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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΗ 
 

1.1 ηνηρεία Αίηεζεο 

 

Απιθμόρ Αίηηζηρ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

Απιθμόρ Φακέλος ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

Ημεπομηνία Απσικοποίηζηρ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

Ημεπομηνία Οπιζηικοποίηζηρ 
Τποβολήρ 

ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

Καηάζηαζη Ππόηαζηρ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

 
 

2. ΥΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ / ΔΣΑΙΡΧΝ 

 

2.1.1 Δηαίξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αίηεζε:  

 

PROFILE ID ΔΣΑΙΡΟΤ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΟΤ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΔΥΔΙ ΤΠΟΓΡΑΦΔΙ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

 
 
 

 

2.1.2 Με Δπηιέμηκνη Δηαίξνη 

Επισημαίνεται ότι το σσνολικό ποσοστό σσμμετοτής των ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΕΝ 

μπορεί να σπερβεί το 25% 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Α.Γ.Σ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

(%) ζπκκεηνρήο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Θέζε ζηελ επηρείξεζε ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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* Η ελόηεηα 3 ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε εηαίξν μερσξηζηά 
 

3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ 

 

3.1.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΝΣΟΝΗΣΖ 

 

ΑΡΗΑΓΝΖ Profile ID ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΣΤΠΟ ΟΝΣΟΣΖΣΑ/ΥΡΖΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΔΠΩΝΤΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

E-mail ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΑΡΗΘΜΟ  ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

YΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΑΦΣ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Υώξα Δγγξαθήο ΑΦΣ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΦΤΛΟ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

ΖΛΗΚΗΑ 
ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES 

 

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΝΔΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ % 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

 

Δάλ ππάξρνπλ εηαίξνη ζηελ αίηεζε εκθαλίδεηαη ν ίδηνο πίλαθαο όπσο πην πάλσ κε ηα ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο ησλ εηαίξσλ. 
 
 
 

3.1.2 3.1.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΩΝ 

ΑΦΣ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Υώξα Δγγξαθήο ΑΦΣ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΖΝ ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ % 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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3.2.1 3.2.1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ/ΓΗΑΜΟΝΖ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 

ΔΣΑΗΡΟ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΓΖΜΟ/ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Οδόο - Αξηζκόο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Γηακέξηζκα, όξνθνο, άιιν ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

3.2.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 

ΔΣΑΗΡΟ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΓΖΜΟ/ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Οδόο - Αξηζκόο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Γηακέξηζκα, όξνθνο, άιιν ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σαρπδξνκηθή Θπξίδα ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σαρ. Κώδηθαο Σαρ. Θπξίδαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπαξρία Σαρ. Θπξίδαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σειέθσλν (ηαζεξό) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σειέθσλν (θηλεηό) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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ηελ ελόηεηα «πλεκκέλα Έγγξαθα», ζα πξέπεη λα επηζπλάςεηε αληίγξαθα ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ 
ηεθκεξίσζεο ηεο δηακνλήο ζηελ Θύπξν ή/θαη θνίηεζεο/εξγνδόηεζεο ζην εμσηεξηθό κε βάζε ηελ πην θάησ 

ππεύζπλε δήισζε:  
 

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά: (Ο καηάλογορ δικαιολογηηικών είναι ζσεηικόρ) 

 
Για πεπίπηωζη Α: 

Ινγαξηαζκόο ξεύκαηνο Λεξνύ, θπβάισλ ή Δλνηθηαζηήξην πκβόιαην ή βεβαίσζε από θνηλνηάξρε (βιέπε 
ζρεηηθό ππόδεηγκα Βεβαίσζεο). Σα πην πάλσ πξέπεη λα είλαη ζην όλνκα ηνπ αηηεηή ή αηόκνπ ηεο ΑΚΔΖ 

νηθνγελείαο ηνπ (ΓΟΛΔΗ ή ΤΕΤΓΟ) θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε λα ζπλνδεύνληαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
ελ ιόγσ αηόκνπ όηη δηακέλνπλ ζηνλ ππό αλαθνξά ρώξν. 

 

Για πεπίπηωζη B: 
1. Απνδεηθηηθό θνίηεζεο ή εξγνδόηεζεο ζην εμσηεξηθό (ζπκβόιαην εξγνδόηεζεο, βεβαίσζε θνίηεζεο 

παλεπηζηεκίνπ θιπ) 
2. Ινγαξηαζκόο ξεύκαηνο Λεξνύ, θπβάισλ ή Δλνηθηαζηήξην πκβόιαην ή βεβαίσζε από θνηλνηάξρε (βιέπε 

ζρεηηθό ππόδεηγκα Βεβαίσζεο) ηεθκεξίσζεο ηεο δηακνλήο αηόκνπ ηεο ΑΚΔΖ νηθνγελείαο ηνπ αηηεηή 

(ΓΟΛΔΗ ή ΤΕΤΓΟ) 

 

3.2.3 
ΓΖΛΩΖ ΓΗΑΜΟΝΖ Δ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 
 

Δηαίξνο  

 

Γήισζε γηα δηακνλή ζε ειεγρόκελε Πεξηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο 

δηέκελα θαη δηακέλσ ζε πεξηνρή ειεγρόκελε από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο ε 

άκεζε νηθνγέλεηα κνπ (ΓΟΝΔΗ ή ΤΕΤΓΟ) δηέκελε θαη δηακέλεη ζε πεξηνρή ειεγρόκελε από 

ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη όηη εγώ δηακέλσ ζην εμσηεξηθό απνδεδεηγκέλα γηα ηνλ πην θάησ 

ιόγν θαη πξνηίζεκαη λα εγθαηαζηαζώ κόληκα ζε ειεγρόκελε Πεξηνρή ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. 
 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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3.3 ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη θπζηθά πξόζσπα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κόλν ζε έλα εξγνδόηε κε ην ζύζηεκα ηεο «κίζζσζεο 
ππεξεζηώλ» θαη ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ θνηλσληθέο αζθαιίζεηο σο απηνεξγνδνηνύκελα, δελ ζεσξείηαη όηη αζθνύλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 
ηελ ελόηεηα «πλεκκέλα Έγγξαθα», ζα πξέπεη νη ελδηαθεξόκελνη λα επηζπλάςνπλ αληίγξαθα ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ πνπ 
λα ηεθκεξηώλνπλ όηη σο απηνεξγνδνηνύκελνη παξείραλ ππεξεζίεο ππό θαζεζηώο κίζζσζεο Τπεξεζηώλ ζε έλα (1) κόλν 
εξγνδόηε (ζπκβόιαην ή/θαη βεβαίσζε εξγνδόηεζεο) 
 
 
 

Δηαίξνο  

 

Με εξγαδόκελνο/ε  

 
Με εξγαδόκελνο/ε – Δγγεγξακκέλνο/ε Άλεξγνο/ε 

 
Μηζζσηόο/ε ζηελ Κύπξν 

 
Μηζζσηόο/ε ζην Δμσηεξηθό 

 
Απηνεξγνδνηνύκελνο/ε (παξέρσ ππεξεζίεο ζε έλα (1) κόλν εξγνδόηε κέζσ «Μίζζσζεο 

Τπεξεζηώλ»)  

Γειώλσ ππεύζπλα όηη θαηά ηελ πεξίνδν ειέγρνπ ησλ ηειεπηαίσλ έμη (6) κελώλ παξείρα ηηο 

ππεξεζίεο κνπ σο απηνεξγνδνηνύκελνο/ε ζε κόλν έλα εξγνδόηε κε ην ζύζηεκα ηεο «κίζζσζεο 

ππεξεζηώλ» θαη θαηέβαιια θνηλσληθέο αζθαιίζεηο σο απηνηειώο εξγαδόκελνο/ε – 

(επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό απνδεηθηηθό) 

 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 

 

3.4 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΔΣΑΗΡΟΤ Δ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

3.4.1 
ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΣΑΗΡΟΤ Δ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ (ΔΞΗ (6) ΜΖΝΔ 

ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΟΡΗΣΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ) 
 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Γειώζηε θαηά πόζν θαηά ηελ πην 

πάλσ πεξίνδν ειέγρνπ είραηε 

ζπκκεηνρή ζε άιιε επηρείξεζε 

κέζσ θαηνρήο κεηνρώλ ή 

δηθαηώκαηνο ςήθνπ ή δηθαηώκαηνο 

άκεζνπ ε/θαη έκκεζνπ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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3.4.2 ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΔΣΑΗΡΟΤ Δ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δηαηξείαο/Αξ. 

