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ΣυντοµογραφίεςΣυντοµογραφίεςΣυντοµογραφίεςΣυντοµογραφίες    

(∆Α)- ∆ιαχειριστική Αρχή  

(ΕΦ)- Ενδιάµεσος Φορέας  

(ΕΠ)- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  

(ΤΕ)- Τµήµα Εργασίας  

(Φ∆)- Φορέας ∆ιαχείρισης  

Ορισµοί Ορισµοί Ορισµοί Ορισµοί     

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου οι ακόλουθοι όροι λαµβάνουν τη σηµασία που 

αναφέρεται εδώ: 

Αλλοδαπός: Αλλοδαπός: Αλλοδαπός: Αλλοδαπός: Πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος υπήκοος και έχει το καθεστώς του επί 

µακρά διαµένοντος στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε τους περί 

Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµους.  

Άνεργος: Άνεργος: Άνεργος: Άνεργος:  Οποιοδήποτε άτοµο το οποίο είναι εγγεγραµµένο για αναζήτηση εργασίας στα 

Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας, από τη στιγµή εγγραφής τους σε αυτά. 

Απασχόληση: Απασχόληση: Απασχόληση: Απασχόληση: Σηµαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, µε αµοιβή, βάσει ατοµικής 

συµβάσεως (συµβολαίου) ή σχέσεως εργασίας, ή µαθητείας, ή άλλης ατοµικής συµβάσεως 

(συµβολαίου) ή σχέσεως, διεπόµενης από το ιδιωτικό δίκαιο, σε οποιοδήποτε τοµέα ή 

κλάδο δραστηριότητας.    

∆ιαχειριστική Αρχή∆ιαχειριστική Αρχή∆ιαχειριστική Αρχή∆ιαχειριστική Αρχή (∆Α)– Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και την 

εφαρµογή του    Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  ∆Α έχει οριστεί το Γραφείο 

Προγραµµατισµού.        

∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι∆ικαιούχοι – Αιτητές  που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο. 

Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΕνδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΕνδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΕνδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙVVVV (ΕΦ(Ι (ΕΦ(Ι (ΕΦ(Ι (ΕΦ(ΙVVVV)))))))) - Ο Ενδιάµεσος Φορέας στον οποίο έχουν 

ανατεθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή καθήκοντα σχετικά µε τη συνολική εποπτεία και 

παρακολούθηση των ΕΦ (ΙΙ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Σε ότι αφορά τα Σχέδια Χορηγιών, πιο συγκεκριµένα, 

ελέγχουν και εγκρίνουν τα Σχέδια Χορηγιών που υποβάλλονται από τους ΕΦ (ΙΙ), επιβλέπουν 

την πρόοδο και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διενεργούν 

δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις, υποβάλλουν στη ∆Α προσχέδιο για την τελική και ετήσια 

έκθεση εκτέλεσης για το ΕΠ και υποβάλλουν στην Αρχή Πιστοποίησης τυχόν παρατυπίες 
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που εντοπίζονται. Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας IV έχει ορισθεί η Μονάδα του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  

ΕργαζόµενοςΕργαζόµενοςΕργαζόµενοςΕργαζόµενος/εργοδοτούµενος/εργοδοτούµενος/εργοδοτούµενος/εργοδοτούµενος: : : : Σηµαίνει κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή µαθητεύει µε 

πλήρη απασχόληση, αλλά µη συµπεριλαµβανοµένων των αυτοεργοδοτούµενων προσώπων.    

Εργοδότης: Εργοδότης: Εργοδότης: Εργοδότης: Σηµαίνει, κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισµό ιδιωτικού τοµέα που απασχολεί ή 

απασχολούσε εργαζοµένους.    

Μισθολογικό κόστος:  Μισθολογικό κόστος:  Μισθολογικό κόστος:  Μισθολογικό κόστος:  Νοείται το συνολικό ποσό που πράγµατι επιβαρύνει το δικαιούχο της 

ενίσχυσης όσο αφορά τις σχετικές θέσεις απασχόλησης περιλαµβανοµένων: α) των 

ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων  και β) των υποχρεωτικών εισφορών, όπως των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Οδηγός ∆ιαχείρισηςΟδηγός ∆ιαχείρισηςΟδηγός ∆ιαχείρισηςΟδηγός ∆ιαχείρισης: Ο Οδηγός ∆ιαχείρισης του Εκτάκτου Σχεδίου «Παροχής Κινήτρων για 

απασχόληση ανέργων», που περιλαµβάνει τις διαδικασίες που θα χρησιµοποιούνται για 

υλοποίηση του Σχεδίου. 

Οδηγός Εφαρµογής:Οδηγός Εφαρµογής:Οδηγός Εφαρµογής:Οδηγός Εφαρµογής:  Ο Οδηγός Εφαρµογής του Εκτάκτου Σχεδίου «Παροχής Κινήτρων για 

απασχόληση ανέργων», που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει ο κάθε 

δυνητικός ∆ικαιούχος να έχει υπόψη του για έγκριση από το Σχέδιο.    

ΟΠΣ ΟΠΣ ΟΠΣ ΟΠΣ – Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Το µηχανογραφηµένο σύστηµα που 

δηµιουργήθηκε από τη ∆Α στο οποίο καταχωρούνται τα δεδοµένα που αφορούν το ΕΠ. 

Προβληµατική επιχείρηση:Προβληµατική επιχείρηση:Προβληµατική επιχείρηση:Προβληµατική επιχείρηση: Για σκοπούς εφαρµογής των Κατευθυντήριων Γραµµών, µια 

επιχείρηση είναι προβληµατική εφόσον δεν είναι ικανή µε δικούς της οικονοµικούς πόρους 

ή  µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/µετόχους της και 

τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία, χωρίς εξωτερική 

παρέµβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς µία σχεδόν βέβαιη οικονοµική εξαφάνιση 

βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. Συγκεκριµένα µια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και 

ανεξαρτήτως µεγέθους προβληµατική στις  ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το 

µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου 

αυτού έχει απολεσθεί κατά την διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών ή 

2. Αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη 

ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το µισό του 

κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της επιχείρησης, και πάνω από 



 

6 

το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά την διάρκεια των δώδεκα 

τελευταίων µηνών ή 

3. Ανεξάρτητα από τη µορφή της επιχείρησης, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις 

προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία. 

Σχέδιο Σχέδιο Σχέδιο Σχέδιο – Αναφέρεται στο «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για απασχόληση ανέργων». 

Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ∆) / Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ∆) / Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ∆) / Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ∆) / Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ (ΕΦ(ΙΙΕνδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ (ΕΦ(ΙΙΕνδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ (ΕΦ(ΙΙΕνδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ (ΕΦ(ΙΙ))  - Είναι Ενδιάµεσος 

Φορέας ο οποίος διαχειρίζεται και υλοποιεί σχέδια χορηγιών (µε ή χωρίς κρατικές 

ενισχύσεις), όπου οι ∆ικαιούχοι είναι κυρίως ιδιωτικοί/µη-κρατικοί φορείς ή άλλοι 

οργανισµοί/φορείς/υπηρεσίες που υλοποιούν τα επί µέρους έργα των Σχεδίων και είναι 

αποδέκτες της σχετικής χορηγίας.    Φορέας ∆ιαχείρισης / Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας 

ΙΙ,    έχει ορισθεί το Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.     
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ΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγή    

Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 

2007-2013, στο οποίο εντάσσεται το έκτακτο σχέδιο χορηγιών «Κίνητρα απασχόλησης 

ανέργων» µε Φορέα ∆ιαχείρισης το Τµήµα Εργασίας, Ενδιάµεσος Φορέας ΙΙ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό 

σχέδιο που αποσκοπεί στη πλήρη και ποιοτική απασχόληση, στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού και στην εµπέδωση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων 

ευκαιριών. 

Στην Κύπρο, από συγκριτική άποψη, καταγράφονται θετικές εξελίξεις όσον αφορά τις 

συνθήκες διαβίωσης και τα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας στην Κύπρο, σε 

µεγαλύτερο µάλιστα βαθµό από τους αντίστοιχους µέσους όρους στην Ε.Ε. των 27. 

Συγκεκριµένα, το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο προσεγγίζει τους στόχους της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, ενώ και το ποσοστό ανεργίας παραµένει σηµαντικά 

χαµηλότερο  σε σχέση µε τον αντίστοιχο δείκτη  στην Ε.Ε. των 27, που φτάνει στο 9,2%.   

Παρόλα αυτά το ποσοστό ανεργίας κατά το β’ τρίµηνο του 2009, ανήλθε σε 5,2% του 

εργατικού δυναµικού, από 3,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Με βάση τα 

αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, που διενεργείται σύµφωνα µε 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό, για το β’ τρίµηνο του 2009, ο αριθµός των εργαζοµένων 

ανερχόταν στις 382.900 άτοµα και ο αριθµός των ανέργων στις 20.900 άτοµα.  

Οι επιπτώσεις των µακροοικονοµικών εξελίξεων, ως προς τους δείκτες  απασχόλησης και 

ανεργίας και λιγότερο ως προς τις  συνθήκες διαβίωσης, είναι ιδιαίτερα θετικές για την 

Κύπρο, δεδοµένου ότι η οικονοµική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, συγκρινόµενη µε 

τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο, χαρακτηρίζεται  σε µεγαλύτερο βαθµό ως «εντάσεως 

απασχόλησης»  και αυτό αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης των 

γυναικών κατά την ίδια περίοδο. Από την άλλη πλευρά, όπως προκύπτει από την  

επισκόπηση των ετήσιων ποσοστιαίων  µεταβολών του Α.Ε.Π. στην Κύπρο και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης στη Κύπρο διατηρείται σε 

διπλάσια περίπου επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1997 – 2007 σε σύγκριση µε 

την ΕΕ-27, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για περίοδο ύφεσης ή οικονοµικής µεγέθυνσης .  

