώνεται µε βάση τα αναφερόµενα στο Οδηγό 
Εφαρµογής του Προγράµµατος. Αποτελεί 
υποχρέωση του δυνητικού δικαιούχου η 
προγενέστερη της υποβολής δήλωση µεταβολής 
κωδικών αριθµών δραστηριότητας βάσει της νέας 
ονοµατολογίας ΚΑ∆ 2008 

Είδος Βιβλίων Συµπληρώνεται  Β’ ή Γ’ 

Ηµεροµηνία τρέχουσας έναρξης 

Συµπληρώνεται η ακριβής ηµεροµηνία τελευταίας 
(τρέχουσας) έναρξης δραστηριότητας για την 
άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος σε 
περίπτωση επανέναρξης/µεταβολής/επέκτασης. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση συµπληρώνεται η ηµεροµηνία 
πρώτης έναρξης. 

Ηµεροµηνία πρώτης έναρξης 
Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία πρώτης έναρξης 
δραστηριότητας για την άσκηση του συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος. 

Χρονολογία Γέννησης  

∆.Ο.Υ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Ο∆ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

Συµπληρώνονται τα πεδία. Σηµειώνεται πως είναι 
υποχρεωτική η συµπλήρωση ενεργής διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό) 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό) 

FAX 

Website 

e-mail  
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*σε εξέλιξη ή πριν την υπογραφή σύµβασης ή ολοκληρωµένο 

 

4. Υφιστάµενες Θέσεις Απασχόλησης κατά το 2008 

 

Προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση (σε Ε.Μ.Ε.) 
 

Αριθµός 
Εργαζοµένων 

Αριθµός ωρών 
που 

απασχολούνται 
ηµερησίως  

Αριθµός 
ηµερών που 
απασχολούνται 

µηνιαίως  

Μήνες 
απασχόλησης 

Ισοδύναµο 
Πλήρους 

Απασχόλησης 

 

Συµπληρώνεται ο αριθµός (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) των εργαζοµένων µόνιµης και πλήρους 
απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση κατά το ηµερολογιακό έτος 2008.  
Σε περίπτωση εργαζοµένων εποχιακής πλήρους απασχόλησης, υπολογίζεται το ισοδύναµο σε ετήσια 
βάση   

π.χ.: 5 εργαζόµενοι µε 12 µήνες πλήρους εργασίας και 4 εργαζόµενοι µε 3 µήνες πλήρους εργασίας 
= 6 εργαζόµενοι 

Σε αυτό προστίθεται και ο αριθµός των απασχολούµενων µερικής απασχόλησης µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση οι οποίοι µετατρέπονται σε ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης. 

5 8 25 12 5  

2 4 12 5 2x(4/8)x(12/25)
x(5/12) = 0,5 

 

4 3 25 6 4x(3/8)x(25/25)
x(6/12) = 0,75 

 

Σύνολο Υφιστάµενων Θέσεων  6,25 

 

3. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)  

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

(αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση και τις τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις) 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
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5. Προτεινόµενη Επένδυση  

Σύντοµη 
Περιγραφή της 
Επένδυσης 

Περιγράφεται εν συντοµία η προτεινόµενη επένδυση, όσον αφορά στο φυσικό 
αντικείµενο και το σκοπό της. Επιπλέον γίνεται τεκµηρίωση της 
αναγκαιότητας προµήθειας συγκεκριµένου εξοπλισµού καθώς και σχετικών 
ποσοτήτων (βάσει αριθµού απασχολούµενου προσωπικού, πελατειακής βάσης 
κ.α.) 

 

6. Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης της προτεινόµενης επένδυσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΝΟΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ 

∆ηµοτικό διαµέρισµα 

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

FAX 

e-mail 

Παρατίθεται η πλήρης διεύθυνση του τόπου 
εγκατάστασης της προτεινόµενης επένδυσης και 
τηλέφωνο, fax και email.  

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα είναι υποχρεωτικό πεδίο 

 



7 

 

7. Αναλυτικός πίνακας δαπανών  

α/α 
Κ.Ε

. 
Κ.∆.  Τεχνική Περιγραφή  

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
Συνολική 
Τιµή 

        

Α/Α προσφοράς ή προτιµολογίου ή 
τιµολογίου:  

 

Ηµεροµηνία έκδοσης προσφοράς :   

Προµηθευτής :   Περιφέρεια  

ΑΦΜ Προµηθευτή :   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Τεκµηρίωση συµβατότητας µε επένδυση:   

Ο Πίνακας αυτός αποτελεί επεξήγηση της περιγραφής που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 του 
Ερωτηµατολογίου. 

• Στα πεδία «Κ.Ε.» και «Κ.∆.» µεταφέρονται ο κωδικός της Επιλέξιµης Ενέργειας (1) και της 
Επιλέξιµης ∆απάνης (1-3) αντίστοιχα, που αφορούν στο εν λόγω παραστατικό. 

• Στο πεδίο «Περιγραφή», περιγράφονται ποιοτικά και σε ικανοποιητικό βαθµό ανάλυσης 
οι δαπάνες στις οποίες αφορά το εν λόγω παραστατικό. Η περιγραφή πρέπει να είναι σαφής, 
περιφραστική και κατανοητή ως τέτοια και ως σχετική µε το αντικείµενο δραστηριότητας 
του ελεύθερου επαγγελµατία για οποιοδήποτε ελεγκτή. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κατά 
τον έλεγχο δύναται να θεωρηθεί µη επιλέξιµη.(∆εν γίνονται δεκτοί µόνο κωδικοί προϊόντων 
κ.α.)  

• Στο επόµενα πεδία: «Μονάδα Μέτρησης», «Ποσότητα», «Τιµή Μονάδας» και «Συνολική 
Τιµή» αναγράφονται τα ποσοτικά στοιχεία όπως προκύπτουν από το εν λόγω παραστατικό. 

• Στο κάθε  παραστατικό τεκµηρίωσης (όπως προσφορά, προτιµολόγιο) που έχει συµπεριληφθεί 
στα υποβληθέντα τυπικά δικαιολογητικά,  πρέπει να αναγραφεί ένας αριθµός ο οποίος πρέπει 
να συµπληρωθεί και στο πεδίο «Α/Α προσφοράς». 

• Στο πεδίο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» συµπληρώνονται µε ακρίβεια και µε όσο το δυνατό 
πιο σαφή περιγραφή τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισµού όπως παραγωγική δυναµικότητα 
κ.α.. 

Κάθε δαπάνη θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκµηρίωση της αναγκαιότητάς της και της συνάφειάς 
της και της συµβολής της στο προτεινόµενο ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο 
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8. Συνδυασµός Επιλέξιµων Ενεργειών και Επιλέξιµων ∆απανών 

A/A Επιλέξιµες Ενέργειες Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 

   
Εξοπλισµός 

Η/Υ(hardware) 
Λογισµικό (Software) 

Εξειδικευµένος 
τεχνολογικός 
εξοπλισµός 

1 Τεχνολογικός εξοπλισµός * * * 



ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ ή 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

α/α Ονοµατεπώνυµο Α.Φ.Μ.  
Α.∆.Τ. ή 

∆ιαβατηρίου 
Υπογραφή 

 

 

    

 