Σαπηόηεηαο 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Έηνο ίδξπζεο Δπηρείξεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Αληηθείκελν/Γξαζηεξηόηεηα 

Δπηρείξεζεο 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πνζνζηό πκκεηνρήο (%) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σύπνο Δπηρείξεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

 

3.5 ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 

3.5.1 ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΣΑΙΡΩΝ 

 

3.5.1.1 3.5.1.1 ΜΔΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Να επηιεγεί ην αλώηαην επίπεδν 

δεκνηηθήο/κέζεο εθπαίδεπζεο 

(κόλν κία επηινγή) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Καηεύζπλζε/θιάδνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Βαζκόο Απνιπηεξίνπ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Υώξα ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Ίδξπκα θνίηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Από ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Μέρξη ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
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3.5.1.2 3.5.1.2. ΑΝΩΣΔΡΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ/ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ 
  

ηελ ελόηεηα «πλεκκέλα Έγγξαθα», ζα πξέπεη νη ελδηαθεξόκελνη λα επηζπλάςνπλ αληίγξαθα ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ 
(ηίηινη Πηπρίσλ / επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο έλαληη πηπρίνπ)  
 
 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπίπεδν Σίηινπ πνπδώλ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Κιάδνο πνπδώλ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Υώξα Φνίηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπσλπκία Ηδξύκαηνο Φνίηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Από ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Μέρξη ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

πλάθεηα ζπνπδώλ κε ην 

πξνηεηλόκελν έξγν 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

 

3.5.1.3 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

1. Πηπρία θαη κάζηεξ καδί (π.ρ. 4-εηνύο Αγγιίαο, 5-εηνύο Διιάδαο) λα δειώλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα πηπρίσλ θαη ζηνλ πίλαθα 
Κεηαπηπρηαθώλ - αλ δελ δεισζνύλ δελ ζα κνξηνδνηνύληαη. 
 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπίπεδν Σίηινπ πνπδώλ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Κιάδνο πνπδώλ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Υώξα Φνίηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπσλπκία Ηδξύκαηνο Φνίηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Από ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Μέρξη ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

πλάθεηα ζπνπδώλ κε ην 

πξνηεηλόκελν έξγν 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 

3.5.1.4 ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ/ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ/ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπαγγεικαηηθόο Σίηινο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σνκέαο/Πεξηγξαθή ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Έηνο Απόθηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

πλάθεηα ζπνπδώλ κε ην 

πξνηεηλόκελν έξγν 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
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3.5.2 ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΠΔΙΡΑ ΔΣΑΙΡΩΝ 

 

3.5.2.1 Δξγαζηαθή Δκπεηξία Μεηόρσλ (ΤΚΑ) 

 

Α/Α 

Ολνκαηε

πώλπκν 

Εηαίξνπ 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ 

ύλνιν 

Μελώλ 

Πεξηγξαθή 

θαζεθόλησ

λ θαη Θέζεο 

Μήλεο 

ζπλάθεηαο 
Όλνκα 

Υώξα 

εξγνδόηεζε

ο 

Αξηζκόο 

Μεηξώνπ 

Εξγνδόηε 

(γηα Κύπξν) 

Σνκέαο δξαζηεξηόηεηαο 

εξγνδόηε 

Από 

εκεξνκελία 

Μέρξη 

εκεξνκελία 

           

           

 
ΚΑΣΑΥΩΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ WEB-SERVICES ΜΔΩ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΦΑΛΙΔΩΝ 
 

 
 

3.5.2.2 ΠΡΟΘΔΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπσλπκία Δξγνδόηε ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Υώξα εξγνδόηεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σνκέαο δξαζηεξηόηεηαο εξγνδόηε ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Από εκεξνκελία ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Μέρξη εκεξνκελία ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ύλνιν Μελώλ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πεξηγξαθή θαζεθόλησλ θαη Θέζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Μήλεο ζπλάθεηαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

3.6 ΓΖΛΩΔΗ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 
Ζ ζπλνιηθή πεξίνδνο εξγνδόηεζεο (εξγαζηαθή πείξα) ζα ηεθκεξηώλεηαη κέζσ απνδεηθηηθώλ από ηηο Τπεξεζηώλ Θνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ (αλαιπηηθή θαηάζηαζε). Γηα εξγνδόηεζε ζηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ηα ζρεηηθά ηεθκήξηα από Τπεξεζία 
Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ζα αλαθηώληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κέζσ δηαζύλδεζεο Αξρείσλ. Γηα εξγνδόηεζε ζην 
εμσηεξηθό ζα ηεθκεξηώλεηαη κέζσ επηζπλαπηόκελσλ εληύπσλ ή/θαη βεβαηώζεσλ / ζπκβνιαίσλ εξγνδόηεζεο πνπ ζα 
επηζπλάπηνληαη. 
 
Ζ ζπλάθεηα θαζεθόλησλ ηεθκεξησκέλεο εξγνδόηεζεο ζα επαιεζεύεηαη κέζσ παξαζηαηηθώλ (βεβαηώζεσλ εξγνδόηε ή/θαη 
ζπκβνιαίσλ εξγνδόηεζεο). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
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3.6.1 
ΓΖΛΩΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ (ΔΝΗΥΤΔΗ ΖΟΝΟ 

ΖΜΑΗΑ) 
 

Δηαίξνο 
 
 

Καηά ηα ηειεπηαία ηξία 

νηθνλνκηθά έηε, δειαδή ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν 

πξνεγνύκελα, επηιέμηε: 

 

Γελ έρσ ιάβεη νύηε έρσ θαηαζηεί δηθαηνύρνο λα ιάβσ, ή ε 

επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθσ ή εθπξνζσπώ δελ έρεη ιάβεη 

νύηε έρεη θαηαζηεί δηθαηνύρνο λα ιάβεη από νπνηαλδήπνηε 

Αξκόδηα Αξρή, νηαλδήπνηε ελίζρπζε de minimis, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ 

(Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009 θαη 

2012. 

Καηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε, δειαδή ην ηξέρνλ 

νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν πξνεγνύκελα, έρσ ιάβεη ή ε 

επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθσ ή εθπξνζσπώ έρεη ιάβεη ηηο 

αθόινπζεο εληζρύζεηο de minimis (δειώζηε ζηελ επόκελε 

ζηήιε) 

Πνζό de minimis 

 
 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ε πεξίπησζε πνπ έρεηε ιάβεη νπνηαδήπνηε ρνξεγία λα ζπκπιεξσζεί ν πην θάησ πίλαθαο 

 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Ζκεξνκελία ή ΔΣΟ 

παξαρώξεζεο έλλνκνπ 

δηθαηώκαηνο (έγθξηζεο) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πνζό Έγθξηζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πνζό πνπ πιεξώζεθε κέρξη 

ζήκεξα 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Καηάζηαζε ηζρύνο έγθξηηηθήο 

απόθαζεο (ζηα ηειηθά => πνζό 

πιεξσκήο=ΜΑΥ) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σίηινο ηνπ δξάζεο/ρεδίνπ 

ελίζρπζεο 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Αξκόδηα Αξρή ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
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3.6.2 ΣΖΡΖΖ ΔΘΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ 

 

Δηαίξνο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σήξεζε/δέζκεπζε ηήξεζεο από 

ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ θνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα 

ην πεξηβάιινλ 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σήξεζε/δέζκεπζε ηήξεζεο από 

ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

ηζόηεηα επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ 

θαη γπλαηθώλ θαη γηα ηε κε 

δηάθξηζε 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σήξεζε/δέζκεπζε ηήξεζεο από 

ηνλ αηηεηή ησλ θαλνληζκώλ 

δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 

 

4 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

4.1 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ - ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

NACE(Level 1) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

NACE (Level 2) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

NACE (Level 3) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σίηινο έξγνπ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο λέαο 

