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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ "DE MINIMIS",  

ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  

 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

GITEX 2023 
 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ: 01/01/2023 – 31/12/2023  

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ 

ΤΟN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Μέρος Α. Στοιχεία Αιτητή: 

 
Προτείνον Νομικό Πρόσωπο/Οργανισμός: 
 
Κυπριακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών (δραστηριότητες οι οποίες 

περιλαμβάνονται στους τομείς F,H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S στους στατιστικούς κώδικες οικονομικών 

δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aναθ. 2, της 

ΕΕ). 

 

Όνομα: .…....………………………..……………………………………………………………….. 

Αρ. Εγγραφής:.…………………………………………………………………………..………….. 

 

Διεύθυνση: 

Οδός: ……………………………………………………................................................... 

Ταχ. Κώδικας: ............................................................................................................. 

Πόλη: …..……………………………………………………………..……..……………….. 

 

Αριθμός Τηλεφώνου: …………....…………………………………………………………………. 

 

Αριθμός Φαξ( Προαιρετικό):…………………….....………………………………………………. 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………..……...………….…………………………….…………...……. 

 

Ιστοσελίδα (όπου εφαρμόζεται):…………………………………………………………………… 

 

Τομέας Δραστηριοτήτων Επιχείρησης: …………………………………………………………... 

 

Είδος παρεχόμενων υπηρεσιών: ………………………………………………………………… 

 

Κατηγορία NACE …………………………………………………………………………………… 

(να επισυναφθεί βεβαίωση για το τρέχον έτος από την Στατιστική Υπηρεσία) 
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Κύκλος εργασιών / Εξαγωγές: 

Έτος 

Κύκλος 

εργασιών 

(€) 

Συνολική αξία 

εξαγωγών 

(€) 

Κυριότερες 

χώρες 

εξαγωγής 

Αριθμός 

εργαζομένων 

 

2018 
    

2019 
    

2020 
    

2021 
    

2022 
    

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι να λαμβάνω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ερωτηματολόγια σχετικά με πληροφορίες 
που αφορούν την εταιρεία, τις εξαγωγές καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την Υπηρεσία Εμπορίου. 
 

Στοιχεία ατόμου επικοινωνίας:  

 

 Όνομα: …………………………………………………………………………………. 

 

  Τηλέφωνο:………………...……….………………………………………..………… 

 

 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ……………………………………………………………… 
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Μέρος Β. Επισυναπτόμενα Έγγραφα 

 

Επισημαίνεται ότι η αίτηση σας θα αξιολογηθεί με βάση το περιεχόμενο της 

συμπεριλαμβανομένων και των συνημμένων παραστατικών που θα υποβληθούν με 

αποκλειστική ευθύνη του αιτητή.  

Προς αποφυγή καθυστερήσεων στη διαδικασία παραλαβής και εξέτασης των αιτήσεων 

παρακαλώ όπως φροντίσετε για την καταχώρηση των στοιχείων που φαίνονται στον Πίνακα 

Ι: «έλεγχος ορθότητας υποβολής παραστατικών» πιο κάτω μαζί με την αίτηση.  

Σημειώνεται ότι η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα πιστοποιητικά 

ή στοιχεία που τυχόν απαιτηθούν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Α/Α 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Σημειώστε √ για 

να επιβεβαιώσετε 

ότι έχετε 

υποβάλει τα 

επισυναπτόμενα 

έγγραφα 

1 Παράρτημα Ι: Πίνακας Εκδήλωσης συμμετοχής  

2 Παράρτημα ΙΙ: Έντυπο Προφίλ Εταιρείας  

3 
Παράρτημα ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ  Κ.Ε. 2 – Γραπτή Δήλωση Δυνάμει του  
των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Κανονισμών  

 

4 
Παράρτημα ΙV: Υπεύθυνη Δήλωση Για Χορήγηση Κρατικής 

Ενίσχυσης 
 

5 Παράρτημα V: Έντυπο Εξουσιοδότησης FIMAS  

6 Παράρτημα VI: Έντυπο Ενιαίας Επιχείρησης   

7 Τραπεζική εγγύηση/επιταγή ως εγγύηση συμμετοχής  

8 
Τραπεζική επιταγή που αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού 

κόστους συμμετοχής ανά εκθέτη 
 

9 Βεβαίωση από την Στατιστική Υπηρεσία  
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ΜΕΡΟΣ Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Και Συγκατάθεση Αιτητή 

Έχω ενημερωθεί και έχω πλήρη επίγνωση των προνοιών και κανονισμών του Σχεδίου Χορηγιών του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), στο οποίο υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, όπως αυτές καθορίζονται στα 

έγγραφα του Σχεδίου. 