Σε ένα κλίµα οικονοµικής κρίσης και επιδείνωσης των προοπτικών για την αγορά εργασίας 

της Κύπρου κρίθηκε αναγκαίο να αναπτυχθούν στοχοθετηµένα µέτρα τα οποία είναι 

αναγκαία για να τονωθεί η απασχόληση, να αµβλυνθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις και να 

περιοριστούν στο µέτρο του δυνατού οι απώλειες θέσεων εργασίας. 
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Το Σχέδιο είναι έκτακτο και θα προταθεί για συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή Κυβέρνηση. 

Η αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο πρέπει να ετοιµάζεται µόνο κατόπιν ενδελεχούς µελέτης 

όλων των εγγράφων του Σχεδίου που αποτελούνται από τον Οδηγό Εφαρµογής και τα 

παραρτήµατα αυτού καθώς και από το Έγγραφο του Σχεδίου.   

1.1.1.1. Αντικείµενο, Σκοποί του ΣχεδίουΑντικείµενο, Σκοποί του ΣχεδίουΑντικείµενο, Σκοποί του ΣχεδίουΑντικείµενο, Σκοποί του Σχεδίου    

1.11.11.11.1 Αντικείµενο Σχεδίου ΧορηγιώνΑντικείµενο Σχεδίου ΧορηγιώνΑντικείµενο Σχεδίου ΧορηγιώνΑντικείµενο Σχεδίου Χορηγιών    

Το Σχέδιο προνοεί την παροχή χορηγίας σε επιχειρήσεις οι οποίες προσλαµβάνουν άνεργα 

άτοµα.  Η χορηγία δίνεται σε εργοδότες οι αιτήσεις των οποίων τυγχάνουν έγκρισης µέσα 

από διαδικασία αξιολόγησης, και αφορούν τις επιλέξιµες δαπάνες που καθορίζονται στην 

παράγραφο 2.4. 

1.21.21.21.2 Σκοπός Σχεδίου ΧορηγιώνΣκοπός Σχεδίου ΧορηγιώνΣκοπός Σχεδίου ΧορηγιώνΣκοπός Σχεδίου Χορηγιών    

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην απάµβλυνση των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση στην αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη 

εργασίας από άνεργα άτοµα µε τη µορφή της πλήρους απασχόλησης. .  

Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι: 

1. Η δηµιουργία εισοδήµατος και τόνωση της ζήτησης/ τόνωση οικονοµικής 

δραστηριότητας 

2. Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η απάµβλυνση του προβλήµατος της 

ανεργίας 

3. Η κοινωνική αποκατάσταση του άνεργου πληθυσµού που αντιµετωπίζει προβλήµατα 

κοινωνικού αποκλεισµού. 

1.31.31.31.3 Θεσµικό και Νοµικό πλαίσιοΘεσµικό και Νοµικό πλαίσιοΘεσµικό και Νοµικό πλαίσιοΘεσµικό και Νοµικό πλαίσιο    

Θεσµικό και Νοµικό πλαίσιο για υλοποίηση του Σχεδίου είναι η απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου για έγκριση του Σχεδίου που πάρθηκε στη Συνεδρία του στις 27/10/2009. 

1.41.41.41.4 Καθεστώς ΕνίσχυσηςΚαθεστώς ΕνίσχυσηςΚαθεστώς ΕνίσχυσηςΚαθεστώς Ενίσχυσης    

Οι χορηγίες µε βάση το παρόν Σχέδιο θεωρούνται ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας κατά την 

έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης 
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∆εκεµβρίου 2006, για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ.5). 

Με βάση το άρθρο 2 του πιο πάνω Κανονισµού το ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος 

σηµασίας που µπορεί να παραχωρηθεί σε µια δεδοµένη επιχείρηση δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονοµικών 

ετών. Στις περιπτώσεις που οι ενισχύσεις χορηγούνται προς επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών το ανώτατο όριο δεν επιτρέπεται 

να υπερβεί τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονοµικών ετών.  Σε 

κάθε περίπτωση ένταξης επιχειρήσεων στο Σχέδιο θα ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπουν οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) 

Κανονισµοί του 2007 (Κ.∆.Π. 297/2007, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται).  

1.51.51.51.5 Φορέας ∆ιαχείρισηςΦορέας ∆ιαχείρισηςΦορέας ∆ιαχείρισηςΦορέας ∆ιαχείρισης    

Αρµόδιος Φορέας ∆ιαχείρισης του Σχεδίου είναι το Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ενδιάµεσος Φορέας Κατηγορίας ΙΙ). Ο Φορέας 

∆ιαχείρισης εκτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζει για τους Ενδιάµεσους Φορείς η 

∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.  

1.61.61.61.6 Χρηµατοδότηση ΣχεδίουΧρηµατοδότηση ΣχεδίουΧρηµατοδότηση ΣχεδίουΧρηµατοδότηση Σχεδίου    

Το Σχέδιο είναι έκτακτο και θα προταθεί για συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.  

1.71.71.71.7 Προϋπολογισµός του ΣχεδίουΠροϋπολογισµός του ΣχεδίουΠροϋπολογισµός του ΣχεδίουΠροϋπολογισµός του Σχεδίου    

Ο συνολικός προϋπολογισµός των χορηγιών που θα δοθούν µε βάση το Σχέδιο ανέρχεται σε 

έξι εκατοµµύρια ευρώ (€6.000.000).  Επισυνάπτεται Πίνακας Προγραµµατισµού 

Προσκλήσεων (Παράρτηµα 1ΣΤ) 

2.2.2.2. Προϋποθέσεις και Όροι Συµµετοχής στο ΣχέδιοΠροϋποθέσεις και Όροι Συµµετοχής στο ΣχέδιοΠροϋποθέσεις και Όροι Συµµετοχής στο ΣχέδιοΠροϋποθέσεις και Όροι Συµµετοχής στο Σχέδιο    

2.12.12.12.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής∆ικαίωµα Συµµετοχής∆ικαίωµα Συµµετοχής∆ικαίωµα Συµµετοχής    

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που:  

α. ∆εν έτυχαν οποιασδήποτε οικονοµικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της 

εργοδότησης του συγκεκριµένου ατόµου.   
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β. Προσλαµβάνουν άτοµο που είναι άνεργο, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι 

πολίτης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή πολίτης οποιουδήποτε Κράτους-Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαµένει νόµιµα και έχει δικαίωµα ελεύθερης 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη ∆ηµοκρατία, και εφόσον αυτός έχει µόνιµη 

διαµονή στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τουλάχιστο 12 

συνεχείς µήνες. 

γ.  Προσλαµβάνουν άτοµο που είναι άνεργο, ηλικίας 15 ετών και άνω, που είναι αλλοδαπός 

ο οποίος διαµένει νόµιµα και έχει δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας στην ∆ηµοκρατία, και εφόσον αυτός έχει µόνιµη διαµονή στην περιοχή που 

ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τουλάχιστον 5 συνεχή χρόνια.  

δ.  Προσλαµβάνουν άνεργο άτοµο που είναι εγγεγραµµένο στα Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία 

Εργασίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (∆ΥΑ) για αναζήτηση εργασίας.  

ε. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η πρόσληψη του ανέργου δεν πρέπει να έχει 

πραγµατοποιηθεί πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο 

Σχέδιο. 

 ∆εν καλύπτονται οι ακόλουθες επιχειρήσεις/εργοδότες: 

α. Εργοδότες που απασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα και 

προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών 

για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. 

β. Επιχειρήσεις/ εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτοµα τα οποία είναι κύριοι µέτοχοί 

τους. 

γ.  Αυτοεργοδοτούµενοι ως εργοδοτούµενοι/εργαζόµενοι 

δ. Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτοµα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε 

α΄ή β΄βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον εργοδότη.  

ε. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπογράψει συµβόλαια συνεργασίας µε την Κυβέρνηση 

ή/και Ηµικρατικούς Οργανισµούς κατά την περίοδο των οκτώ τελευταίων µηνών που 

προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης. 
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2.22.22.22.2 Ειδικές πΕιδικές πΕιδικές πΕιδικές προϋποθέσεις ροϋποθέσεις ροϋποθέσεις ροϋποθέσεις και όροι και όροι και όροι και όροι συµµετοχήςσυµµετοχήςσυµµετοχήςσυµµετοχής    

Για συµµετοχή στο Σχέδιο πρέπει πρόσθετα να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Με εξαίρεση τους τοµείς/κλάδους των κατασκευών, µεταποίησης και εµπορίου 

(χονδρικού και λιανικού) (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1: Στατιστικοί Κώδικες Οικονοµικών 

∆ραστηριοτήτων), η πρόσληψη πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού 

των µονάδων εργασίας στην επιχείρηση σε σχέση µε τον µέσο όρο του οκταµήνου που 

προηγήθηκε της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης εκτός και αν οι θέσεις που θα 

πληρωθούν µε την εργοδότηση των ανέργων έµειναν κενές ύστερα από 

συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας ή νόµιµη απόλυση για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω 

περιορισµού των θέσεων εργασίας στο ίδιο επάγγελµα. Επίσης ο εργοδότης πρέπει να 

δεσµευτεί ότι δεν θα µειώσει το προσωπικό της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια που 

θα λαµβάνει τη χορηγία. Επιπρόσθετα δεν επιδοτείται η απασχόληση ανέργου ατόµου 

το οποίο είχε απασχοληθεί το οκτάµηνο πριν την υποβολή της αίτησης στον ίδιο 

εργοδότη.   

 β. Σηµειώνεται ότι ο Φορέας ∆ιαχείρισης δεν αποδέχεται σε καµία περίπτωση όρους 

εργοδότησης όπου ο µισθός είναι χαµηλότερος από αυτόν που προνοείται από τη 

Νοµοθεσία για κατώτατους µισθούς, ακόµα και αν το συγκεκριµένο επάγγελµα δεν 

περιλαµβάνεται σε αυτά που ρυθµίζονται νοµοθετικά ως προς την πτυχή της 

µισθοδοσίας. Τα πιο πάνω ισχύουν επίσης και για τις πρόνοιες των Συλλογικών 

Συµβάσεων, (όπου εφαρµόζονται) αναφορικά µε το µισθό και άλλους όρους εργασίας. 