επηρείξεζεο 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Καηεγνξνπνίεζε βάζεη 

Κσδηθνπνίεζεο ρεδίνπ Υνξεγηώλ 
 

 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

 

4.2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

4.2.1 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ / ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
 

Δμεύξεζε ρώξνπ/ ππνζηαηηθνύ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΓΖΜΟ/ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Οδόο - Αξηζκόο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Γηακέξηζκα, όξνθνο, άιιν ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
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4.2.1.1 ρεηηθέο Άδεηεο 
 

Άδεηεο πνπ απαηηνύληαη ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Φνξέαο - αξκόδηα αξρή ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

 Eάλ δειώζαηε όηη έρεηε άδεηα ή έρεηε ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο, ζηελ ελόηεηα «πλεκκέλα Έγγξαθα», ζα 
πξέπεη λα επηζπλάςεηε αληίγξαθα ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ (πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ θαηνρή ζρεηηθήο άδεηαο ή αίηεζεο γηα 
άδεηα) 
 

ΖΚΔΗΩΖ: Ζ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε νπνηαδήπνηε ππνζηαηηθά απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο από ηηο Γεκνηηθέο ή Θνηλνηηθέο Αξρέο θαη αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηόηεηα πηζαλόλ θαη από άιιεο Θξαηηθέο 
Τπεξεζίεο ή Οξγαληζκνύο.  

 
 

 

Γειώζηε θαηά πόζν ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο Λέαο επηρείξεζεο εκπίπηεη ζηνλ θαηάινγν ‘επηιεγκέλσλ πεξηνρώλ’ πνπ 
έρεη θαηαξηηζηεί γηα ην ρέδην Υνξεγηώλ – βάζεη εηδηθώλ θξηηεξίσλ (πςόκεηξν – ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από αζηηθό 
θέληξν) 
 
Ζ δήισζε γηα εληόο πεξηνρήο απνηειεί ΓΔΚΔΤΣΗΘΟ ΣΟΥΟ/ΟΡΟ πνπ βαζκνινγείηαη βάζεη πξνλνηώλ ηνπ ζρεδίνπ θαη 
ππόθεηηαη ζηηο πξόλνηεο ρεδίνπ πεξί ΓΔΚΔΤΣΗΘΩΛ ΣΟΥΩΛ/ΟΡΩΛ γηα θαηαβνιή ρνξεγίαο ή/θαη γηα ηελ πεξίνδν 
ειέγρνπ.  

 

 

4.2.2 
ΓΖΛΩΖ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ – ΓΔΜΔΤΣΗΚΟ 

ΣΟΥΟ 
 

Δθαξκόδεη/Γελ εθαξκόδεη ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΓΖΜΟ/ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Δπηρείξεζεο ζεσξνύληαη ηα αληίζηνηρα ηνπ δεδεισκέλνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο 
 

4.2.3 ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Νόκηκνο Δθπξόζσπνο λέαο 

επηρείξεζεο 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

4.2.4 ΣΤΠΟ ΝΔΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Σύπνο λέαο επηρείξεζεο (αθνξά ηε 

λέα επηρείξεζε πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Καηάζηαζε λέαο επηρείξεζεο                                                                                Έρεη ζπζηαζεί 

              Γελ έρεη ζπζηαζεί 

Δπσλπκία εηαηξείαο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Αξηζκόο εγγξαθήο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Ζκεξνκελία ζύζηαζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Ημεπομηνία ζςζηαζηρ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

ΑΦΜ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ https://fundingapps.mcit.gov.cy 
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Υώξα ΑΦΜ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

4.3 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

4.3.1 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΗΓΔΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟ (ΤΠΖΡΔΗΑ/ΠΡΟΗΟΝΣΟ) 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο: 

Πεξηγξάςεηε ηελ πξνηεηλόκελε 

δξαζηεξηόηεηα, ηα παξαγόκελα 

πξντόληα ή ηηο πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο θαη θαηά πόζν απηά 

παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

πξσηνηππίαο ή/θαη θαηλνηνκίαο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Λόγνη επηινγήο Γξαζηεξηόηεηαο: 

Γηα πνηνπο ιόγνπο επηιέμαηε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Γλώζεηο θαη Δκπεηξίεο: Πσο 

βνεζνύλ νη γλώζεηο θαη νη 

εκπεηξίεο ζαο ζηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Κνηλσληθή πλεηζθνξά: 

Πεξηγξάςεηε ηπρόλ θνηλσληθή 

ζπλεηζθνξά πνπ ζα έρεη ε 

επηρείξεζε ζαο (κε πνην ηξόπν 

βνεζά ην θνηλσληθό ζύλνιν) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πεξηγξαθή πξνηεηλόκελεο 

επέλδπζεο (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ επελδύζεσλ) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

4.3.2.1 ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΖ/ΟΡΓΑΝΩΖ 

 

Αλάιπζε ξνήο δηαδηθαζηώλ - 

Πεξηγξάςεηε ηε ξνή δηαδηθαζηώλ 

πνπ ζα αθνινπζείηε θαηά ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζαο 

(π.ρ. παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ 

πξντόλησλ ζαο ή δηαδηθαζία 

παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ζαο). 

Αλαθέξαηε εάλ γίλεηαη αμηνπνίεζε 

λέσλ ηερλνινγηώλ/κεζόδσλ 

παξαγσγήο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο - 

Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ησλ 

ππνζηαηηθώλ ηεο επηρείξεζε ζαο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Άιιν Καζεζηώο/ Γηεπθξηλίζηε ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ https://fundingapps.mcit.gov.cy 
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Αλάιπζε αλαγθώλ ζε Κηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο - Αλαθέξαηε ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζαο ζε 

θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. 

εξγαζηήξην / ρώξνο παξαγσγήο 

80η.κ., απνζήθε 20η.κ., εθζεηήξην 

20η.κ., γξαθεία 20η.κ., ζύλνιν 

140η.κ.): 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

4.3.2.2 Νέεο Θέζεηο Δξγαζίαο 

 

Ζ δήισζε Νέεο Θέζεηο Δξγαζίαο απνηειεί ΓΔΜΔΤΣΗΚΟ ΣΟΥΟ πνπ βαζκνινγείηαη βάζεη 

πξνλνηώλ ηνπ ζρεδίνπ θαη ππόθεηηαη ζηνπο όξνπο πεξί δεζκεπηηθώλ ζηόρσλ γηα θαηαβνιή 

ρνξεγίαο ή/θαη γηα ηελ πεξίνδν ειέγρνπ. Θα ειέγρεηαη θαηά ηελ επαιήζεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ζε πεξίπησζε απόθιηζεο ε βαζκνινγία ζα ηξνπνπνηείηαη θαη ε απόθαζε γηα παξαρώξεζε 

ρνξεγίαο πηζαλόλ λα αλαζεσξείηαη.  

O πην θάησ πίλαθαο λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ησλ επηιέμηκσλ εηαίξσλ θαη άιιν πξνζσπηθό 

πνπ πηζαλόλ λα πξνζιεθζεί. Κάζε εξγνδνηνύκελν άηνκν λα δειώλεηαη κόλν ζε κία θαηεγνξία. 

ε πεξίπησζε όπνπ εξγαδόκελνο αλήθεη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο Γηνηθεηηθνύ θαη Δπηζηεκνληθνύ 

Πξνζσπηθνύ, λα ζεκεησζεί κόλν ζηελ θαηεγνξία «Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό». 

