
Απαντήσεις ΥΕΕΒ σε ερωτήματα για το Σχέδιο Ενίσχυσης 
της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

 
 

1. Σε περίπτωση που αιτητής/αιτήτρια είναι μέτοχος σε άλλη εταιρεία που 
δεν έχει κύκλο εργασιών (η οποία δεν συνδέεται με την πιθανή  αίτηση για 
σχέδιο ενίσχυσης επιχειρηματικής δραστηριότητας) μπορεί να υποβάλει 
αίτηση;  
Ναι, νοουμένου ότι επισυναφθεί βεβαίωση από εγκεκριμένο ελεγκτή ότι η 
εν λόγω εταιρεία είναι ανενεργή. 
 

2. Η γυναίκα μου άνοιξε την επιχείρηση της - ένα μικρό ανθοπωλείο - το 
Δεκέμβριο του 2020, κάτω από αρκετά αντίξοες συνθήκες. Το σχέδιο αυτό 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας προσφέρει ίσες ευκαιρίες 
επιχορήγησης και σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία 
τους μέσα στον κορωνοϊό; 
Το Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικότητας αφορά επιχειρήσεις που θα 

δραστηριοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης και όχι υφιστάμενες. 

Επιπλέον το ανθοπωλείο αποτελεί δραστηριότητα που εμπίπτει στο 

εμπόριο και δεν καλύπτεται από το εν λόγω Σχέδιο. 

3. Ένα άτομο που είναι δικαιούχος για υποβολή αίτησης στο σχέδιο, θέλει να 
υποβάλει αίτηση για δημιουργία τουριστικού καταλύματος. Ποιος είναι οι 
προϋποθέσεις; Θα πρέπει να παρέχει κάποιο ελάχιστο αριθμό 
υπηρεσιών; Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο υφυπουργείο 
Τουρισμού; 
Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις οι 
ίδιες. H παράγραφος 7 του Οδηγού του Σχεδίου είναι σχετική. Συγκεκριμένα 
όμως για τουριστικά καταλύματα, θα πρέπει να είναι συγκρότημα 
τουριστικού καταλύματος και όχι μεμονωμένη κατοικία και ναι θα πρέπει να 
εγγραφεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού. 

 

4. Καλύπτει και φωτοβολταϊκά πάρκα που τώρα κατασκευάζονται;  
Το Σχέδιο αυτό δεν καλύπτει τα φωτοβολταϊκά πάρκα. 
 

5. Άτομα τα οποία εργάζονται ως υπάλληλοι με το καθεστώς της αγοράς 
υπηρεσιών και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση να καταβάλουν εισφορές 
στα ταμεία των κοινωνικών ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενοι, είναι 
δικαιούχοι στο σχέδιο;  
Ναι τα άτομα με το καθεστώς μίσθωσης υπηρεσιών είναι δικαιούχοι του 
Σχεδίου, νοουμένου ότι προσκομισθεί  σχετικό συμβόλαιο ή βεβαίωση του 
εργοδότη μαζί με την αίτηση. 
 

6. Μπορούν ξένοι Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα 
στην Κύπρο να συμμετέχουν στο σχέδιο; 
 



Ναι, νοουμένου ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις. Η παράγραφος 
7 του Οδηγού Σχεδίου είναι σχετική . 
 
 

7. Τα σχέδια καλύπτουν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε γη των βρετανικών 
βάσεων; 
Όχι το Σχέδιο δεν καλύπτει τις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν 
εντός των Βρετανικών Βάσεων.  Η παράγραφος 7 του Οδηγού Σχεδίου είναι 
σχετική. 
 

8. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον γεωργικό τομέα θα πρέπει να αναμένουμε 
την προκήρυξη του Σχεδίου Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων; 
Ναι. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω Σχέδιο δεν είναι ανοιχτό στο παρόν 
στάδιο, αναμένεται να προκηρυχθεί στο τέλος του 2021. 
 