Επίσης µετά τους πρώτους έξι (6) µήνες εργοδότησης του ανέργου και σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αναθεώρησης των κατώτατων µισθών, ο εργοδότης δεσµεύεται να 

αναθεωρεί τον µισθό του/της εργαζοµένου/ης ώστε να µην είναι χαµηλότερος από το 

νέο αναθεωρηµένο µισθό, λαµβάνοντας υπόψη την ειδικότητα και τις ώρες 

απασχόλησης του εργαζοµένου.  

γ.  Ο εργαζόµενος ή οι εργαζόµενοι πρέπει να απασχοληθεί/ουν συνεχώς για τουλάχιστο έξι 

(6) µήνες, οι οποίοι αφορούν την περίοδο επιχορήγησης και στη συνέχεια επί πλέον δύο 

(2) τουλάχιστον µήνες χωρίς επιχορήγηση. Νοείται ότι σε περίπτωση διακοπής της 

απασχόλησης πριν από την περίοδο για την οποία υπάρχει συµφωνία µεταξύ του 

Φορέα ∆ιαχείρισης και του εργοδότη, λόγω υπαιτιότητας του εργαζοµένου ή των 

εργαζοµένων (π.χ. παραίτηση ή νόµιµη απόλυση), ο εργοδότης τυγχάνει της ανάλογης 

χορηγίας.   
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δ.  Σηµειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν θα τυγχάνουν 

επιχορήγησης µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 ή για περίοδο έξι (6) µηνών από την 

ηµεροµηνία ένταξης τους στο Σχέδιο, όποιο από τα δύο επισυµβεί πρώτο. Σε περίπτωση 

που µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 δεν συµπληρώνονται έξι (6) µήνες συνεχούς 

εργοδότησης του ανέργου, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης να 

συνεχίσει την εργοδότηση του ανέργου µέχρι τουλάχιστο της συµπλήρωσης έξι (6) 

µηνών έστω και αν η επιχορήγηση θα τερµατιστεί κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία.  

ε.  ∆εν επιτρέπεται να επιχορηγείται δύο φορές η ίδια δαπάνη. Συγκεκριµένα, 

απαγορεύεται η σώρευση της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές 

ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση 

ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση τα συγκεκριµένα δεδοµένα 

εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που 

έχει εκδώσει η Επιτροπή. Επίσης δεν επιτρέπεται να παρέχεται για τον ίδιο σκοπό 

χορηγία σε εργοδότες για το ίδιο άτοµο από δεύτερο Σχέδιο. 

στ. Η ενίσχυση υπόκειται στον όρο ότι ο δικαιούχος θα διατηρεί µητρώα (records) µέσω 

των οποίων θα µπορεί να ελεγχθεί ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε ικανοποιεί τους 

όρους που θέτει το Σχέδιο.  

ζ. Το σύνολο της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας που θα χορηγηθεί σε µια δεδοµένη 

επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 

περίοδο τριών (3)  οικονοµιών ετών. Το συνολικό ποσό  των 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 

οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) οικονοµικών ετών.  Η κρίσιµη χρονική περίοδος 

καθορίζεται µε βάση το οικονοµικό έτος όπως αυτό εφαρµόζεται από την οικεία 

επιχείρηση.  

η. Αν κατά τη διάρκεια επιδότησης ενός εργοδότη διαπιστωθεί ότι αυτός απασχολεί 

παράνοµους ή και αδήλωτους εργάτες η επιδότηση θα τερµατίζεται και αυτός θα 

επιστρέφει την χορηγία που τυχόν έλαβε για τον/τους εργοδοτούµενους που 

απασχολούσε.  

θ.  Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει διευθετηµένες τις υποχρεώσεις της σε σχέση µε την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωµή των φόρων και τελών 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, κατά το τέλος του 

µήνα που προηγείται του µήνα µέσα στον οποίο υποβάλλει την αίτηση του. 
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2.32.32.32.3 ΑνώτΑνώτΑνώτΑνώτατο Ύψος Χορηγίαςατο Ύψος Χορηγίαςατο Ύψος Χορηγίαςατο Ύψος Χορηγίας    

Η χορηγία παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτοµα και περιλαµβάνει: 

� Οικονοµική βοήθεια ύψους 60% του ετήσιου µισθολογικού κόστους του 

εργοδοτουµένου, µε µέγιστο ύψος €7.200 κατ’ άτοµο κατ’ εξάµηνο. Η χορηγία θα 

παραχωρείται µόνο για τους πρώτους έξι (6) µήνες εργοδότησης του ανέργου. 

2.42.42.42.4 Επιλέξιµες δαπάνες Επιλέξιµες δαπάνες Επιλέξιµες δαπάνες Επιλέξιµες δαπάνες     

 Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται οι µισθολογικές δαπάνες για την συµφωνηµένη περίοδο 

απασχόλησης.  

Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι απαραίτητο να τεκµηριώνονται µε τα κατάλληλα παραστατικά 

(δικαιολογητικά) όπως καθορίζονται στην παράγραφο 5.2.1. 

2.52.52.52.5 Περίοδος Επιλεξιµότητας ∆απανώνΠερίοδος Επιλεξιµότητας ∆απανώνΠερίοδος Επιλεξιµότητας ∆απανώνΠερίοδος Επιλεξιµότητας ∆απανών    

Η περίοδος επιλεξιµότητας των δαπανών αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της 

εργοδότησης, και τελειώνει µε την καταληκτική ηµεροµηνία του συµβολαίου όπως αυτή 

καθορίζεται στη Σύµβαση του ∆ικαιούχου µε το Φορέα ∆ιαχείρισης του Σχεδίου και δεν 

υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης.  

3.3.3.3. Υποβολή ΑιτήσεωνΥποβολή ΑιτήσεωνΥποβολή ΑιτήσεωνΥποβολή Αιτήσεων    

3.13.13.13.1 Προθεσµία Προθεσµία Προθεσµία Προθεσµία ΥποβολήΥποβολήΥποβολήΥποβολήςςςς    ΑιτήσεωνΑιτήσεωνΑιτήσεωνΑιτήσεων    

Αιτήσεις για συµµετοχή στο Σχέδιο θα µπορούν να υποβάλλονται, στα πλαίσια της 1ης 

Πρόσκλησης µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010,στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης µέχρι τις 30 

Απριλίου 2010 και της τελευταίας πρόσκλησης µέχρι 30 Ιουνίου 2010 στα Επαρχιακά και 

Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (∆ΥΑ). 

Χρόνος υποβολής της αίτησης θεωρείται η ηµεροµηνία και η ώρα κατά την οποία η αίτηση 

έχει υποβληθεί στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 

Απασχόλησης (∆ΥΑ).  

3.23.23.23.2 Συµπλήρωση του Εντύπου Αίτησης Συµπλήρωση του Εντύπου Αίτησης Συµπλήρωση του Εντύπου Αίτησης Συµπλήρωση του Εντύπου Αίτησης     

Το Έντυπο Αίτησης (Παράρτηµα ΙΑ) πρέπει να συµπληρώνεται στα ελληνικά.  Αιτήσεις που 

τυχόν υποβληθούν χωρίς τη χρήση του καθορισµένου Εντύπου Αίτησης ή συνταχθούν σε 

άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής δεν θα εγκρίνονται. Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dl  
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3.33.33.33.3 Τρόπος και τόπος Υποβολής ΑίτησηςΤρόπος και τόπος Υποβολής ΑίτησηςΤρόπος και τόπος Υποβολής ΑίτησηςΤρόπος και τόπος Υποβολής Αίτησης    

Το Έντυπο Αίτησης αφού συµπληρωθεί, να υπογραφεί από τον εργοδότη ή 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, να σφραγιστεί µε τη σφραγίδα της επιχείρησης και να 

υποβληθεί για σκοπούς αξιολόγησης. Τονίζεται ότι η Αίτηση περιλαµβάνει Υπεύθυνη 

∆ήλωση που πρέπει να υπογραφεί ξεχωριστά.  Επίσης το Έντυπο Αίτησης πρέπει να 

συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα/παραστατικά, όπως αυτά αναφέρονται 

στην παράγραφο 3.5 πιο κάτω.   

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφεροµένους θα γίνεται µε απευθείας κατάθεση  

στα κατά τόπους Επαρχιακά/ Τοπικά Γραφεία Εργασίας της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 

Απασχόλησης (∆ΥΑ) κατά τις εργάσιµες µέρες, κατά την οποία ο αιτητής θα λαµβάνει 

αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης του. 

3.43.43.43.4 Πληροφορίες / ∆ιευκρινΠληροφορίες / ∆ιευκρινΠληροφορίες / ∆ιευκρινΠληροφορίες / ∆ιευκρινίίίίσειςσειςσειςσεις    

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Λειτουργό Εργασίας κα 

Γιολάντα Ιωαννίδου (ηλεκτρονική διεύθυνση yioannidou@dl.mlsi.gov.cy , τηλ.: 22400826) 

ή µε τη Λειτουργό Εργασίας κα. Ευγενία Παπαγεωργίου (ηλεκτρονική διεύθυνση 

epapageorgiou@dl.mlsi.gov.cy, τηλ.: 22400880).  

3.53.53.53.5 Απαραίτητα ∆ικαιολογητικάΑπαραίτητα ∆ικαιολογητικάΑπαραίτητα ∆ικαιολογητικάΑπαραίτητα ∆ικαιολογητικά    ////    Άλλα Συνοδευτικά ΈγγραφαΆλλα Συνοδευτικά ΈγγραφαΆλλα Συνοδευτικά ΈγγραφαΆλλα Συνοδευτικά Έγγραφα    

Τα δικαιολογητικά/ άλλα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την 

Αίτηση είναι: 

1. Επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία σύστασης της Επιχείρησης, όπου απαιτείται 

(Πιστοποιητικό Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών πιστοποιηµένο µε πρόσφατη 

ηµεροµηνία όχι πέραν των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης  

2. Πιστοποιηµένο αντίγραφο Καταστατικού Σύστασης της επιχείρησης µε το σύνολο των 

τροποποιήσεών του, όπου απαιτείται (επίσης πιστοποιηµένα αντίγραφα) 

3. Κατάσταση εισφορών και αποδοχών (Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-002) και την απόδειξη 

καταβολής των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α.         