Αποδέχομαι και εξουσιοδοτώ το ΥΕΕΒ όπως, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας αίτησης ή/και για 

επαλήθευση/επιβεβαίωση στοιχείων της αίτησης: 

• συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, μεταξύ άλλων και Προσωπικά 

Δεδομένα - κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου ως τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται, - ή/και ευαίσθητα/εμπιστευτικά δεδομένα, τα οποία, με βάση τις 

πρόνοιες Σχεδίου Χορηγιών του ΥΕΕΒ στο οποίο υποβάλλεται η παρούσα αίτηση, απαιτούνται για την 

αξιολόγηση της αίτησης. 

• ανακτά απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με το άτομο ή/και την επιχείρηση μου μέσω διασύνδεσης ή/κα 

επικοινωνίας με άλλες Αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες (όπως Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας). 

Συμφωνώ με τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων της Υπηρεσίας Εμπορίου όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Εμπορίου1.   

Τα στοιχεία που τηρούνται στα μητρώα/αρχεία άλλων Αρμόδιων Αρχών / Υπηρεσιών τα οποία αφορούν την αιτήτρια 

επιχείρηση είναι, με δική μου ευθύνη, πλήρως επικαιροποιημένα, αληθή και ορθά και, όπου απαιτείται, μπορούν να 

ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση ή/και επαλήθευση/επιβεβαίωση στοιχείων της παρούσας αίτησης. 

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την υπεύθυνη δήλωση  
 

 

Όνομα επιχείρησης: …………………………………………………….……………………..…… 

 

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου: …………………………………………………………..………… 

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου: ………………………………………………………..……… 

 

 

Σφραγίδα εταιρείας: ………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία: …………………………………………………………………………….…………… 

 
 
 

 
1 Η Υπηρεσία Εμπορίου συλλέγει τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εξέταση της 

αίτησης σας ή την αίτηση της επιχείρησης στην οποία είστε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος. Οι πληροφορίες σας δεν χρησιμοποιούνται για άλλο 

μη προβλεπόμενο σκοπό. Έχετε υπόψη σας ότι εφόσον απαιτείται στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Υπηρεσίας, τα προσωπικά σας 

δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον εμπορευόμενο ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό αν αυτό είναι απαραίτητο. 

Σημειώνεται επίσης ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα καθώς και να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία 

τους. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε 

όπως υποβάλετε γραπτό αίτημα στο ts@meci.gov.cy. 

 

http://www.meci.gov.cy/MECI/TRADE/TS.NSF/privacy-statement_gr/privacy-statement_gr?OpenDocument
mailto:ts@meci.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

* Εάν επιθυμείτε επιπρόσθετο εκθεσιακό χώρο πέραν του χώρου που καθορίζεται στο σημείο 5.2 του Ενημερωτικού Οδηγού, σημειώστε τα τετραγωνικά μέτρα 

στον κατάλληλο χώρο. Τονίζεται ότι το κόστος του επιπρόσθετου χώρου θα επιβαρύνει την εταιρεία σας και πρέπει να καταβάλλεται στο Υπουργείο όταν σας 

ζητηθεί. 

**Σημειώνεται ότι η χορηγία διαφημιστικού υλικού δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 700 ευρώ. 

***Το εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής που αναλογεί ανά εκθέτη έχει υπολογιστεί από την Αρμόδια Αρχή και αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού κόστους 

συμμετοχής. Σημειώνεται ότι με το πέρας της έκθεσης και τον υπολογισμό του τελικού κόστους, το ποσό που αναλογεί στην επιχείρηση (15%) ενδέχεται να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα.