 
 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

Άλδξεο Γπλαίθεο 

1. Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό 0
 

0
 

2. Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό 0
 

0
 

3. Σερληθό Πξνζσπηθό 0
 

0
 

4. Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό 0
 

0
 

ΤΝΟΛΟ 0 0 

 
 
 

4.3.3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

4.3.3.1 ΑΓΟΡΑ 

 

Αλαθέξαηε ηα θπξηόηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν ζθνπεύεηε λα 

δξαζηεξηνπνηεζείηε 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

4.3.3.2 ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ - Αλαθέξαηε ηνπο θπξηόηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο ζαο: 

 

Δπσλπκία ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Έδξα ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ https://fundingapps.mcit.gov.cy 
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4.3.3.3 ΠΔΛΑΣΔ 

 

ε πνηνύο πειάηεο απεπζύλεζηε: 

ηελ ηνπηθή αγνξά (όξηα δήκνπ ηεο πεξηνρήο ζαο) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ  

ηνλ πιεζπζκό όιεο ηεο ρώξαο 

ην εμσηεξηθό 

* Αιινύ (π.ρ. ηνπξίζηεο)  

Παξαθαιώ πεξηγξάςεηε: ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

4.3.3.4 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΗΓΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Σύπνο λέαο επηρείξεζεο (αθνξά ηε 

λέα επηρείξεζε πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί) 

Καηλνηνκία/Μνλαδηθόηεηα 
Δμσζηξέθεηα 
Κνηλσληθόο αληίθηππνο 
Αεηθνξεία Πεξηβάιινληνο 
Σερληθά Δπαγγέικαηα 

Γήισζε όηη αθνξά 

Αθνξά    

Γελ αθνξά ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Δπεμήγεζε - δήισζε ηεθκεξίσζεο  ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Δπηζπκείηε λα επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό παξαζηαηηθό γηα ππνζηήξημε ηεο δήισζεο ζαο? 

ΝΑΗ 

ΟΥΗ  ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 

Eάλ δειώζαηε ΛΑΗ ζηε επηζύλαςε πην πάλσ - ζηελ ελόηεηα επηζπλαπηόκελα ζα ζαο δεηεζεί λα 
επηζπλάςεηε ην ζρεηηθό έγγξαθν πξνο ππνζηήξημε ηνπ ηζρπξηζκνύ ζαο. 

 

 

4.3.3.5 ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Γπλαηόηεηεο θαη Αδπλακίεο ηεο 

επηρείξεζεο - Πεξηγξάςεηε ηηο 

δπλαηόηεηεο (ηα δπλαηά ζεκεία) 

θαη αδπλακίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλόκελεο 

επηρείξεζεο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο από ην 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ 

Αλαιύζηε ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε 

ζαο 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
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4.3.3.6 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΩΘΖΖ ΠΩΛΖΔΩΝ 

 

Πξνβνιή - Πξνώζεζε  
Να γίλεη αλαθνξά γηα ηνπο θύξηνπο 

άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε 

Πξνβνιή - Πξνώζεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζαο θαη ηα κέζα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην ζθνπό 

απηό (π.ρ. έληππα ή/θαη 

ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, ζπρλόηεηα πξνβνιήο, 

θνηλσληθά δίθηπα, δηαθεκηζηηθέο 

πηλαθίδεο, δηνξγάλσζε 

εθδειώζεσλ ή/θαη δηαγσληζκώλ, 

πξνζσπηθέο επαθέο, ζπκκεηνρή ζε 

εκπνξηθέο ή άιιεο εθζέζεηο θιπ) 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
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ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

 Δπιζημαίνονηαι ηα ακόλοςθα ζημανηικά ζημεία: 
 

 

 

1. Σα πιο κάτω παρατίκενται ωσ ςυμπλθρωματικι βοθκθτικι πλθροφόρθςθ για τθν καταχϊρθςθ 
δαπανϊν ςτον πίνακα και δεν αντικακιςτοφν ι/και επθρεάηουν τισ οδθγίεσ και πρόνοιεσ του 
χεδίου όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτον Οδθγό χεδίου και ζντυπο αίτθςθσ. 

 

 

2. Η επιςφναψθ παραςτατικϊν τεκμθρίωςθσ κόςτουσ/επιλεξιμότθτασ δαπανϊν (π.χ. προςφορζσ, 
βεβαιϊςεισ κόςτουσ κλπ) απαιτείται  ΜΟΝΟ ςτθν Κατθγορία Α (εξοπλιςμόσ-ειδικζσ εγκαταςτάςεισ-
κτίρια) όπωσ κακορίηεται ςτον Οδθγό του χεδίου.   
Σα παραςτατικά (πρζπει να παρζχουν αναλυτικι πλθροφόρθςθ και να τεκμθριϊνουν τισ 
ηθτοφμενεσ δαπάνεσ) να ομαδοποιοφνται ςε επίπεδο Τποκατθγορίασ δαπανϊν (π.χ. 
Α.1.εξοπλιςμόσ, Α.2.ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, Α.3.κτιρια-ανζγερςθ, Α.4.κτιρια-επζκταςθ) και 
να  επιςυνάπτονται ομαδοποιθμζνα ςε μορφι PDF. 
Δαπάνεσ που δεν τεκμθριϊνονται επαρκϊσ με παραςτατικά ςτο ςτάδιο υποβολισ αίτθςθσ κα 
κεωροφνται ΜΗ επιλζξιμεσ. - Μετά τθν υποβολι αιτιςεων δεν κα γίνεται καμία αλλαγι ι 
προςκικθ ςτοιχείων. 

 

 

3. Επιςφρεται θ προςοχι των αιτθτϊν ςτθν πρόνοια του χεδίου για βακμολόγθςθ αιτιςεων 
που κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζχουν τθν δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ τθσ 
επζνδυςθσ (ίδια ςυμμετοχι) είτε μζςω ιδίων πόρων είτε μζςω ζγκριςθσ δανειςμοφ. Σο ποςό που 
απαιτείται να τεκμθριωκεί για χρθματοδότθςθ τθσ επζνδυςθσ είναι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 
(με βάςθ τον πίνακα δαπανϊν) μείον τθν υπολογιηόμενθ χορθγία (ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ).  Η 
τεκμθρίωςθ τθσ Δυνατότθτασ Χρθματοδότθςθσ Ζργου (δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχι 
από ίδια κεφάλαια ι/και δανειςμό) κατά τον χρόνο υποβολισ αίτθςθσ βακμολογείται με βάςθ τα 
κριτιρια βακμολόγθςθσ (Οδθγόσ χεδίου) και τα ςτοιχεία αίτθςθσ ςτθν ςχετικι ενότθτα τθσ 
παροφςασ  "Χρθματοδοτικό χιμα".  

 

 

4. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακορίηονται ςτον Οδθγό χεδίου "Περιγραφι επιλζξιμων δαπανϊν" 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 
(Τπνθαηεγνξία) 

Ση λα θαηαρσξείηε ζηνλ Αλαιπηηθό 
Πίλαθα Γαπαλώλ 

Ση λα επηζπλάπηεηαη: 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 
ΚΟΣΟΤ/ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ (Πξνζθνξέο, 

εθηίκεζε θόζηνπο θιπ) 
 

Σα παξαζηαηηθά λα νκαδνπνηνύληαη ζε 
επίπεδν Τπνθαηεγνξίαο δαπαλώλ (π.ρ A.1, A.2, 

A.3, A.4, B.1 θιπ) θαη λα  επηζπλάπηνληαη 
ζε κνξθή PDF. 

 

Α. ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΚΣΗΡΙΑ     

 

Α.1 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
 
Γαπάλεο ζε θαηλνύξηα κεραλήκαηα/ εμνπιηζκό/ 
νρήκαηα θιπ. 

Καηαρσξείζηε αλαιπηηθά ή/θαη, όπνπ 
δπλαηόλ, νκαδνπνηεκέλεο (ζην κέηξν 
ηνπ δπλαηνύ) ηηο δαπάλεο. Να 
ζπκπιεξώλνληαη όιεο νη δεηνύκελεο 
πιεξνθνξίεο (πεδία ηνπ πίλαθα) θαη 
λα επηζπλάπηνληαη ηα δεηνύκελα 
παξαζηαηηθά. 
 
Παξαδείγκαηα νκαδνπνηεκέλεο 
θαηαρώξεζεο δαπαλώλ: 
π.ρ. κηθξόο εμνπιηζκόο θνκκσηεξίνπ 
(ςαιίδηα, θηέλεο, ειεθηξηθνί 
ζηεγλσηήξεο θιπ) 
- εμνπιηζκόο θνπδίλαο εζηηαηνξίνπ 
(πηξνύληα, καραίξηα, πηάηα θιπ) 
- έπηπια γξαθείσλ (γξαθείν, 
βηβιηνζήθε, extensions θιπ) 

Αλαιπηηθέο πξνζθνξέο κε ζαθή πεξηγξαθή ηεο 
πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο πνπ λα ζπλνδεύνληαη, 
όπνπ είλαη δπλαηό, από ελεκεξσηηθό πιηθό ζην 
νπνίν λα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξνηεηλόκελσλ επελδύζεσλ. ηελ πεξίπησζε 
ηδηνθαηαζθεπώλ λα ππνβάιινληαη αλαιπηηθνί 
πξνϋπνινγηζκνί ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο. 