9. Τα τυροκομεία σε ποιο σχέδιο εμπίπτουν; 
Τα τυροκομεία εμπίπτουν στο Σχέδιο Γεωργικών Προϊόντων Καθεστώς 
4.2. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω Σχέδιο δεν είναι ανοιχτό στο παρόν 
στάδιο, αναμένεται να προκηρυχθεί στο τέλος του 2021. 

 

10. Ποιες είναι οι μειονεκτικές περιοχές; 
Υπάρχει σχετικός κατάλογος αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εμπορίου κ Βιομηχανίας. 
Ο πιο κάτω σύνδεσμος είναι σχετικός: 
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2
b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument 

 
 

11. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν φυσική εγκατάσταση οι νέες 
επιχειρήσεις;  
Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει φυσική εγκατάσταση των επιχειρήσεων, 
αλλά πάντα εξαρτάται από την φύση των εργασιών μιας επιχείρησης. Θα 
πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση ότι δεν επιθυμείτε να έχετε γραφείο και ότι 
θα εργάζεστε από το σπίτι. Θα το ελέγξει η Επιτροπή Βαθμολόγησης και θα 
αποφασίσει ανάλογα. 
 

12. Μπορούμε μέσα από το σχέδιο να αγοράσουμε μετοχές από κάποια 
υπάρχουσα εταιρεία; 
Όχι, δεν μπορείτε να αγοράσετε μετοχές από υφιστάμενη επιχείρηση, θα 
πρέπει να δημιουργήσετε μία νέα επιχείρηση από την αρχή. 
 

13. Μπορώ να υποβάλω αίτηση μόνο για αγορά μηχανημάτων;  
Η αίτηση που θα υποβληθεί και θα αφορά τη δημιουργία νέας επιχείρησης, 

μπορεί να έχει όποιες δαπάνες χρειάζονται για τη δημιουργία της 

επιχείρησης και νοουμένου ότι συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 9.1 

του Οδηγού του Σχεδίου. 

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument


 
14. Στο παρελθόν εμπίπταν και απλές παραδοσιακές επιχειρήσεις όπως 

γκαράζ κτλ. Θα ισχύει το ίδιο; 
Το γκαράζ αυτοκινήτων είναι μια επιχείρηση η οποία καλύπτεται από το 

Σχέδιο της Νέας Επιχειρηματικότητας, καθώς εμπίπτει στις υπηρεσίες. 

 
15. Αν θέλω να δημιουργήσω e-shop εμπίπτει στο σχέδιο ; 

Το e-shop (ηλεκτρονικό κατάστημα) είναι μια επιχείρηση η οποία 

καλύπτεται από το Σχέδιο της Νέας Επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

νοουμένου ότι τα προϊόντα που θα πωλούνται δεν εμπίπτουν στο 

Παράρτημα Ι του Οδηγού του Σχεδίου. 

 
16. Μπορούμε να πάρουμε χρηματοδότηση από τρίτους με ανταλλαγή 

μετοχές της εταιρείας μας, και να είμαστε δικαιούχοι του σχεδίου; 
Ναι θα μπορούν να μπουν ως μέτοχοι άτομα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα 
για το Σχέδιο και τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση, 
φτάνει να μην είναι νομικά πρόσωπα, μόνο φυσικά πρόσωπα 

 

17. Η "ίδια συμμέτοχη" μπορεί να είναι από external funding? ( όχι δάνειο από 
τράπεζα , αλλά από επενδυτές ) 
Βάσει της παραγράφου 8(β) του Οδηγού του Σχεδίου, η ίδια συμμετοχή 

θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται  με την 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, επιστολή/ 

βεβαίωση τράπεζας κτλ. στο όνομα του αιτητή ή/ και στο όνομα συγγενικών 

προσώπων του αιτητή μέχρι 4ου βαθμού ή και εξ’ αγχιστείας ή/ και των μη 

επιλέξιμων εταίρων που αναφέρονται στην αίτηση. 