2-001) για τους τελευταίους οκτώ (8) µήνες. 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε τη χρήση του καθορισµένου εντύπου που βρίσκεται στο 

Παράρτηµα ΙΘ ότι αυτή δεν περιλαµβάνεται στην κατηγορία των προβληµατικών 

επιχειρήσεων κατά την έννοια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 των Κοινοτικών 

Κατευθυντήριων Γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 

την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (2004/C 244/02).  
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5. ∆ελτίο Ανέργου του υποψήφιου εργαζοµένου το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί ότι 

ήταν άνεργος κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και 

5.1  Αν ο υποψήφιος εργαζόµενος είναι πολίτης Κράτους Μέλους της ΕΕ, αποδεικτικό 

νόµιµης διαµονής καθώς και αποδεικτικό ότι έχει µόνιµη διαµονή στο έδαφος που 

ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τουλάχιστο δώδεκα (12) συνεχείς µήνες 

(Πιστοποίηση από το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών ). 

5.2  Αν ο υποψήφιος εργαζόµενος είναι αλλοδαπός, αποδεικτικό νόµιµης διαµονής  

καθώς και αποδεικτικό ότι έχει µόνιµη διαµονή στο έδαφος που ελέγχεται από την 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία για τουλάχιστο πέντε (5) συνεχή χρόνια (Πιστοποίηση από το 

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών). 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την χρήση του καθορισµένου εντύπου που   βρίσκεται  στο   

Παράρτηµα 1Ι που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) του περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009 

7. Πιστοποιητικό από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων (Έντυπο αρ. Ε. Πρ.93) 

8. Πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Έντυπο Φ.Π.Α. 105). 

(Στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή εγγραφής στο µητρώο Φ.Π.Α., το σηµείο δ) της 

«Υπεύθυνης ∆ήλωσης» που βρίσκεται στη σελίδα 6 της Αίτησης Συµµετοχής πρέπει να 

διαγράφεται και να µονογράφεται.) 

Σηµειώνεται ότι έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα ∆ιαχείρισης να ζητήσει από 

τον αιτητή να υποβάλει συµπληρωµατικά οποιαδήποτε επιπλέον δικαιολογητικά (αναλόγως 

την περίπτωση) θεωρηθεί απαραίτητο για έλεγχο της Αίτησης ακόµα κι αν αυτά δεν 

αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής.   Αυτό µπορεί να συµβεί σε όλα τα στάδια 

της αξιολόγησης. Όταν ο Φορέας ∆ιαχείρισης ζητήσει διευκρινήσεις, συµπληρώσεις ή 

τεκµηρίωση, η Αίτηση θα τίθεται σε αναστολή µέχρι την υποβολή των στοιχείων αυτών. Η 

αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων θα συνεχίζεται κανονικά και µε την υποβολή των 

συµπληρωµατικών στοιχείων, η αίτηση που βρισκόταν σε αναστολή θα επανέρχεται σε 

φάση αξιολόγησης, χωρίς να παραβιάζεται όµως σε καµιά περίπτωση η αρχή της ίσης 

µεταχείρισης των δυνητικών ∆ικαιούχων.  

Στην περίπτωση που ο Φορέας ∆ιαχείρισης ζητήσει από τους δυνητικούς ∆ικαιούχους, 

περαιτέρω διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει να 

προσκοµίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες εντός της χρονικής προθεσµίας των 15 

εργάσιµων ηµερών. 
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4.4.4.4. ΑξιολόγησηΑξιολόγησηΑξιολόγησηΑξιολόγηση    ΑιτήσεωνΑιτήσεωνΑιτήσεωνΑιτήσεων    

4.14.14.14.1 Έλεγχος Έλεγχος Έλεγχος Έλεγχος αίτησηςαίτησηςαίτησηςαίτησης    

Στο σχέδιο εφαρµόζεται η διαδικασία της Άµεσης Αξιολόγησης    στην οποία οι αιτήσεις 

αξιολογούνται µε τη σειρά που υποβάλλονται και η ένταξη µπορεί να γίνεται µέχρι 

εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού του Σχεδίου. Η αίτηση που υποβάλλεται, 

εξετάζεται από το Φορέα ∆ιαχείρισης κατά πόσο πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο Έντυπο Ελέγχου Αξιολόγησης της Αίτησης (Παράρτηµα 1Β).   

Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εγκρίνονται και οι αιτητές εργοδότες 

ενηµερώνονται γραπτώς. Γραπτώς, επίσης, ενηµερώνονται και οι εργοδότες των οποίων οι 

Αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν και ενσωµατώνονται και οι λόγοι απόρριψης.  

4.24.24.24.2 Σύναψη Σύναψη Σύναψη Σύναψη ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης    

Ο ∆ικαιούχος θα κληθεί εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, το οποίο θα 

προσδιορίζεται στην Απόφαση ένταξης και δεν θα υπερβαίνει τις 30 ηµερολογιακές 

ηµέρες, να υπογράψει τη ∆ηµόσια Συµφωνία Χρηµατοδότησης που θα διέπει τη συµµετοχή 

του στο Σχέδιο (Επισυνάπτεται Παράρτηµα 1Ε). 

4.34.34.34.3 ΕνστΕνστΕνστΕνστάσεις άσεις άσεις άσεις –––– Υποβολή και ∆ιαδικασία Εξέτασης Υποβολή και ∆ιαδικασία Εξέτασης Υποβολή και ∆ιαδικασία Εξέτασης Υποβολή και ∆ιαδικασία Εξέτασης    

Εργοδότες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται (επισυνάπτεται Έντυπο Απόφασης 

Απόρριψης – Παράρτηµα 1Γ), έχουν το δικαίωµα, µέσα σε περίοδο δεκαπέντε (15) 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της απόφασης απόρριψης να 

υποβάλουν γραπτώς ένσταση, στην οποία να ζητούν επανεξέταση της αίτησής τους 

παραθέτοντας τους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι αυτή δεν 

έπρεπε να είχε απορριφθεί.  Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδροµικώς µε συστηµένη 

επιστολή προς το Φορέα ∆ιαχείρισης, στην διεύθυνση:  

Τµήµα Εργασίας, (Φορέας ∆ιαχείρισης Έκτακτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για 

Απασχόληση Ανέργων) 

1480, Λευκωσία 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης Ενστάσεων, ο Φορέας ∆ιαχείρισης 

ενηµερώνει εγγράφως τόσο τους απορριφθέντες (µε αιτιολογηµένη επιστολή) όσο και 

αυτούς των οποίων η ένσταση έγινε αποδεκτή, µε την αποστολή της Απόφασης Ένταξης.  

Οι εργοδότες που εγκρίθηκαν για συµµετοχή στο Σχέδιο ακολουθούν στη συνέχεια τη 

διαδικασία σύναψης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης (Παράγραφος 4.2). 
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5.5.5.5. Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Φ∆Φ∆Φ∆Φ∆        και ∆ικαιούχωνκαι ∆ικαιούχωνκαι ∆ικαιούχωνκαι ∆ικαιούχων    

5.15.15.15.1 Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Φ∆ Φ∆ Φ∆ Φ∆     

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης (Φ∆) αναλαµβάνει έναντι των ∆ικαιούχων τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

1. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησης των ∆ικαιούχων (δηλ. την παρακολούθηση, έλεγχο και την 

υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου) και την παροχή υποστήριξης προς τους 

∆ικαιούχους. 

2. Τον έλεγχο και την επαλήθευση του οικονοµικού αντικειµένου (των δαπανών). 

3. Την καταβολή της χορηγίας στους ∆ικαιούχους σύµφωνα µε τις πρόνοιες της 

παραγράφου 5.3. 

5.25.25.25.2 Υποχρεώσεις ∆ικαιούχωνΥποχρεώσεις ∆ικαιούχωνΥποχρεώσεις ∆ικαιούχωνΥποχρεώσεις ∆ικαιούχων    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Υλοποίηση της Συµφωνίας ∆ηµόσιας ΧρηµατοδότησηςΥλοποίηση της Συµφωνίας ∆ηµόσιας ΧρηµατοδότησηςΥλοποίηση της Συµφωνίας ∆ηµόσιας ΧρηµατοδότησηςΥλοποίηση της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης    

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να υλοποιήσει τη Συµφωνία ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, µεταξύ 

αυτού και του Φορέα ∆ιαχείρισης.  Οφείλει επίσης να ενηµερώσει άµεσα το Φορέα 

∆ιαχείρισης σε περίπτωση που οι όροι εργασίας πρόκειται να υποστούν σηµαντική 

τροποποίηση, ή αν διαφοροποιούνται οι συνθήκες. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 Τήρηση εγγράφων Τήρηση εγγράφων Τήρηση εγγράφων Τήρηση εγγράφων     

Κάθε εργοδότης που εντάσσεται στο Σχέδιο υποχρεούται να τηρεί φάκελο στον οποίο 

καταχωρούνται όλα τα έγγραφα (αποδείξεις, συµφωνίες, κ.α.) που αφορούν την υλοποίηση 

της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, και τα οποία θα φυλάσσονται για περίοδο 

τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά το τελικό ή τυχόν µερικό κλείσιµο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»1. 

5.2.35.2.35.2.35.2.3 Τήρηση νοµοθεσίαςΤήρηση νοµοθεσίαςΤήρηση νοµοθεσίαςΤήρηση νοµοθεσίας    

Όλοι οι ∆ικαιούχοι που θα ενταχθούν στο Σχέδιο δεσµεύονται να τηρούν το σύνολο της 

νοµοθεσίας και ιδιαίτερα τους νόµους και κανονισµούς που αναφέρονται στα 

Παραρτήµατα 1Ζ και 1Η. 

                                                
1 Άρθρο 90 Κανονισµός 1083/2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το ΤΑ.  
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5.2.45.2.45.2.45.2.4 Κανόνες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότηταςΚανόνες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότηταςΚανόνες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότηταςΚανόνες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας    

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα δηµοσιότητας, µε την υποστήριξη του Φορέα 

∆ιαχείρισης όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6. 