 

Α.2 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 
 
Eηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (πρ. ριννηάπεηαο 
αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο, εγθαηαζηάζεηο 
θνιπκβεηεξίσλ). 

Καηαρσξείζηε αλαιπηηθά ή/θαη, όπνπ 
δπλαηόλ, νκαδνπνηεκέλεο (ζην κέηξν 
ηνπ δπλαηνύ) ηηο δαπάλεο. Να 
ζπκπιεξώλνληαη όιεο νη δεηνύκελεο 
πιεξνθνξίεο (πεδία ηνπ πίλαθα) θαη 
λα επηζπλάπηνληαη ηα δεηνύκελα 
παξαζηαηηθά. 

Αλαιπηηθέο πξνζθνξέο κε ζαθή πεξηγξαθή ηεο 
πξνηεηλόκελεο επέλδπζεο πνπ λα ζπλνδεύνληαη, 
όπνπ είλαη δπλαηό, από ελεκεξσηηθό πιηθό ζην 
νπνίν λα θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξνηεηλόκελσλ επελδύζεσλ. ηελ πεξίπησζε 
ηδηνθαηαζθεπώλ λα ππνβάιινληαη αλαιπηηθνί 
πξνϋπνινγηζκνί ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο. 

 

Α.3 

ΚΣΙΡΙΑ - ΑΝΔΓΔΡΗ / ΔΠΔΚΣΑΗ 
 
Aθνξά λέα θηίξηα  ή/θαη πξνζζήθεο πνπ 
απμάλνπλ ην εκβαδό ηνπ θαιπκκέλνπ ρώξνπ. 
 
εκ. Σν αλώηαην ύςνο ηεο επηιέμηκεο δαπάλεο 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηα €700 αλά ηεηξαγσληθό 
κέηξν επηιέμηκνπ θαιπκκέλνπ ρώξνπ. 

Καηαρσξείζηε κόλν  κία  εγγξαθή κε 
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
 
Οη αλαιπηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 
θαίλνληαη θαη λα ηεθκεξηώλνληαη ζηα 
ζρεηηθά επηζπλαπηόκελα παξαζηαηηθά 
ηα νπνία θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά αλά 
πεξίπησζε ζηνλ Οδεγό ρεδίνπ θαη 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά  

Παξαζηαηηθά ηεθκεξίσζεο θόζηνπο Γαπαλώλ ζηελ 
ππνθαηεγνξία Α.3. ΚΣΗΡΙΑ - ΑΝΔΓΔΡΗ / 
ΔΠΔΚΣΑΗ: 
(1) Για πεπιπηώζειρ πος έσει εξαζθαλιζηεί η 
ζσεηική Άδεια Οικοδομήρ: 
• Άδεηα Οηθνδνκήο θαη εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα (θαηόςεηο, όςεηο, εκβαδνγξάκκαηα). 
• Αλαιπηηθή εθηίκεζε θόζηνπο από ηνλ αξρηηέθηνλα 
ηνπ έξγνπ (κέινο ηνπ ΔΣΔΚ) ζηελ νπνία λα 
δειώλεηαη ε θύζε ησλ εξγαζηώλ (π.ρ. λέα 
νηθνδνκή, πξνζζήθεο/ κεηαηξνπέο). Όπνπ ππάξρεη 
πξνζζήθε/ επέθηαζε πθηζηάκελεο νηθνδνκήο, ηόηε 
ζα πξέπεη ζην εκβαδόγξακκα λα δηαρσξίδεηαη ην 
εκβαδό ηεο πθηζηάκελεο νηθνδνκήο θαη ηεο 
πξνζζήθεο/ επέθηαζεο. 
• Αλαιπηηθή πξνζθνξά από εξγνιάβν νηθνδνκώλ ή 
θαη αλαιπηηθέο πξνζθνξέο από αλεμάξηεηνπο 
ππεξγνιάβνπο (ζε θάζε πεξίπησζε λα ππάξρεη 
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ζαθήο πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ θαη θόζηνπο  πνπ 
πξόθεηηαη λα δηεθπεξαησζνύλ). 
• Σίηινο Ιδηνθηεζίαο ή πκθσλία Μίζζσζεο 
Οηθνπέδνπ/Γεο. 
 
(2) Για πεπιπηώζειρ πος δεν έσει εξαζθαλιζηεί 
Άδεια Οικοδομήρ: 
• Βεβαίσζε από ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη 
Οηθήζεσο όηη έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα εμαζθάιηζε 
άδεηαο θαζώο θαη αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ 
αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ (θαηόςεηο, όςεηο, 
εκβαδνγξάκκαηα). 
Σνλίδεηαη όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε Άδεηα 
Οηθνδνκήο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 
πξνζθνκίδεηαη πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο ρνξεγίαο. 
• Αλαιπηηθή εθηίκεζε θόζηνπο από ηνλ αξρηηέθηνλα 
ηνπ έξγνπ (κέινο ηνπ ΔΣΔΚ) ζηελ νπνία λα 
δειώλεηαη ε θύζε ησλ εξγαζηώλ (π.ρ. λέα 
νηθνδνκή, πξνζζήθεο/ κεηαηξνπέο). Όπνπ ππάξρεη 
πξνζζήθε/ επέθηαζε πθηζηάκελεο νηθνδνκήο, ηόηε 
ζα πξέπεη ζην εκβαδόγξακκα λα δηαρσξίδεηαη ην 
εκβαδό ηεο πθηζηάκελεο νηθνδνκήο θαη ηεο 
πξνζζήθεο/ επέθηαζεο. 
• Σίηινο Ιδηνθηεζίαο ή πκθσλία Μίζζσζεο 
Οηθνπέδνπ/ Γεο. 
 
Σο ανώηαηο ύτορ ηηρ επιλέξιμηρ δαπάνηρ δεν 
θα ςπεπβαίνει ηα €700 ανά ηεηπαγυνικό μέηπο 
καλςμμένος σώπος 

 

Α.4 

ΚΣΗΡΙΑ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ 
 
Αθοπά διαμόρθωζη υθιζηάμενων σώπυν 
πος ΔΕΝ αςξάνει ηο εμβαδό ηυν ςθιζηάμενυν 
καλςμμένυν σώπυν 
 
Σημ. Το ανώηαηο ύτορ ηηρ επιλέξιμηρ δαπάνηρ 
δεν θα ςπεπβαίνει ηα €250 ανά ηεηπαγυνικό 
μέηπο επιλέξιμος καλςμμένος σώπος 

Καηαρσξείζηε κόλν  κία  εγγξαθή κε 
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
 
Οη αλαιπηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 
θαίλνληαη θαη λα ηεθκεξηώλεηαη ζηα 
ζρεηηθά επηζπλαπηόκελα παξαζηαηηθά 
ηα νπνία θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά αλά 
πεξίπησζε ζηνλ Οδεγό ρεδίνπ θαη 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά  

 
Παξαζηαηηθά ηεθκεξίσζεο θόζηνπο Γαπαλώλ ζηελ 
ππνθαηεγνξία Α.4. ΚΣΗΡΙΑ - ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ - 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ:  
• Αλαιπηηθή εθηίκεζε θόζηνπο από ηνλ αξρηηέθηνλα 
ηνπ έξγνπ (κέινο ηνπ ΔΣΔΚ) ζηελ νπνία λα 
δειώλεηαη ε θύζε ησλ εξγαζηώλ (π.ρ. ηνπνζέηεζε 
θεξακηθώλ, μπινπξγηθέο/ πδξαπιηθέο εξγαζίεο, θηι) 
ή/ θαη αλαιπηηθέο πξνζθνξέο γηα θάζε ηύπν 
νηθνδνκηθήο ή άιιεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεζηεί. 
• Βεβαίσζε από ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ (κέινο 
ηνπ ΔΣΔΚ) ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην εκβαδό 
ηνπ θαιπκκέλνπ ρώξνπ.  
• Άδεηα Οηθνδνκήο θαη εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα (θαηόςεηο, όςεηο, εκβαδνγξάκκαηα), εάλ 
έρεη εμεπξεζεί ν ρώξνο. 
• Σίηινο Ιδηνθηεζίαο ή πκθσλία Μίζζσζεο 
ππνζηαηηθνύ. 
 