 

A/A 

Στοιχεία Εκθέσεων Εκτιμώμενο Κόστος Συμμετοχής (€) * 

Όνομα 
Χώρα 

διεξαγωγής 

Ημερομηνίες 

διεξαγωγής 

Εγγύηση 

Συμμετοχής  

Επιπρόσθετος 

Εκθεσιακός 

Χώρος**  

Εκτιμώμενο κόστος 

διαφημιστικού 

υλικού ** 

 Εκτιμώμενο 

κόστος 

συμμετοχής 

(15%)*** 

 

 

 

Έκθεση 

τεχνολογίας και 

πληροφορικής 

GITEX 2023 

Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα 

16 - 20 

Οκτωβρίου 2023 
€1417   €1667 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 
 

COMPANY PROFILE 
 

 

1. COMPANY NAME:  ……………………………………………………………………..….. 

 

2.        COMPANY REGISTRATION NUMBER: ………………..………………………….…… 

 

3. FULL ADDRESS:  

 ADDRESS………………………………………………………………………………..…. 

  

TOWN: ………………………………………………………………………………………  
 
POSTAL CODE: …………………………………………………………………...……….. 

           P.O.Box: ………………………………………..…………………………………………… 

 

POSTAL CODE: …………………………………………………………………...……….. 

 

 TEL.: ……………………………………………………………...………………………….. 

 

 FAX(optional):……………………………………………………………………………….. 

 

 E-MAIL ADDRESS: …………………………………………………………………..……. 

 WEBSITE: ………………………………………………………………….………..……… 

 

4. FULL DESCRIPTION OF SERVICES TO BE EXHIBITED FOR INSERTION IN THE 

FAIR’S CATALOGUE: 

 ……………………………………………………………………………..…….……..…….. 

 ……………………………………………………………………………………..….……… 

 ……………………………………………………………………………………..…………. 

 ……………………………………………………………………………………..……….… 

 

5. REPRESENTATIVE AT THE CYPRUS PAVILION: 

 

 NAME: ……………………………………………………………………………………… 
 
 TITLE: ……………………………………………………………………………………..…
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020 

 

Υπότιτλος : Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2012 και του Κανονισμού 10(2) 

των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών 

Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2020  

 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί  Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2012 και του Κανονισμού 10(2) των περί 

Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων 

Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2020 εκδίδει το ακόλουθο υπόδειγμα γραπτής δήλωσης το οποίο 

η εκάστοτε Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

 

                                                                                                                                              ΕΝΤΥΠΟ  Κ.Ε.  

 

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

10(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΉΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2020 
 

Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για σκοπούς 

συμμόρφωσης είτε: 

 

Α)  με το Άρθρο 6(1) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕE) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013») όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
        (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.1) 

 

ή 

 

Β) με το  Άρθρο 6(1) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕE) αριθ. 1408/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1408/2013») όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
       (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.9)   

 

ή 

 

Γ)  με το Άρθρο 6(1) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 717/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 2014 για 

την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (εφεξής ο «Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 717/2014 ») όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 190, 28.6.2014,σ.45) 

 

ή 
 

Δ)  με το Άρθρο 3(1) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 360/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Απριλίου 

2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται  σε επιχειρήσεις που 

παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012») 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 
         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, 26.4.2012,σ.8). 

ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 
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(α)    Εγώ ο/η1………………….…………………………………………………………………………………….………..  με 

         Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας   ………………………………….                                      ή 

(β)     Εγώ ο/η2 …………………………………………………………………………………………………..…………….  με 

          Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας  ……………………….……………………., 

 

κατά νόμο εκπρόσωπος της/του εταιρείας/συλλόγου/σωματείου/οργανισμού/εμπορικής 

επωνυμίας/φορέα / ………….…………………….…………………... (να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να 

συμπληρωθεί κατάλληλα)  …..……………………………………………………………………..με Αριθμό Εγγραφής (εφόσον 

εφαρμόζεται)  …………………………..…………………… στο Μητρώο του/της 

…………………………………………………………….. ενόψει της χορήγησης σε μένα ή στην 

εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα/ …………………... (να διαγραφεί ό,τι δεν 

εφαρμόζεται  ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)  που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de minimis:  

 

Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης  

………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται):  

 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης3  

………………………………………………………………………………………………………….……………………………….  