5.35.35.35.3 Αιτήσεις για Αιτήσεις για Αιτήσεις για Αιτήσεις για Καταβολή ΧορηγίαςΚαταβολή ΧορηγίαςΚαταβολή ΧορηγίαςΚαταβολή Χορηγίας    

1. Αιτήσεις των ενταγµένων στο Σχέδιο ∆ικαιούχων για καταβολή της χορηγίας γίνονται 

δεκτές µε τη λήξη του 1ου τριµήνου εργοδότησης και η δεύτερη µετά το τέλος του 

υποχρεωτικού 8µηνου εργασίας. Η αίτηση µπορεί να αφορά και οποιοδήποτε αριθµό 

προηγούµενων µηνών, πέραν των µηνών του τριµήνου αναφοράς. 

2. Οι αιτήσεις για καταβολή της χορηγίας πρέπει να συνοδεύονται κατά κανόνα από τα 

ακόλουθα  παραστατικά (δικαιολογητικά): 

α. Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Μισθοδοσίας (pay slip) υπογραµµένο και από τον 

εργοδοτούµενο, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι έχει λάβει το ποσό το οποίο αναφέρεται.  

β. Βεβαίωση από τον εργοδότη (Αποδέκτη) ότι έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά που 

αντιπροσωπεύουν αποκοπές του εργοδοτούµενου και υποχρεωτικές εισφορές  

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταµείο Πλεονάζοντος 

Προσωπικού, κλπ). 

γ.  Πρωτότυπο της Απόδειξης Είσπραξης (ΥΚΑ 2-001) που εκδίδεται από το Ταµείο των 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πρέπει να συνοδεύεται από την Κατάσταση Αποδοχών 

και Εισφορών. Είναι δυνατό για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

των λοιπών (µη σχετιζόµενων µε το σχέδιο) απασχολούµενων του εργοδότη, να 

αποκρύβονται στοιχεία και οι αντίστοιχες αµοιβές τους από το αντίγραφο της 

Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών. 

δ.  Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από τον εργοδότη/υπεύθυνο ότι δεν έχει µειωθεί 

ο αριθµός των µονάδων εργασίας στην επιχείρηση σε σχέση µε το µέσο όρο του 

οκτάµηνου που προηγήθηκε. Για επιβεβαίωση του πιο πάνω δύναται να ζητηθεί από 

τον Φορέα ∆ιαχείρισης αποδεικτικό στοιχείο (γενική αναλυτική κατάσταση 

εργαζοµένων, ανά µήνα για το τελευταίο οκτάµηνο). 

(Επισυνάπτεται η αίτηση καταβολής χορηγίας – Παράρτηµα 1∆) 
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5.45.45.45.4 ΈλεγχοιΈλεγχοιΈλεγχοιΈλεγχοι    

Σε όλα τα στάδια υλοποίησης της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης δύναται να 

ασκηθεί έλεγχος από τους αρµόδιους κρατικούς και κοινοτικούς φορείς προκειµένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα και η ορθή υλοποίηση των συµφωνηθέντων.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε µέσω των στοιχείων που υποχρεούται να υποβάλλει ο 

∆ικαιούχος, κατά την υλοποίηση της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης ή και µετά την 

ολοκλήρωσή της, είτε επιτόπια, είτε µέσω συµπληρωµατικών στοιχείων που µπορεί να 

ζητηθούν από αυτόν να υποβληθούν εντός ευλόγων χρονικών ορίων (15 εργάσιµων 

ηµερών). 

Κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου εξετάζεται η τήρηση των όρων της ∆ηµόσιας 

Συµφωνίας Χρηµατοδότησης που υπογράφηκε ανάµεσα στο ∆ικαιούχο και το Φορέα 

∆ιαχείρισης.  

Κατά τον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου εξετάζονται τα παραστατικά που 

υποβάλουν οι ∆ικαιούχοι προκειµένου να τους καταβληθεί η χορηγία.  

6.6.6.6.  ∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµ ∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµ ∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµ ∆ράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότηταςοσιότηταςοσιότηταςοσιότητας    

Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας στοχεύουν στη διάδοση των στόχων, 

επιδιώξεων και αποτελεσµάτων του Σχεδίου τόσο στους εν δυνάµει ωφελούµενους όσο και 

στην κοινή γνώµη. Στοχεύουν επίσης στην προσωπική συµµετοχή των ∆ικαιούχων στις 

δραστηριότητες δηµοσιότητας και προβολής βέλτιστων πρακτικών του Σχεδίου που 

οργανώνει ο Φορέας ∆ιαχείρισης.  Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν τη 

διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων, το σχεδιασµό ενηµερωτικών εντύπων, την 

καταχώρηση άρθρων στον ηµερήσιο τύπο, σε διάφορες ιστοσελίδες κλπ. 

Οι επιχειρήσεις καλούνται να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δηµοσιότητας 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 8 και 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 και τις 

υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων που απορρέουν από τον Οδηγό για τη ∆ιενέργεια ∆ράσεων 

Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που εξέδωσε η ∆Α στις 19/03/2009 

(http://www.structuralfunds.org.cy).  Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, οι ∆ικαιούχοι θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι όσοι συµµετέχουν στο έργο είναι ενήµεροι για τη 

συγχρηµατοδότηση του από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, και να τοποθετούν 

πινακίδες/αφίσες/ανακοινώσεις στο χώρο διεκπεραίωσης του έργου µέσω των οποίων θα 

ενηµερώνουν τους συµµετέχοντες για το έργο και για την συµβολή του συγκεκριµένου 

Ταµείου της ΕΕ στην υλοποίησή του. 
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Τα ονόµατα όλων των ∆ικαιούχων του Σχεδίου, µε τα προϋπολογιζόµενα και τα  

πραγµατικά ποσά χορηγιών, θα δηµοσιοποιηθούν σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας της 

∆ιαχειριστικής Αρχής, σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε η 

∆ιαχειριστική Αρχή. 

7.7.7.7. Άλλα ΣτοιχείαΆλλα ΣτοιχείαΆλλα ΣτοιχείαΆλλα Στοιχεία    

7.17.17.17.1 ΤροποποιήσειςΤροποποιήσειςΤροποποιήσειςΤροποποιήσεις    

Τροποποίηση της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης δεν µπορεί να γίνει. 

7.27.27.27.2 Αναστολή ή Τερµατισµός Αναστολή ή Τερµατισµός Αναστολή ή Τερµατισµός Αναστολή ή Τερµατισµός     

Σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης πριν από την περίοδο για την οποία υπάρχει 

συµφωνία µεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης και του εργοδότη, λόγω υπαιτιότητας του 

εργαζοµένου ή των εργαζοµένων (π.χ. παραίτηση ή νόµιµη απόλυση), ο εργοδότης θα 

τυγχάνει της ανάλογης χορηγίας (αναλόγως της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης). 

Σε περίπτωση που η απασχόληση διακοπεί πριν από την εκπνοή της ελάχιστης περιόδου 

απασχόλησης για λόγους άλλους από την παραίτηση ή νόµιµη απόλυση για πειθαρχικούς 

λόγους, ο εργοδότης δεν θα τυγχάνει καµίας χορηγίας.  

7.37.37.37.3 Τερµατισµός από τον ∆ικαιούχοΤερµατισµός από τον ∆ικαιούχοΤερµατισµός από τον ∆ικαιούχοΤερµατισµός από τον ∆ικαιούχο    

Σε επαρκώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο ∆ικαιούχος µπορεί να αποσύρει το αίτηµα του 

για χορηγία και να τερµατίσει τη ∆ηµόσια Συµφωνία Χρηµατοδότησης οποιαδήποτε στιγµή 

και χωρίς αποζηµίωση, εφόσον δώσει γραπτή προειδοποίηση 30 ηµερών, καθώς και τους 

λόγους του τερµατισµού. Εάν δεν δοθούν οι λόγοι του τερµατισµού ή αν ο Φορέας 

∆ιαχείρισης δεν αποδεχτεί τους λόγους αυτούς, θα θεωρηθεί ότι ο ∆ικαιούχος τερµάτισε τη 

∆ηµόσια Συµφωνία Χρηµατοδότησης αντικανονικά, οπότε ακολουθούνται οι πρόνοιες της 

παραγράφου 7.4. 

7.47.47.47.4 ∆ιαδικασία Τερµατισµού από το Φορέα ∆ιαχείρισης∆ιαδικασία Τερµατισµού από το Φορέα ∆ιαχείρισης∆ιαδικασία Τερµατισµού από το Φορέα ∆ιαχείρισης∆ιαδικασία Τερµατισµού από το Φορέα ∆ιαχείρισης    

Στην πιο πάνω περίπτωση η διαδικασία αρχίζει µε την αποστολή συστηµένης επιστολής 

προς τον ∆ικαιούχο. 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης µπορεί να αποφασίσει τον τερµατισµό της ∆ηµόσιας Συµφωνίας 

Χρηµατοδότησης, χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης από πλευράς του, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
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1. Εάν υπάρξουν αλλαγές στην κατάσταση του ∆ικαιούχου, οι οποίες θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιαστικά τη ∆ηµόσια Συµφωνία Χρηµατοδότησης ή να δηµιουργήσουν 

ερωτηµατικά σε σχέση µε την απόφαση για παραχώρηση της χορηγίας. 

2. Εάν ο δικαιούχος αποτύχει να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε ουσιαστικές υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη ∆ηµόσια Συµφωνία Χρηµατοδότησης. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, ο ∆ικαιούχος θα έχει προθεσµία 30 ηµερών για να υποβάλει τις 

παρατηρήσεις του και να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται 

στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆ηµόσια Συµφωνίας Χρηµατοδότησης.  Εάν ο 

Φορέας ∆ιαχείρισης δεν αποδεχτεί τις παρατηρήσεις µε γραπτή έγκριση εντός 30 ηµερών 

από τη λήψη τους, τότε θεωρείται ότι η διαδικασία τερµατισµού της ∆ηµόσιας Συµφωνίας 

Χρηµατοδότησης συνεχίζεται. Στις περιπτώσεις που δίνεται προθεσµία, ο τερµατισµός της 

∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης τίθεται σε ισχύ κατά την εκπνοή της προθεσµίας, η 

οποία επιµετράται από την ηµεροµηνία κατά την οποία παραλήφθηκε από το ∆ικαιούχο η 

απόφαση του Φορέα ∆ιαχείρισης για τερµατισµό της ∆ηµόσιας Συµφωνίας 

Χρηµατοδότησης. 