Σο ανώηαηο ύτορ ηηρ επιλέξιμηρ δαπάνηρ δεν 
θα ςπεπβαίνει ηα €250 ανά ηεηπαγυνικό μέηπο 
καλςμμένος σώπος 
 

 

Β. ΚΑΣΑΡΣΙΗ     

 

Β.1 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
 
Αθνξά ΜΟΝΟ ηνπο επηιέμηκνπο εηαίξνπο (γηα 
εμσηεξηθό θαιύπηνληαη θαη αεξνπνξηθά 
εηζηηήξηα.) 

 
Καηαρσξείζηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ πξνηεηλόκελσλ δαπαλώλ 
Καηάξηηζεο δηαρσξίδνληαο ηηο θπξίσο 
ζε θόζηνο  
(1) εκηλαξίσλ/εθπαίδεπζεο θαη  
(2) Σαμηδησηηθά γηα παξαθνινύζεζε 
ζεκηλαξίσλ ή/θαη άιιεο επηιέμηκεο 
δαπάλεο. 
 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΠΡΟΦΟΡΔ 
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Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ -ΠΡΟΩΘΗΗ 
  

 

 

Γ.1 

ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΗ 
 
Η θαηεγνξία πεξηιακβάλεη Γηαθήκηζε ζε Μέζα 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (πρ. εθεκεξίδεο, 
πεξηνδηθά, ειεθηξνληθά κέζα, θιπ), ζπκκεηνρή 
γηα εθζέζεηο (θόζηνο ελνηθίαζεο & 
δηακόξθσζεο πεξηπηέξσλ, αεξνπνξηθνύ 
εηζηηεξίνπ) θ.α 

Καηαρσξείζηε ζπλνπηηθή/ γεληθή 
πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ 
δαπαλώλ Πξνβνιήο/ Πξνώζεζεο 
δηαρσξίδνληαο ηηο ζε γεληθέο 
θαηεγνξίεο. 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΠΡΟΦΟΡΔ 

 

Γ.ΆΛΛΔ ΓΑΠΑΝΔ 
  

 

 

Γ.1 

 

ΑΛΛΔ ΓΑΠΑΝΔ 
 

Αθνξά δαπάλεο κειέηεο θαη επίβιεςεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ από αξρηηέθηνλα, 
πνιηηηθό κεραληθό ειεθηξνιόγν, θαη γηα ηηο  
επηιέμηκεο δαπάλεο ή εξγαζίεο, δαπάλεο 
ίδξπζεο/ εγγξαθήο εηαηξείαο,  δαπάλεο 
πκβνύισλ γηα εηνηκαζία θαη ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο. 

 

Καηαρσξείζηε ζπλνπηηθή/ γεληθή 
πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ 
δαπαλώλ αλά ζέκα. 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΠΡΟΦΟΡΔ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ - Δ   
 

 

Δ.1 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 
 
Αθνξά αγνξέο πξώησλ πιώλ, 
πιηθώλ,  αλαιώζηκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο, ελνίθηα, ειεθηξηθό ξεύκα, λεξό 
(κέρξη θαη έμη κελώλ), αζθάιηζηξα επηρείξεζεο 
θ.α. 

Καηαρσξείζηε ζπλνπηηθή/ γεληθή 
πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ 
δαπαλώλ αλά ζέκα. 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΠΡΟΦΟΡΔ 

 
 
 

4.4.1 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΩΝ 

 

Καηεγνξία Γαπάλεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Τπνθαηεγνξία Γαπάλεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πεξηγξαθή Γαπάλεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πξνκεζεπηήο (Πξνζθνξνδόηεο & 

Αξ. Πξνζθνξάο) 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ  

Μνλάδα Μέηξεζεο ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

Πνζόηεηα ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

πλνιηθή Αμία € (Υσξίο Φ.Π.Α) ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
 

4.4.2 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΩΝ 

 
ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΤΣΗΜΑ 
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4.4.3 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ  

 

πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο    € 

Τπνινγηδόκελε Υνξεγία   € 

Ιδησηηθή πκκεηνρή    € 

 
Δυνατότητα Χρηματοδότηςησ Ζργου (ίδια κεφάλαια / δανειςμόσ): 

Δηλώςτε τον τρόπο χρηματοδότηςησ του ζργου και κατά πόςο τα ποςά χρηματοδότηςησ υπάρχουν κατά 
τον χρόνο υποβολήσ τησ αίτηςησ ή θα εξαςφαλιςτοφν ςε επόμενο ςτάδιο. 

Η δυνατότητα χρηματοδότηςησ του ζργου κατά το ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ μοριοδοτείται με βάςη τα 
κριτήρια βαθμολόγηςησ νοουμζνου ότι τεκμηριώνεται επαρκώσ με τα ςχετικά αποδεικτικά (να 

επιςυνάπτονται). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δθλϊςετε ότι ζχετε δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ κατά το ςτάδιο υποβολισ αίτθςθσ - 
ςτθν ενότθτα επιςυναπτόμενα κα ςασ ηθτθκεί να επιςυνάψετε πιςτοποιθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ 
δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ για όλο το ποςό που κατά διλωςθ υπάρχει κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ. Μθ επαρκισ τεκμθρίωςθ κα ςυνεπάγεται τθν μθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου.  

Χρθματικό ποςό που υπάρχει διακζςιμο 
κατά τον Χρόνο υποβολισ αίτθςθσ 

Χρθματικό ποςό που κα εξαςφαλιςτεί ςε 
επόμενο ςτάδιο (μελλοντικά) 

Ίδια Κεφάλαια 0,00 €
 

0,00 €
 

Άλλοσ τρόποσ π.χ. μθ επιλζξιμοι εταίροι 
ι ςυγγενικά πρόςωπα όπωσ αναφζρεται 
ςτον Οδθγό 
του Σχεδίου (παρακαλϊ διευκρινίςτε): 

0,00 €
 

0,00 €
 

Τραπεηικόσ Δανειςμόσ 0,00 €
 

0,00 €
 

Τραπεηικι διευκόλυνςθ 0,00 €
 

0,00 €
 

Σφνολο 0,00 €  0,00 €  

 
0,00%  

0,00%  
 

Ποςό για το οποίο υπολείπεται να δθλϊςετε       € 
 

 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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4.5.1 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ 

 

Πξνβιεπόκελα έζνδα θαη απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ζαο θαηά ηα πξώηα πέληε (5) έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

Έζνδα 1ν Έηνο € 2ν Έηνο € 3ν Έηνο € 4ν Έηνο € 5ν Έηνο € 

Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο 0,00 €
 

0,00 €
 

0,00 €
 

0,00 €
 

0,00 €
 

Γεπηεξεύνπζεο δξαζηεξηόηεηεο 

(άιια εηζνδήκαηα) 
0,00 €

 
0,00 €

 
0,00 €

 
0,00 €

 
0,00 €

 

ΤΝΟΛΟ 0,00 €
 

0,00 €
 

0,00 €
 

0,00 €
 

0,00 €
 

 
 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
 

4.5.1 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Πξνβιεπόκελν θόζηνο ιεηηνπξγίαο (δαπάλεο) ηεο επηρείξεζεο ζαο θαηά ηα πξώηα πέληε (5) έηε 

Δαπάλεο 1ν Έηνο € 2ν Έηνο € 3ν Έηνο € 4ν Έηνο € 5ν Έηνο € 

Ακνηβή επηιέμηκνπ/σλ 

εηαίξνπ/σλ      

Ακνηβέο ππόινηπνπ 

πξνζσπηθνύ      

Κόζηνο πξώησλ πιώλ θαη 

άιισλ πιηθώλ      

Γεληθά έμνδα (ελνίθηα, 

ειεθηξηθό ξεύκα, ηειέθσλα 

θ.α.) 
     