 

και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 10(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό 

Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2020, 

ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με 

νόμιμους τόκους, και την επιβολή διοικητικού προστίμου το οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή 

επιβαλλόμενη από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας,  

 

 

ΔΗΛΩ  σήμερα    ...  / ...   /20..     τα εξής: 

                             

Α)  Τομέας οικονομικής δραστηριότητας4  (επιλέξετε α, β, γ ή δ σημειώνοντας Χ ή √ στο κατάλληλο 

τετραγωνάκι) : 

 

α)   τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων    

β)  τομέας  αλιείας  συμπεριλαμβανομένου  του  τομέα  της εμπορίας  και μεταποίησης  αλιευτικών   

προϊόντων 

 

γ)    τομέας των οδικών μεταφορών 

 

 
1  Για φυσικά πρόσωπα. 
2  Για νομικά πρόσωπα. 
3 Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 717/2014 καθώς και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται 

ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από 

την επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε 

περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή 

αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το μέγιστο δυνατό ύψος της 

επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.  
4 Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη 

μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να  δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος 

σημασίας. 
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δ)    άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων    

 

ή κατά πόσο η χορήγηση χορηγείται ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος 

 

 

Β)  Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα,  

i)    Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η ενιαία επιχείρηση στην οποία ανήκω ή 

εκπροσωπώ δεν έχει λάβει ούτε έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει από οποιανδήποτε Αρμόδια Αρχή, 

οιανδήποτε Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας «de minimis», κατά την έννοια των περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2020.              

 

ή 

 

ii)   Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, 

έχω λάβει ή η ενιαία επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες Ενισχύσεις 

Ήσσονος Σημασίας «de minimis»5: 

 

 

Α/Α Έτος 

χορήγησης 

της 

ενίσχυσης6 

Ύψος 

επιχορήγησης 
ή ισοδύναμο 

επιχορήγησης 

Τίτλος του μέτρου  

ενίσχυσης 
Αρμόδια Αρχή 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
5 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού, μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, 

αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα 

(economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση».  

    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, του  Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 τα 

ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες 

οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των 

δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει 

την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το 

δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 

καταστατικού της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 

των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
6  Δεν απαιτείται κατ ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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Και ενόψει των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς της οποίας προβαίνω 

στην παρούσα δήλωση (στο εξής η «οικεία ενίσχυση»), εγώ δεν έλαβα και δε θα λάβω με την καταβολή της 

οικείας ενίσχυσης ή η εταιρεία / σύλλογος / σωματείο / οργανισμός / εμπορική επωνυμία/φορέας / κλπ  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(να διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα) που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δε θα 

λάβει με την καταβολή της οικείας ενίσχυσης ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας συνολικό ποσό που να 

υπερβαίνει τα όρια που καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την 

περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη7. 

 

                                                                                                                   ο/η Δηλών/ούσα 

 

…………………………………….                                                                                                       

 

 

 

  

 
7   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 5. 
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Σημειώσεις: 

                       
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς ο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2014 

και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012. 

2. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 200.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. 

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια δεδομένη επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν επιτρέπεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε 

οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

3. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 20.000 ευρώ ανά 

τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 

χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων για περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 8.934.792 ευρώ.  

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 για την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 30.000 ευρώ 

ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση.  Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 

χορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας για περίοδο τριών 

οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 1.090.000 ευρώ. 

5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 717/2014 θα ακολουθείται από την Αρμόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισμοί 7 

και 8 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων 

και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2020. 

6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού 

οικονομικού συμφέροντος, επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 500.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά 

έτη ανά επιχείρηση. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού μπορούν να 

σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας νοουμένου ότι το σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δε θα ξεπερνά τις 500.000 

ευρώ ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού με οποιανδήποτε αντιστάθμιση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία 

γενικού οικονομικού συμφέροντος, ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση. 