3. Εάν υπάρξει κατάσταση ανωτέρας βίας, ή όταν το Σχέδιο ανασταλεί ως αποτέλεσµα 

εξαιρετικών περιστάσεων. 

4. Εάν ο ∆ικαιούχος βρεθεί ένοχος υποβολής παραπλανητικών παραστατικών που δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα µε σκοπό να του καταβληθεί η χορηγία που 

προβλέπεται στη  ∆ηµόσια Συµφωνία Χρηµατοδότησης. 

5. Εάν ο ∆ικαιούχος ηθεληµένα ή εξ αµελείας διαπράξει σοβαρή παρατυπία κατά την 

εκπλήρωση των Όρων της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης, ή στην περίπτωση 

απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης δραστηριότητας από µέρους του ∆ικαιούχου η 

οποία αποβαίνει εις βλάβη των οικονοµικών συµφερόντων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σε περίπτωση τερµατισµού της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης, οι πληρωµές από 

τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα περιοριστούν στις επιλέξιµες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν 

µέχρι την ηµεροµηνία που τέθηκε σε ισχύ ο τερµατισµός. ∆απάνες που αφορούν τρέχουσες 

υποχρεώσεις  που δεν πραγµατοποιήθηκαν ή/και αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις που 

δεν εκτελέστηκαν µέχρι τον τερµατισµό της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις όπου δεν δίνεται προθεσµία, ο τερµατισµός της 

∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης τίθεται σε ισχύ την επόµενη µέρα της ηµεροµηνίας 
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κατά την οποία παραλήφθηκε από το ∆ικαιούχο η απόφαση του Φορέα ∆ιαχείρισης για 

τερµατισµό της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης. 

7.57.57.57.5 ΚυΚυΚυΚυρώσειςρώσειςρώσειςρώσεις    

Στις περιπτώσεις όπου ο Φορέας ∆ιαχείρισης κρίνει ότι υπάρχει εκ µέρους του ∆ικαιούχου 

σοβαρή παραβίαση υποχρεώσεων του που απορρέουν από την ∆ηµόσια Συµφωνία 

Χρηµατοδότησης, τότε  ο Φορέας ∆ιαχείρισης δύναται να επιβάλει διακοπή της ∆ηµόσιας 

Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και ο ∆ικαιούχος απεντάσσεται από το Σχέδιο και  

υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της χορηγίας που του καταβλήθηκε. 

7.67.67.67.6 Ερµηνεία και τροποποιήσεις του Σχεδίου Ερµηνεία και τροποποιήσεις του Σχεδίου Ερµηνεία και τροποποιήσεις του Σχεδίου Ερµηνεία και τροποποιήσεις του Σχεδίου     

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να προβαίνει σε 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Σχεδίου είναι απαραίτητες για σκοπούς 

συγχρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ή/και σε άλλες µικρής 

σηµασίας τροποποιήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτηθούν ως 

αποτέλεσµα αναθεώρησης  του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την 

εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης  στις  Ενισχύσεις Ήσσονος  Σηµασίας.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1    ----    ΣΤΑΤΙΣΣΤΑΤΙΣΣΤΑΤΙΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008     

(Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων NACENACENACENACE Αναθ. 2, της  Αναθ. 2, της  Αναθ. 2, της  Αναθ. 2, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης)Ευρωπαϊκής Ένωσης)Ευρωπαϊκής Ένωσης)Ευρωπαϊκής Ένωσης)    (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/dlwww.mlsi.gov.cy/dlwww.mlsi.gov.cy/dlwww.mlsi.gov.cy/dl))))    

Κλάδος Κατασκευών:Κλάδος Κατασκευών:Κλάδος Κατασκευών:Κλάδος Κατασκευών:    

� 41.10.2 
� 41.2 
� 42.11.1 
� 42.13 
� 42.21.1 
� 42.21.4 
� 42.22.3 
� 42.91 
� 42.99 
� 43 
 

Κλάδος Μεταποίησης:Κλάδος Μεταποίησης:Κλάδος Μεταποίησης:Κλάδος Μεταποίησης:    

� 10-33 
 

Κλάδος Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου:Κλάδος Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου:Κλάδος Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου:Κλάδος Χονδρικού και Λιανικού Εµπορίου:    

� 45-47 
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(Bρίσκεται στην ιστοσελίδα (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα (Bρίσκεται στην ιστοσελίδα wwwwwwwwwwww.mlsi.gov.cy/dl.mlsi.gov.cy/dl.mlsi.gov.cy/dl.mlsi.gov.cy/dl))))    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    1Β1Β1Β1Β    ––––ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ    
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                         ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Νοέµβριος 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο: Συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, στη βελτίωση 

της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του 

επιχειρηµατικού πνεύµατος, της ικανότητας προσαρµογής, της ισότητας των ευκαιριών καθώς και 

την κοινωνική ενσωµάτωση.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     

            ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:_______:_______:_______:_______    

            Πρόσκληση Κατηγορίας Έργων:____________Πρόσκληση Κατηγορίας Έργων:____________Πρόσκληση Κατηγορίας Έργων:____________Πρόσκληση Κατηγορίας Έργων:____________    

ΑΑΑΑ                    Κριτήρια ΕπιλεξιµότηταςΚριτήρια ΕπιλεξιµότηταςΚριτήρια ΕπιλεξιµότηταςΚριτήρια Επιλεξιµότητας                

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    
Πεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆Ε    

Κατευθύνσεις για Κατευθύνσεις για Κατευθύνσεις για Κατευθύνσεις για 

Τεκµηρίωση/ Εξειδίκευση Τεκµηρίωση/ Εξειδίκευση Τεκµηρίωση/ Εξειδίκευση Τεκµηρίωση/ Εξειδίκευση 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    

ΤΤΤΤιµήιµήιµήιµή    Αιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/Σχόλια    

ΝΑΙ 

 

A.1A.1A.1A.1    

Η πρόταση τηρεί τη 

διαδικασία και 

όλους τους όρους 

υποβολής 

προτάσεων 

σύµφωνα µε την 

ΠρΥΠ.   

  

Εξετάζεται κυρίως κατά πόσο η 

πρόταση έχει υποβληθεί εντός 

της τεθείσας προθεσµίας.                     

(Να αναφερθεί η τελική 

ηµεροµηνία υποβολής 

προτάσεων και εάν έχει δοθεί 

οποιαδήποτε παράταση).  
ΟΧΙ 

 

  

ΝΑΙ 
 

A.2A.2A.2A.2    

Η πρόταση είναι 

ολοκληρωµένη και 

περιέχει όλα τα 

απαραίτητα 

έγγραφα και 

παραρτήµατα 

σύµφωνα µε τα 

σχετικά πρότυπα 

που προβλέπονται 

στην ΠρΥΠ. 

Α15-Α17       

Μονογραφή 

Συντάκτη, 

Συνηµµένα 

Έγγραφα 

 (Τυποποιηµένο Έντυπο Αίτησης 

Υποβολής Πρότασης, Τ∆Ε, άλλα 

απαιτούµενα έγγραφα που 

τυχόν χρειάζεται να υποβληθούν 

µαζί µε το Τ∆Ε όπως αναφέρεται 

στην ΠρΥΠ).                    Τα 

έντυπα πρέπει να υπογράφονται 

από τους προϊσταµένους ή 

εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς 

του ∆ικαιούχου.  

ΟΧΙ 

 

  

 

  

ΝΑΙ 
  

A.3A.3A.3A.3    

Το προτεινόµενο 

έργο εντάσσεται σε 

µια από τις 

επιλέξιµες 

κατηγορίες έργων 

και συµβάλλει στην 

επίτευξη του 

Ειδικού Στόχου του 

Άξονα 

Προτεραιότητας 

που 

προσδιορίζονται 

στην ΠρΥΠ. 

Α7-Α8, Γ1 

(Να αναφερθούν οι επιλέξιµες 

κατηγορίες έργων, ο Ειδικός 

Στόχος και ο Άξονας 

Προτεριότητας όπως 

προσδιορίζονται στην ΠρΥΠ. 

Πρέπει απαραίτητα να έχει ένα 

δείκτη εκροών που εµπίπτει). 

ΟΧΙ  
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ΝΑΙ 

  

A.4A.4A.4A.4    

Ο ∆ικαιούχος 

εµπίπτει στους 

δυνητικούς  

∆ικαιούχους που 

καθορίζονται κατά 

Ειδικό Στόχο / 

επιλέξιµη κατηγορία 

έργων στην ΠρΥΠ. 

Εξετάζεται επίσης 

κατά πόσον ο 

∆ικαιούχος έχει 

αρµοδιότητα για 

την υλοποίηση του 

προτεινόµενου 

έργου.   

Α14 

(Να αναφερθούν οι δυνητικοί 

∆ικαιούχοι όπως 

προσδιορίζονται στην ΠρΥΠ, 

ελέγχεται η αρµοδιότητα του 

συγκεκριµένου να εκτελέσει όλες 

τις εργασίες του έργου). 
ΟΧΙ 

 

  

ΝΑΙ 
 

A.5A.5A.5A.5    

Το προτεινόµενο 

έργο είναι συµβατό 

µε τους όρους 

επιλεξιµότητας που 

καθορίζονται στους 

Κανόνες 

Επιλεξιµότητας 

∆απανών µε βάση 

τη σχετική Εγκύκλιο 

που εκδίδεται από 

τη ∆Α. 