18. Την άδεια οικοδομής του χώρου πρέπει να την έχεις πριν γίνει η αίτηση; 
Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει η άδεια οικοδομής με τη σωστή άδεια 

χρήσης, κατά την υποβολή αίτησης. Σε περίπτωση, όμως, που υποβληθεί 

είναι πλεονέκτημα στη βαθμολογία. 

 
19. Πώς αποδεικνύεται ότι μία επιχείρηση δεν είναι δραστηριοποιημένη;  

Θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από ελεγκτή ότι η εταιρεία είναι 

αδρανής. 

20. Για καταδυτικό κέντρο, εκπαίδευσης μαθημάτων υποβρύχιας κατάδυσης 
και πρώτων βοηθειών, μαθημάτων ναυαγοσωστικής κλπ καλύπτεται από 
τον τομέα Τουρισμού για χρηματοδότηση; 
Ναι, το καταδυτικό κέντρο είναι επιλέξιμη δραστηριότητα για το Σχέδιο και 

καλύπτεται ως Υπηρεσία. 

 



21. Εάν η εταιρεία υπάρχει και δραστηριοποιείται, αλλά ο νέος αποκτήσει 
τώρα 25% και άνω των μετοχών, θα είναι δικαιούχος; 
Στο Σχέδιο της Νέας Επιχειρηματικότητας δεν εμπίπτουν υφιστάμενες 

επιχειρήσεις. Εάν ο αιτητής που υποβάλει αίτηση, εγγράψει εταιρεία, θα 

πρέπει να έχει τουλάχιστον το 75% των μετοχών. 

22. Προσφορές που λήφθηκαν για την αγορά μηχανημάτων πριν τη 
δημοσίευση του σχεδίου, γίνονται αποδεκτές στην αίτηση; 
Ναι θα γίνονται αποδεκτές προσφορές που λήφθηκαν από προμηθευτές 
πριν την ανακοίνωση του Σχεδίου. 

 

23. Μηχανήματα που έχουν αγοραστεί και πληρωθεί αλλά δεν έχουν 
παραληφθεί δικαιούνται χορηγίας; 
Όλες οι αγορές πρέπει να γίνουν μετά την υποβολή της αίτησης. Η 
παράγραφος 9.2.6 του Οδηγού του Σχεδίου είναι σχετική. 
 

24. Το σχέδιο περιλαμβάνει και μισθούς για startups; 
Οι μισθοί δεν καλύπτονται από τις άμεσες δαπάνες του Προϋπολογισμού 

Προτεινόμενης Επένδυσης, αλλά μπορούν να περιληφθούν στις έμμεσες 

δαπάνες – Άλλα έξοδα, δηλαδή στο 7% κατ’ αποκοπή ποσό που 

υπολογίζεται πάνω στις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες.  

 
25. Μπορούμε να πάρουμε χρηματοδότηση από τρίτους με ανταλλαγή 

μετοχές της εταιρίας μας, και να είμαστε δικαιούχοι του σχεδίου; 
Εάν το άτομο που θα σας δώσει τη χρηματοδότηση, πληροί τα κριτήρια του 

σχεδίου, μπορεί να έχει όσες μετοχές επιθυμεί. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια, 

δε θα πρέπει να έχει πέραν του 25% των μετοχών. 

 
26. Μετά την έγκριση της αίτησης πότε θα έχω έλεγχο για τις αγορές μου από 

το Υπουργείο; 
Μετά την έγκριση στο Σχέδιο, θα υπογραφεί η σχετική Συμφωνία με το 
Υπουργείο και στη συνέχει θα δοθούν 24 μήνες για υλοποίηση των 
επενδύσεων. Όλοι οι απαραίτητοι επιτόπιοι έλεγχοι για τις δαπάνες του 
Σχεδίου θα γίνουν μετά το αίτημα πληρωμής της χορηγίας. 
 

27. Οι καφετέριες μπαρ εμπίπτουν στο σχέδιο;  
Ναι, οι καφετέριες, σνακ μπαρ, εστιατόρια εμπίπτουν στο Σχέδιο. 

 