7. Η υποβολή της παρούσας δήλωσης δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα στον υπογράφοντα για λήψη 

οποιασδήποτε ενίσχυσης ήσσονος σημασίας. Η έγκριση για χορήγηση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

για την οποία υποβάλλεται η παρούσα δήλωση εναπόκειται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
 

Εγώ ο/η …….………………………………………………………………………….……… 

Α.Δ.Τ. ……………………………………. κατά νόμον εκπρόσωπος της επιχείρησης 

..……………………………………….………………………………..…... με αριθμό εγγραφής 

……………………..……..……….. ενόψει της έγκρισης χορήγησης στην επιχείρηση που 

εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης: 

 

Τίτλος ενίσχυσης: Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", προς 

Κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε Εμπορικές 

Εκθέσεις στο Εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας συμμετέχει με Κρατικό Περίπτερο.   

 

Αρμόδια Αρχή για χορήγηση ενίσχυσης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας 

Δηλώνω υπεύθυνα σήμερα ..…../……/……., ότι: 

Για την επιχείρηση που εκπροσωπώ ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο αποτελεί μέρος της ίδιας επιχείρησης1, (επιλέξετε αυτό που εφαρμόζεται):

(α) δεν υφίσταται    

      υφίσταται             

 
1 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν 

αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από 

νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο 

αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή 

δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση».  

    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3(2) 

αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες 

σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης• β) μια 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης 

επιχείρησης• γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή 

δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας• δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή 

περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
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οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/και άλλο αδίκημα, που 

συντελέστηκε σε σχέση με οποιοδήποτε σχέδιο παροχής χορηγιών του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή/και άλλων Αρμόδιων Αρχών. 

 

(β) δεν υφίσταται    

      υφίσταται             

οριστική καταδικαστική απόφαση της Αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας για αποκλεισμό της εταιρείας για περίοδο μέχρι 3 χρόνων από 

τα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου ή/και για λήψη νομικών μέτρων. 

 

(γ) δεν έτυχε    

      έτυχε 

χορηγίας από κυβερνητικό ή άλλο φορέα για τον εξοπλισμό που αφορά την επένδυση της 

παρούσας αίτησης. 

 

(δ) δεν εκκρεμεί     

      εκκρεμεί 

η εξέταση άλλης σχετικής αίτησης για τον εξοπλισμό που αφορά την επένδυση της 

παρούσας αίτησης.  

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου:  ……………………………………………………… 

Όνομα νόμιμου εκπροσώπου:  ……………………………………………………… 

Ημερομηνία:                             ……………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 1441 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FIMAS 

 
Εγώ/ Εμείς ο/η/οι κάτωθι υποφαινόμενος/η/οι με την παρούσα  σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως στο εξής 

καταβάλλετε με έμβασμα ηλεκτρονικά στο τραπεζικό μου/μας λογαριασμό, οποιαδήποτε ποσά καθίστανται 

πληρωτέα προς εμένα/εμάς από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία μέσω του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS).   

 

Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Τραπεζικού μου/μας 

λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του 

τραπεζικού μου λογαριασμού (στο οποίο δεν φαίνονται οποιεσδήποτε συναλλαγές) όπου παρουσιάζονται 

μόνο το όνομα της  Τράπεζας,  ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού, ο κωδικός και το όνομα του 

υποκαταστήματος (όπου εφαρμόζεται) και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού μου /μας (ΙΒΑΝ – 

International Bank Account Number).  

 

Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης γραπτής ειδοποίησης από εμένα/εμάς. 

   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

(Κατόχου του Λογαριασμού) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

(για Φυσικά Πρόσωπα) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα) 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ  

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ & ΟΝΟΜΑ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  (ΙΒΑΝ) 

 

C Y                           

 
 

________________________                    _________________________________________________ 

Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος                     Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής οντότητας) 

Ημερομηνία:____/_____/20____ 

 
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα από το όνομα του 

εξουσιοδοτούντος  με την σφραγίδα της εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 
  

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ενιαίας Επιχείρησης 
 

 

Η παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης υποβάλλεται από τον Δικαιούχο ή τον εκπρόσωπο του 

Δικαιούχου της Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis Aid) και αφορά τη δομή της Ενιαίας Επιχείρησης 

για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 2(2) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013»)  

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 352, 24.12.2013, σ. 3).  