Ακνηβέο ηξίησλ (ινγηζηή, θιπ)      

Έμνδα δηαθεκίζεσλ, πξνβνιήο 

θαη δηάζεζεο πξντόλη/ππεξεζ.      

Κόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (ηόθνη 

δαλείσλ, ηξαπεδηθά έμνδα θιπ)      

Άιια (δηεπθξηλίζηε πην θάησ) 

 

     

ΤΝΟΛΟ 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 
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5 ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Δπηζπλαπηόκελα Έγγξαθα 

α/α  Καηεγνξία Εγγξάθνπ 
ηνηρεία - Πεξηγξαθή 

Εγγξάθνπ 
Παξαηεξήζεηο Αξρείν     

Καηεγνξία 

Δγγξάθνπ 
1 ΓΔΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ/ARC

 

ηνηρεία - 

Πεξηγξαθή 

Δγγξάθνπ 
 

Παξαηεξήζεηο 

 

Αξρείν  Δπηιέμηε Αξρείν  
 

 
ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 

 
τθν ενότθτα "V ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ" κα πρζπει να επιςυνάψετε τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται αναλόγωσ τθσ περίπτωςθ που εφαρμόηει (κάποια 
υποχρεωτικά για όλουσ και κάποια αναλόγωσ των κατά διλωςθ ςτοιχείων ςτισ ςχετικζσ 
ενότθτεσ τθσ αίτθςθσ).   
τα ζγγραφα χεδίου παρατίκεται κατάλογοσ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και ςχετικι 
βοθκθτικι πλθροφόρθςθ. 
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6.1 ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΓΡΑΦΧΝ 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο όινη νη επηιέμηκνη εηαίξνη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ‘ππνγξάςνπλ’, 

παηώληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή Τπεύζπλε δήισζε απνδνρήο/ζπγθαηάζεζεο/δέζκεπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ππνγξαθώλ ελεξγνπνηείηαη κόλν από ην πληνληζηή κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ 

«ελεξγνπνίεζε Τπνγξαθώλ». Αθνύ ν ζπληνληζηήο ελεξγνπνηήζεη ηηο ππνγξαθέο ηόηε κόλν είλαη 

δπλαηή ε ππνγξαθή δήισζεο από ηνπο επηιέμηκνπο εηαίξνπο. 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζην έληππν αίηεζεο ηόηε νη ππνγξαθέο εηαίξσλ απηόκαηα 

δηαγξάθνληαη θαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν έιεγρνο νξζόηεηαο πνπ δηελεξγείηαη ζην βήκα VII - ΔΛΔΓΥΟ 

ΟΡΘΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ, πεξηιακβάλεη θαη έιεγρν πιεξόηεηαο ησλ «ππνγξαθώλ» ησλ 

επηιέμηκσλ εηαίξσλ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, γηα απνθπγή αρξείαζησλ επαλαιήςεσλ ηεο δηαδηθαζίαο ππνγξαθώλ εηαίξσλ 

θαιείζηε όπσο, αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο (ζηνηρεία αίηεζεο θαη 

ζπλεκκέλα), λα δηελεξγείηε ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΘΟΣΖΣΑ (θαη δηόξζσζε ζηελ αίηεζε) κέρξη λα 

ιάβεηε κνλαδηθό ζθάικα ηηο ππνγξαθέο εηαίξσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεηε κε ηε 

δηαδηθαζία «Τπνγξαθέο εηαίξσλ». 

 

 
  

Δλεξγνπνίεζε ππνγξαθώλ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ https://fundingapps.mcit.gov.cy 

 
 
 

 

25 
 

 

6.2 ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΔΣΑΗΡΟΤ 

 

Απνπνίεζε Επζύλεο 

 Η πρόςβαςθ χρθςτϊν/αιτθτϊν ςτο ςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Τποβολισ Αιτιςεων του ΤΕΕΒΣ γίνεται μόνο 
μζςω τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου Αςφαλείασ (Αριάδνθ) και αποκλειςτικά ςε εγγεγραμμζνουσ 
Χριςτεσ τθσ Αριάδνθσ που ζχουν ταυτοποιθκεί με τθν διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν επίςθμθ 
ιςτοςελίδα τθσ Αριάδνθσ (https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/). 

 Η είςοδοσ Χριςτθ ςτο ςφςτθμα του ΤΕΕΒΣ γίνεται μόνο με τα διαπιςτευτιρια Χριςτθ ςτθν Αριάδνθ 
(username και password) τα οποία μόνο ο ίδιοσ ο ταυτοποιθμζνοσ χριςτθσ γνωρίηει και με δικι του 
ευκφνθ δεν αποκαλφπτονται ςε οποιονδιποτε τρίτο. Ωσ εκ τοφτου, οποιαδιποτε διλωςθ, ςυγκατάκεςθ, 
αποδοχι, ι παραχϊρθςθ γίνεται από τον χριςτθ ςτο ςφςτθμα του ΤΕΕΒΣ κεωρείται ότι γίνεται υπεφκυνα 
και δεςμευτικά από τον ίδιο τον ταυτοποιθμζνο χριςτθ. Η δυνατότθτα τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ/ 
ςυγκατάκεςθσ/αποδοχισ/δζςμευςθσ κάκε επιλζξιμου εταίρου που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα αίτθςθ 
παρζχεται αποκλειςτικά ςτον ίδιο. 

Τπεύζπλε Δήισζε θαη 

Τπνγξαθή/πγθαηάζεζε Επηιέμηκνπ Εηαίξνπ 

Δγώ, ν …………… κε ΑΓΣ/ARC: ……………., δειώλσ ππεύζπλα θαη δεζκεύνκαη όηη: 

1. Ζχω διαβάςει και κατανοιςει όλα τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν παροφςα θλεκτρονικι αίτθςθ και 
βεβαιϊνω ότι είναι πλιρθ, ακριβι και αλθκι και γνωρίηω ότι τυχόν ψευδισ διλωςθ κα ςυνεπάγεται τθν 
άμεςθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ μου και ότι κα ςτερθκϊ του δικαιϊματοσ υποβολισ άλλθσ αίτθςθσ εντόσ 
των πλαιςίων του παρόντοσ χεδίου. Επίςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, είναι δυνατόν να λθφκοφν και 
πρόςκετα μζτρα εναντίον μου. Για το ςκοπό αυτό αποδζχομαι τθν επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων που 
δθλϊνω ςτθν παροφςα αίτθςθ. Αντιλαμβάνομαι ότι ανακρίβεια ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ 
επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

2. Με τθν υπογραφι/διλωςθ ςυγκατάκεςθσ μου ςτθν παροφςα αποδζχομαι και επιτρζπω όπωσ ο 
υντονιςτισ τθσ αίτθςθσ υποβάλει οριςτικϊσ τθν αίτθςθ ςτο ςφςτθμα του ΤΕΕΒΣ. 

3. Αναγνωρίηω ότι φζρω τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και ότι 
διόρκωςθ ι τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ι τυχόν υποβολι ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και 
ςυμπλθρωματικϊν,  δεν είναι δυνατι και δεν επιτρζπεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα του ΤΕΕΒΣ. 

4. Με τθν υπογραφι/διλωςθ ςυγκατάκεςθσ μου ςτθν παροφςα αναγνωρίηω και αποδζχομαι ότι το 
Τπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ («ΤΕΕΒΣ), για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ τθσ 
παροφςασ αίτθςθσ για χρθματοδότθςθ ι/και για επαλικευςθ ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, δφναται, να: 
 
4.1. ανακτά ι/και διατθρεί ι/και επεξεργάηεται ςε θλεκτρονικι ι οποιαδιποτε άλλθ μορφι, δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα - κατά τθν ζννοια του περί Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 
(Προςταςία του Ατόμου) Νόμου ωσ τροποποιείται ι/και αντικακίςταται, - ι/και ευαίςκθτα/εμπιςτευτικά 
δεδομζνα, τα οποία, με βάςθ τισ πρόνοιεσ χεδίου Χορθγιϊν του ΤΕΕΒΣ, απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ. 
 
