Τα απαιτούμενα στοιχεία και αρχεία για να ενταχθεί μία επιχείρηση HORECA
στο πρόγραμμα Future Loading περιέχονται στους παρακάτω πίνακες.
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Future Loading και δήλωση
συμμετοχής της επιχείρησής σας σε αυτό:
https://www.bodossaki.gr/futureloading/
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Ζητούμενα Στοιχεία επιχείρησης για ένταξη στο Future Loading
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Επωνυμία Εταιρείας
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Οδός
Αριθμός
Περιφέρεια και Πόλη
Ιστοσελίδα (προαιρετικό)
Τηλέφωνο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) οργάνωσης (προαιρετικό)
Νόμιμος Εκπρόσωπος
• Όνομα
• Επώνυμο
• Θέση στην Οργάνωση
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Δραστηριοποιείται η εταιρεία στον κλάδο Ho.Re.Ca.;
Η εταιρεία πρέπει να δραστηριοποιείται στον κλάδο Ho.Re.Ca. (Καφεστίασης και
Φιλοξενίας) όπως προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
ΚΑΔ Εταιρείας:
Συμπληρώστε τον ΚΑΔ της εταιρείας που είναι καταχωρημένος στο TAXISnet. Η
εταιρεία πρέπει να δραστηριοποιείται στον κλάδο Ho.Re.Ca. (Καφεστίασης και
Φιλοξενίας) όπως προκύπτει από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (55.1, 55.2,
55.3, 55.9, 59.1, 56.2 και 56.3).
Λειτουργεί η εταιρεία με νομική υπόσταση στην Ελλάδα για τουλάχιστον 3
χρόνια;
Η εταιρεία πρέπει να λειτουργεί με νομική υπόσταση στην Ελλάδα για τουλάχιστον
3 χρόνια κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Είναι η εταιρεία ανεξάρτητη από όμιλο επιχειρήσεων;
Η εταιρεία προς υποψηφιότητα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από όμιλο
επιχειρήσεων.
Έχει η εταιρεία ετήσιο τζίρο – κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ;
H εταιρεία πρέπει να έχει ετήσιο τζίρο – κύκλο εργασιών (ετήσια ακαθάριστα
έσοδα) έως 500.000 ευρώ
Έχει η εταιρεία τουλάχιστον 2 και όχι περισσότερα από 25 άτομα προσωπικό;
Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 και όχι περισσότερα από 25 άτομα
προσωπικό
Έχει η εταιρεία ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ;
Η εταιρεία πρέπει να έχει ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Έχει η εταιρεία νομικές εκκρεμότητες;
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Στοιχεία
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Παρακαλώ να επισυνάψετε μια υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, στην οποία να
αναφέρονται τυχόν νομικές εκκρεμότητες
Τηρεί η εταιρεία τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας HACCP;
Δεν χρειάζεται να έχει αποκτήσει η επιχείρηση την πιστοποίηση HACCP
Πώς επηρέασε την επιχείρησή σας η πανδημία και πώς πιστεύετε ότι θα
διαμορφωθεί ο τζίρος της επιχείρησής σας φέτος σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά;
Πώς η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα βοηθήσει την εταιρεία να καλύψει
συγκεκριμένες άμεσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες σας;

Έγγραφα για επισύναψη
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Για την εγκυρότητα της αίτησης απαιτείται η επισύναψη όλων των παρακάτω
απαιτούμενων εγγράφων σε μορφή doc, docx, pdf. Σε διαφορετική περίπτωση η
αίτησή σας δεν θα μπορεί να προχωρήσει για αξιολόγηση.
Καταστατικό της εταιρείας
Στοιχεία μητρώου επιχείρησης (καρτέλες στοιχείων μητρώου από το taxisnet)
Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ
Έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2018
Βεβαίωση Εργάνη του 2020
Τελευταία ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας
Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986στην οποία να αναφέρονται τυχόν νομικές
εκκρεμότητες
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