Ο εν λόγω ορισμός της Ενιαίας Επιχείρησης, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ισχύει για όλους 

τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας. 

 

 

Στην «Ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 

επιχείρησης·  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 

έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 

συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 

των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή 

περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης Ενιαία Επιχείρηση. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(Α) Δικαιούχος: Φυσικό Πρόσωπο 

Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου:  

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:  

Alien Registration Certificate Νumber (ARC):  

Διεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

  

(Β) Δικαιούχος: Νομικό Πρόσωπο 

Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

Τύπος Εταιρείας10: ΑΕ  /  ΒΝ  /  ΕΕ  /  ΗΕ  /  Σ  

Αρ. Εγγραφής Μητρώου Εφόρου Εταιρειών:  

Διεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

(Γ) Δικαιούχος: Άλλος Δικαιούχος11 

Επωνυμία Άλλου Δικαιούχου:  

Αρ. Εγγράφου Άλλου Δικαιούχου:  

Διεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

   NAI         OXI 

Ο πιο πάνω Δικαιούχος (Φυσικό Πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο ή 
Άλλος Δικαιούχος) συνιστά Τμήμα Ενιαίας Επιχείρησης? 

    

 
10 ΑΕ=Αλλοδαπή Εταιρεία, ΒΝ=Παλαιοί Συνεταιρισμοί, EΕ=Εμπορική Επωνυμία, ΗΕ=Εταιρεία, Σ=Συνεταιρισμός,  
11 π.χ Εγγεγραμμένα Σωματεία/Ιδρύματα κλπ. 
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Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνιστά Τμήμα Ενιαίας Επιχείρησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας, 

Πίνακας_1, με τα στοιχεία όλων των Επιχειρήσεων12 που αποτελούν την Ενιαία Επιχείρηση, σημειώνοντας πρώτη την «Κύρια» 

Επιχείρηση. 

Α/Α 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή ARC ή 

Αρ. Εγγραφής Μητρώου Εφόρου Εταιρειών ή 
Αρ. Εγγράφου Άλλου Δικαιούχου  

Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου ή 
Επωνυμία Νομικού Προσώπου ή  

Επωνυμία Άλλου Δικαιούχου 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9   

10     

11     

12     

13     

14   

15     

Πίνακας_1: Δομή Ενιαίας Επιχείρησης13 
 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία Ενιαία Επιχείρηση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται βάσει των ανάλογων Κανονισμών: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ή Κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 1408/2013 ή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014,  ή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 

συνεχόμενων οικονομικών ετών. 

Επισημαίνεται ότι, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση 

του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας ελέγχεται από την οικία Αρμόδια 

Αρχή μέσω του «Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» προς το σύνολο των 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η ενιαία επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και 

των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου 

ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.  

 
12 Προσκόμιση όλων των απαραίτητων αντιγράφων πιστοποιητικών των μετόχων των Επιχειρήσεων 
13 Σε περίπτωση που η Δομή της Ενιαίας Επιχείρησης αποτελείται από περισσότερες οντότητες παρακαλώ όπως τις προσκομίσετε όλες 

συγκεντρωτικά σε ένα ξεχωριστό έγγραφο.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
 

 Δικαιούχος  Εκπρόσωπος 
  

Ονοματεπώνυμο:  
 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή ARC:  

Διεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

Ιδιότητα/Θέση ατόμου με Δικαιούχο:  

   

 

 

……………………………………..………………………..………..…… ……………………………………..……………………….. 

(Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου ή Εκπροσώπου Ενίσχυσης)  (Υπογραφή)  

 

 

 

 

Ημερομηνία: ….../....../………. 
 

(Σφραγίδα Νομικού Προσώπου όπου ισχύει)                     

                    

 

 