4.2. ανακτά δεδομζνα μζςω θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ αρχείων/ςυςτθμάτων από τισ ακόλουκεσ 
Αρμόδιεσ Αρχζσ: (1) Σμιμα Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου Παραλιπτθ (2) Τπθρεςία Κοινωνικϊν 
Αςφαλίςεων (3) Σμιμα Αρχείου Πλθκυςμοφ ςχετικά με το άτομο μου.  

5. Δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζχω προβεί ςε ενθμζρωςθ των ςτοιχείων μου ςτα μθτρϊα/Αρχεία/θλεκτρονικά 
ςυςτιματα που τθροφν οι πιο πάνω αναφερόμενεσ Αρμόδιεσ Αρχζσ και ότι αυτά είναι αλθκι και ορκά και 
μποροφν να λθφκοφν υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ ι/και επαλικευςθ ςτοιχείων τθσ παροφςασ αίτθςθσ μου. 
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6. Εάν θ πρόταςθ μου (το επενδυτικό ζργο) εγκρικεί και ενταχκεί για επιχοριγθςθ ςτο χζδιο Ενίςχυςθσ τθσ 
Νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ δθλϊνω υπεφκυνα και δεςμεφομαι ότι: 
 
6.1. Θα τθρϊ τθν εκνικι νομοκεςία και τουσ κοινοτικοφσ κανόνεσ για το περιβάλλον, τθν ιςότθτα 
ευκαιριϊν μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και μθ διάκριςθ και ιδιαίτερα τουσ Νόμουσ και Κανονιςμοφσ που 
αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙV του Οδθγοφ του χεδίου. 
 
6.2. Θα τθρϊ όλεσ τισ πρόνοιεσ του χεδίου που αναφζρονται ςτον Οδθγό του, τόςο κατά τθν διάρκεια 
υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ μου ζργου όςο και για περίοδο τριϊν (3) ετϊν μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
τθσ απόφαςθσ τελικισ πιςτοποίθςθσ του ζργου (καταβολι τθσ τελικισ πλθρωμισ τθσ χορθγίασ). 

7. Σουλάχιςτον ζξι μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ παροφςασ αίτθςθσ μου είχα και ςυνεχίηω να ζχω τθν διαμονι 
μου ςτισ ελεγχόμενεσ από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία περιοχζσ ι διζμενα ςτο εξωτερικό για ςκοποφσ 
Φοίτθςθσ ι Εργοδότθςθσ και θ άμεςθ οικογζνεια μου (ςφηυγοσ ι γονείσ) είχαν και ςυνεχίηουν να ζχουν 
τθν διαμονι τουσ ςτισ ελεγχόμενεσ από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία περιοχζσ. 

8. Σουλάχιςτον ζξι μινεσ πριν τθν υποβολι τθσ παροφςασ αίτθςθσ μου δεν άςκθςα οποιανδιποτε 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Οδθγοφ του χεδίου. 

9. Δεν υφίςταται ςε βάροσ μου οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ δικαςτθρίου για δόλο, απάτθ ι/ και άλλο 
αδίκθμα, που ςυντελζςτθκε ςε ςχζςθ με προθγοφμενο χζδιο Χορθγιϊν του Τπουργείου Ενζργειασ, 
Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ (ΤΕΕΒΣ) ι απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ του Τπουργείου για τον 
αποκλειςμό μου για τρία (3) χρόνια από όλα τα χζδια Χορθγιϊν του ΤΕΕΒΣ ι/ και για λιψθ περαιτζρω 
νομικϊν μζτρων, εκτόσ και αν ζχουν παρζλκει τρία (3) χρόνια από τθν θμερομθνία τθσ εν λόγω 
καταδικαςτικισ απόφαςθσ ι απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ Αρχισ. 

10. Σο ίδιο αντικείμενο επζνδυςθσ ι μζροσ τθσ ι θ ίδια παραγωγικι μονάδα δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά 
υπαχκεί για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε άλλο χζδιο ενιςχφςεων και κανζνα τμιμα του επενδυτικοφ μου 
ςχεδίου, για το οποίο αιτοφμε χορθγία ςτα πλαίςια του παρόντοσ χεδίου, ζχει ιδθ εκτελεςτεί. 

11. Δεν ζχω λάβει, οφτε κα ηθτιςω, οφτε κα λάβω χρθματοδότθςθ μζςω δανείων που να αποτελοφν μζροσ 
του χαρτοφυλακίου χρθματοδοτικϊν εργαλείων JEREMIE για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που 
χρθματοδοτοφνται από το ςυγκεκριμζνο μζτρο ενιςχφςεων. 

12. Με τθν υπογραφι/διλωςθ ςυγκατάκεςθσ μου ςτθν παροφςα αναγνωρίηω το δικαίωμα του Τπουργοφ 
Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ να προβεί ανά πάςα ςτιγμι ςε τροποποιιςεισ / 
ςυμπλθρϊςεισ ι αλλαγζσ ςτο χζδιο που τυχόν κα εγκρίνει θ Διαχειριςτικι Αρχι (Γενικι Διεφκυνςθ ΕΠΑ) 
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2014-2020. 

Εάλ δελ είζηε ν πην πάλσ ηαπηνπνηεκέλνο ρξήζηεο (επηιέμηκνο εηαίξνο) πνπ αλαγξάθεηαη  

ζηελ παξνύζα αίηεζε ΜΗΝ παηήζεηε ην πην θάησ θνπκπί ππνγξαθήο/ζπγθαηάζεζεο θαη 

ηεξκαηίζηε άκεζα ηε ζύλδεζε ζαο ζην ζύζηεκα.  
 

 
 
  

Είμαι ο πιο πάνω επιλζξιμοσ εταίροσ, ζχω διαβάςει και κατανοιςει όλουσ τουσ πιο 
πάνω όρουσ και διλωςθ και υπεφκυνα δθλϊνω ότι ςυμφωνϊ και τα αποδζχομαι. 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΥ/ΝΕ –  το παρόν αποτελεί πληροφοριακό 
βοήθημα - Αιτήςεισ υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μζςω τησ 
ιςτοςελίδασ https://fundingapps.mcit.gov.cy 
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Γηα λα νινθιεξσζεί ε ελέξγεηα πξέπεη λα παηήζεηε ην 
θνπκπί ηεο ππνβνιήο. 

Έιεγρνο Οξζόηεηαο
 

Δθηύπσζε Διέγρνπ
  

Τπ νβνιή
  

 

Παπακαλώ, παηήζηε ζηο κοςμπί Έλεγσορ Οπθόηηηαρ Δήλωζηρ, για να επιβεβαιωθεί η οπθόηηηα ηων 
ζηοισείων ηηρ ςποβολήρ 

 

 Πποζοσή μεηά ηην ςποβολή ηηρ ππόηαζηρ δεν έσεηε ηην δςναηόηηηα για πεπαιηέπω επεξεπγαζία ηων ζηοισείων. 
 

 

 

Επιςθμαίνεται ότι ο ζλεγχοσ ορκότθτασ που διενεργείται ςτο βιμα (VII - ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ) 
περιλαμβάνει και ζλεγχο πλθρότθτασ των «υπογραφϊν» των επιλζξιμων εταίρων. 

Ωσ εκ τοφτου, για αποφυγι αχρείαςτων επαναλιψεων τθσ διαδικαςίασ υπογραφϊν εταίρων προτρζπεςτε όπωσ, 
αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ (ςτοιχεία αίτθςθσ και ςυνθμμζνα), ακολοφκωσ διενεργείτε 
ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΘΟΣΗΣΑ (και διόρκωςθ ςτθν αίτθςθ) μζχρι να λάβετε μοναδικό ςφάλμα τισ υπογραφζσ εταίρων, και 
ςτθ ςυνζχεια προχωριςετε με τθν διαδικαςία «Τπογραφζσ εταίρων». 

 

http://84.205.223.101/AuditorCIS_CY/(S(bwpybmvb3fqqia55ehfnx155))/Modules/Common/ActivityWizardContainer.aspx?reqWizKey=wizSubmitYC1NE&ContractID=190389&CallPhaseID=1946&uid=776406&rid=ZGlItaGZe&reqWizView=viewFinal&&&&&