Θ1 

(Να αναφερθούν οι κατηγορίες 

επιλέξιµων δαπανών όπως 

αναφέρονται στην ΠρΥΠ µε 

βάση τη σχετική Εγκύκλιο που 

εκδίδεται από τη ∆Α). 
ΟΧΙ 

 

  

ΝΑΙ 

 

Α.6Α.6Α.6Α.6    

Οι δείκτες για το 

προτεινόµενο έργο 

εµπίπτουν στους 

δείκτες και στόχους 

που καθορίζονται 

στην ΠρΥΠ. 

Γ1-Γ3 

(Να αναφερθούν οι δείκτες 

εκροών ανά Ειδικό Στόχο / 

επιλέξιµη κατηγορία έργων όπως 

καθορίζονται στην ΠρΥΠ). ΟΧΙ 
 

  

ΝΑΙ 

 

Α.7Α.7Α.7Α.7    

Ο συνολικός 

προϋπολογισµός 

του έργου µπορεί 

να καλυφθεί από 

τους οικονοµικούς 

πόρους που 

διατίθενται στην 

ΠρΥΠ και είναι µέσα 

στα καθορισµένα 

όρια.  

Θ1 

(Να αναφερθεί: (α) ο συνολικός 

Προϋπολογισµός (∆ηµόσια 

∆απάνη) της ΠρΥΠ, (β) ο 

υπολοιπόµενος προϋπολογισµός 

σε περίπτωση άµεσης 

αξιολόγησης, (γ)Το/α όριο/α 

(ελάχιστο ή/και µέγιστο) κατά 

έργο εάν τέθηκαν στην ΠρΥΠ).         

ΟΧΙ 
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ΝΑΙ 

 

  

 

  

Α.8Α.8Α.8Α.8    

Συµβατότητα του 

έργου µε τους 

κανονισµούς για 

συγχρηµατοδότηση.   

Θ14-Θ23 (Τ∆Ε 

ΕΤΠΑ και ΤΣ), 

Θ15-Θ24 (Τ∆Ε 

ΕΚΤ) 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:                                                                                            

1. Στην περίπτωση ∆ικαιούχων 

που είναι Κυβερνητικά Τµήµατα 

/ Υπηρεσίες, εάν η πρόταση 

συνοδεύεται µε αίτηµα για τις 

απαιτούµενες πιστώσεις.             

2. Στην περίπτωση ∆ικαιούχων 

που δεν είναι Κυβερνητικά 

Τµήµατα (Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Ηµικρατικοί 

Οργανισµοί κλπ) επαρκή 

τεκµήρια για την κάλυψη του 

ποσοστού εθνικής δηµόσιας 

δαπάνης.                                  3. 

Στην περίπτωση ιδιωτικής 

συγχρηµατοδότησης, επαρκή 

τεκµήρια για την καταβολής της. 

ΟΧΙ 

  

  

ΝΑΙ 

 

Α.9Α.9Α.9Α.9    

Συµβατότητα του 

χρονοδιαγράµµατος 

υλοποίησης και 

χρηµατοδοτικής 

εκτέλεσης του 

έργου όπως 

καθορίζονται στην 

ΠρΥΠ.  

Β6-Β7 

                                                                                        

― Τα χρονικά όρια που τίθενται 

στην πρόσκληση είναι:   

― Ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας δαπανών: έχει 

οριστεί κατά κανόνα η 

01/01/2007 ή η τεθείσα στην 

ΠρΥΠ ηµεροµηνία. 

― Ως καταληκτική ηµεροµηνία 

επιλεξιµότητας των δαπανών 

έχει οριστεί η ....                             

(Στην πρόσκληση πρέπει να 

ορίζεται η ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του έργου).                                                                                                    

ΟΧΙ 
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ΝΑΙ 

 

A.10A.10A.10A.10    

Το προτεινόµενο 

έργο θα υλοποιηθεί 

µέσα στα όρια ή για 

το άµεσο όφελος 

της επιλέξιµης 

περιοχής.  

Α12-Α13 (Τ∆Ε 

ΕΤΠΑ και ΤΑ), 

Α12-13, Ζ23  

(Τ∆Ε ΕΚΤ) 

(Σηµειώνεται ότι η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία είναι επιλέξιµη για 

συγχρηµατοδότηση ως µια 

περιφέρεια)1. Σε ορισµένους 

Ειδικούς Στόχους / επιλέξιµες 

κατηγορίες έργων, θα πρέπει να 

καθορίζονται επιµέρους εδαφικά 

κριτήρια στην ΠρΥΠ.                                                                            

Για το ΕΠ "Απασχόληση, 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 

Κοινωνική Συνοχή", θα πρέπει να 

εξετάζεται κατά πόσον οι 

δαπάνες και οι δραστηριότητες 

του προτεινόµενου έργου που 

τυχόν θα έχει διακρατική 

διάσταση συνάδουν µε τους 

ειδικούς όρους όπως 

εξειδικεύονται στην ΠρΥΠ και 

στους Κανόνες Επιλεξιµότητας 

∆απανών.      

ΟΧΙ 

 

  

ΝΑΙ 

 

Α.11Α.11Α.11Α.11    
Ειδικά Κριτήρια 

Επιλεξιµότητας 
  

(Τα κριτήρια αυτά εξετάζονται 

σύµφωνα µε το «Συνηµµένο 1» 

που βρίσκεται στο τέλος του 

Παραρτήµατος ΙΒ.).    

ΟΧΙ 

 
  

  

 

[1] Με βάση το Πρωτόκολλο Αρ. 10 της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της 

Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην ΕΕ, η εφαρµογή 

του Κοινοτικού Κεκτηµένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπου δεν ασκείται αποτελεσµατικός 

έλεγχος. Σύµφωνα επίσης µε το Πρωτόκολλο Αρ. 3 της εν λόγω Συνθήκης Προσχώρησης, οι Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων του 

Ηνωµένου Βασιλείου, της Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο δεν περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες περιοχές 
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                      ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                      ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                      ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                      

Στο πλαίσιο τόσο της άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν θετική απάνΣτο πλαίσιο τόσο της άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν θετική απάνΣτο πλαίσιο τόσο της άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν θετική απάνΣτο πλαίσιο τόσο της άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν θετική απάντηση (ΝΑΙ), τηση (ΝΑΙ), τηση (ΝΑΙ), τηση (ΝΑΙ), 

διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.     

ΝΑΙ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

ΟΧΙ 
 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ      
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ΒΒΒΒ                     Συµβατότητα Έργου µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Συµβατότητα Έργου µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Συµβατότητα Έργου µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές Συµβατότητα Έργου µε Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές    

       

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    
Πεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆Ε    

Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση 

/ Εξειδίκευση Κριτ/ Εξειδίκευση Κριτ/ Εξειδίκευση Κριτ/ Εξειδίκευση Κριτηρίουηρίουηρίουηρίου    
ΤιµήΤιµήΤιµήΤιµή    Αιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/Σχόλια    

ΝΑΙ 

 

Β.1Β.1Β.1Β.1    

Τήρηση / δέσµευση 

τήρησης από τον 

∆ικαιούχο των εθνικών 

και κοινoτικών 

κανόνων που αφορούν 

την πολιτική 

ανταγωνισµού. 

∆5 

Παρόλο που τα Σχέδια Χορηγιών 

εξαιρούνται από την παρούσα 

αξιολόγηση, όταν είναι αναγκαίο 

για ορισµένες κατηγορίες έργων, 

εξετάζεται κατά πόσον υπάρχει 

επιστολή έγκρισης από τον 

Έφορο Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων ή/και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΟΧΙ 

         

ΝΑΙ 

 

Β.2Β.2Β.2Β.2    

Τήρηση / δέσµευση 

τήρησης από τον 

∆ικαιούχο της εθνικής 

και κοινοτικής 

νοµοθεσίας για τις 

δηµόσιες συµβάσεις.  

∆1 

    Εξετάζεται κατά πόσο οι 

∆ικαιούχοι έχουν εξασφαλίσει ή 

δεσµεύονται να εξασφαλίσουν το 

απαραίτητο Πιστοποιητικό 

Συµβατότητας για κάθε 

σύµβαση του έργου από τη 

∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Γενικού Λογιστηρίου, 

σύµφωνα µε τη σχετική Εγκύκλιο 

της ∆Α.     

ΟΧΙ 

 
  

ΝΑΙ 
 

Β.3Β.3Β.3Β.3    

Τήρηση / δέσµευση 

τήρησης από τον 

∆ικαιούχο του σχετικού 

κοινοτικού και εθνικού 

νοµοθετικού πλαισίου 

για το περιβάλλον. 

∆2 

Εξετάζεται κατά πόσον ο 

∆ικαιούχος έχει εξασφαλίσει ή 

δεσµεύεται να εξασφαλίσει, 

όπου είναι αναγκαίο, 

Πιστοποιητικό Συµβατότητας µε 

την περιβαλλοντική νοµοθεσία 

από την Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τη 

σχετική εγκύκλιο της ∆Α.  

ΟΧΙ 
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NAI 
 

Β.4 Β.4 Β.4 Β.4     

Τήρηση / δέσµευση 

τήρησης από τον 

∆ικαιούχο της εθνικής 

και κοινοτικής 

πολιτικής και 

νοµοθεσίας για την 

ισότητα των δύο φύλων 

και της µη διάκρισης, 

συµπεριλαµβανοµένης 

και της 

προσβασιµότητας των 

ατόµων µε αναπηρία. 

∆3 

Εξετάζεται κατά πόσον οι 

∆ικαιούχοι  έχουν εξασφαλίσει ή 

δεσµεύονται να εξασφαλίσουν 

τις απαραίτητες εγκρίσεις 

(πιστοποιήσεις) από τις αρµόδιες 

Αρχές (Εθνικός Μηχανισµός για 

τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και 

Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 

σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο 

της ∆Α. Όπου είναι αναγκαίο 

εξετάζεται αν υπάρχουν 

διαβεβαιώσεις για την 

προσβασιµότητα των ατόµων µε 

αναπηρία σύµφωνα µε το αρ. 16 

του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ.1083/2006.                                  

∆6 

 

  

ΝΑΙ 

 

Β.5Β.5Β.5Β.5    

Τήρηση / δέσµευση 

τήρησης από τον 

∆ικαιούχο των 

κανονισµών περί 

δηµοσιότητας και 

πληροφόρησης.  

∆6 

Εξετάζεται κατά πόσον ο 

∆ικαιούχος τηρεί ή δεσµεύεται 

να τηρήσει τις υποχρεώσεις του 

σχετικά µε τη δηµοσιότητα και 

πληροφόρηση σύµφωνα µε τις 

σχετικές κατευθύνσεις που έχει 

εκδώσει η ∆Α και περιέχονται 

στην ΠρΥΠ.                       

ΟΧΙ 

 
  

ΝΑΙ 
 

Β.6Β.6Β.6Β.6    

Συνέπεια και συνοχή µε 

το Εθνικό Πρόγραµµα 

Μεταρρυθµίσεων για 

την αναθεωρηµένη 

Στρατηγική της 

Λισσαβόνας και τις 

Ολοκληρωµένες 

Κατευθυντήριες 

Γραµµές.  

Ζ6 

Εξετάζεται κατά πόσον το έργο 

έχει συνέπεια και συνεκτικότητα 

µε τις προτεραιότητες και τους 

στόχους του ΕΠΜ για τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Αναγράφονται οι σχετικές 

προτεραιότητες που αφορούν 

την κατηγορία έργων της ΠρΥΠ. 

Εξετάζεται επίσης η συνάφεια 

του έργου µε τις Ολοκληρωµένες 

Κατευθυντήριες Γραµµές.  

ΟΧΙ 
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ΝΑΙ 

 

Β.7Β.7Β.7Β.7    

Συνέπεια και συνοχή µε 

το Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Ανάπτυξης 

2007-2013 και το 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

2007-2013 καθώς και 

τις εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές 

ανάλογα µε τον τοµέα 

που εµπίπτει το έργο.  

Ζ4-Ζ5, Ζ7 

Εξετάζεται κατά πόσον το έργο 

έχει συνέπεια και συνεκτικότητα 

µε τις προτεραιότητες και τους 

στόχους του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, 

2007-2013 και του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

2007-2013 και να αναφερθούν 

άλλες εθνικές και κοινοτικές 

πολιτικές στις οποίες εµπίπτουν 

ο Ειδικός Στόχος /επιλέξιµη 

κατηγορία έργων της ΠρΥΠ, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

κατευθυντήριων Γραµµών της 

ΕΕ για την Συνοχή 2007-2013. 

ΟΧΙ 

 

  

       

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                        ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                        ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                        ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                        

Στο πλαίσιο τόσο της Στο πλαίσιο τόσο της Στο πλαίσιο τόσο της Στο πλαίσιο τόσο της άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν  θετική απάντηση (ΝΑΙ), άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν  θετική απάντηση (ΝΑΙ), άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν  θετική απάντηση (ΝΑΙ), άµεσης αξιολόγησης, όλα τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να λαµβάνουν  θετική απάντηση (ΝΑΙ), 

διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.                                                                                                  διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.                                                                                                  διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.                                                                                                  διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.                                                                                                      

ΝΑΙ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

ΟΧΙ 
 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ      

Στην περίπτωση που το έργο πληροί όλα τα κριτήρια των Κατηγοριών ΑΣτην περίπτωση που το έργο πληροί όλα τα κριτήρια των Κατηγοριών ΑΣτην περίπτωση που το έργο πληροί όλα τα κριτήρια των Κατηγοριών ΑΣτην περίπτωση που το έργο πληροί όλα τα κριτήρια των Κατηγοριών Α    και Β περνά στην επόµενη φάση. και Β περνά στην επόµενη φάση. και Β περνά στην επόµενη φάση. και Β περνά στην επόµενη φάση. Στην αντίθετη περίπτωση, Στην αντίθετη περίπτωση, Στην αντίθετη περίπτωση, Στην αντίθετη περίπτωση, 

ειδοποιείται ο ∆ικαιούχος.   ειδοποιείται ο ∆ικαιούχος.   ειδοποιείται ο ∆ικαιούχος.   ειδοποιείται ο ∆ικαιούχος.       
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ΓΓΓΓ                    
 Ποιότητα και Πληρότητα  Ποιότητα και Πληρότητα  Ποιότητα και Πληρότητα  Ποιότητα και Πληρότητα 

της Πρότασηςτης Πρότασηςτης Πρότασηςτης Πρότασης    
            

       

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή 

ΚριτΚριτΚριτΚριτηρίουηρίουηρίουηρίου    
Πεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆Ε    

Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση Κατευθύνσεις για Τεκµηρίωση 

/ Εξειδίκευση Κριτηρίου/ Εξειδίκευση Κριτηρίου/ Εξειδίκευση Κριτηρίου/ Εξειδίκευση Κριτηρίου    
ΤιµήΤιµήΤιµήΤιµή    ΒαθµόςΒαθµόςΒαθµόςΒαθµός    Αιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/Σχόλια    

ΝΑΙ   

Γ.1Γ.1Γ.1Γ.1    

Το περιεχόµενο της 

πρότασης είναι 

υψηλών ποιοτικών 

προδιαγραφών και 

παρέχει πλήρη και 

σαφή εικόνα του 

προτεινόµενου 

έργου, των 

προβλεπόµενων 

παραδοτέων και 

του τρόπου 

υλοποίησης του. 

 Β1-2, Η 

Εξετάζεται κατά πόσο η πρόταση 

περιέχει πλήρη και 

τεκµηριωµένη ανάλυση: (α) του 

αντικειµένου (β) των 

δραστηριοτήτων, (γ) του 

προϋπολογισµού, (δ) των 

χρονοδιαγραµµάτων των 

διακριτών φάσεων, (ε) των 

νοµικών δεσµεύσεων, σύµφωνα 

µε τα απαιτούµενα στο Τ∆Ε (Το 

κριτήριο µπορεί να εξειδικευτεί 

περαιτέρω από τον ΕΦ ανάλογα 

µε τη φύση και το αντικείµενο 

της Κατηγορίας Έργων).                              

ΟΧΙ 0 

        

ΝΑΙ   

Γ.2Γ.2Γ.2Γ.2    

Ποιότητα και 

καταλληλότητα του 

σχεδιασµού του 

προτεινόµενου 

έργου σε σχέση µε 

τις ανάγκες που 

πρόκειται να 

καλύψει.  

Α7-Α9, Α12, 

Β2-Β8, Η, 

Θ1  

Εξετάζεται κατά πόσον το ύψος 

των χρηµατοδοτικών πόρων, το 

µέγεθος, η ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράµµατος, η 

τοποθεσία κ.α σε σχέση µε τις 

ανάγκες που καλείται να 

καλύψει. (Το κριτήριο µπορεί να 

εξειδικευτεί περαιτέρω ανάλογα 

µε τη φύση και το αντικείµενο 

του ειδικού στόχου / κατηγορίας 

επιλέξιµων έργων).                                                                                                    

Στην άµεσηΣτην άµεσηΣτην άµεσηΣτην άµεση αξιολόγηση  αξιολόγηση  αξιολόγηση  αξιολόγηση 

εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει 

επάρκεια(ελάχιστο αποδεκτό, επάρκεια(ελάχιστο αποδεκτό, επάρκεια(ελάχιστο αποδεκτό, επάρκεια(ελάχιστο αποδεκτό, 

όπως θα καθοριστεί από τον όπως θα καθοριστεί από τον όπως θα καθοριστεί από τον όπως θα καθοριστεί από τον 

ΕΦ).                                                                                                             ΕΦ).                                                                                                             ΕΦ).                                                                                                             ΕΦ).                                                                                                             

ΟΧΙ 0 
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ΝΑΙ   

Γ.3Γ.3Γ.3Γ.3    

Συµβολή του 

προτεινόµενου 

έργου στην επίτευξη 

των Ειδικών Στόχων 

του Άξονα 

Προτεραιότητας 

που εµπίπτει η 

Κατηγορία Έργων.       

Β1, Ζ19, Γ1 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:                                                                          

(α) Το φυσικό αντικείµενο του 

προτεινόµενου έργο συµβάλει 

αυτοτελώς στην επίτευξη των 

στόχων του Άξονα 

Προτεραιότητας  ή                                                                                                                         

(β) Το φυσικό αντικείµενο του 

προτεινόµενου έργου συµβάλλει  

συµπληρωµατικά ή σε 

συνδυασµό µε άλλα έργα, που 

χρηµατοδοτούνται στο πλαίσια 

άλλων Αξόνων Προτεραιότητας 

του ΕΠ ή από άλλο 

χρηµατοδοτικό µέσο, στην 

επίτευξη των στόχων του Άξονα 

Προτεραιότητας.                                                     

Επίσης εξετάζεται η τεκµηρίωση 

των δεικτών εκροής σε σχέση µε 

τους ∆είκτες του Άξονα 

Προτεραιότητας σύµφωνα µε το 

ΕΠ και περιλαµβάνονται σε 

κατάλογο που επισυνάπτεται σε 

κάθε ΠρΥΠ.                                                                                                 

Στην άµεση αξιολόγηση θα Στην άµεση αξιολόγηση θα Στην άµεση αξιολόγηση θα Στην άµεση αξιολόγηση θα 

πρέπει το προτεινόµενο έργο να πρέπει το προτεινόµενο έργο να πρέπει το προτεινόµενο έργο να πρέπει το προτεινόµενο έργο να 

συµβάλει στην επίτευξη των συµβάλει στην επίτευξη των συµβάλει στην επίτευξη των συµβάλει στην επίτευξη των 

Ειδικών Στόχων.                                                          Ειδικών Στόχων.                                                          Ειδικών Στόχων.                                                          Ειδικών Στόχων.                                                          

ΟΧΙ 0 

        

ΝΑΙ   

Γ.4Γ.4Γ.4Γ.4    
Λειτουργικότητα του 

προτεινόµενου έργου     

Ε7 (Τ∆Ε 

ΕΤΠΑ και 

ΤΣ) Ε5 (Τ∆Ε 

ΕΚΤ) 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:                                                                                         

(α) Το φυσικό αντικείµενο του 

προτεινόµενου έργου είναι 

αυτοτελώς λειτουργικό, ή                           

(β) καθίσταται λειτουργικό µε 

την ολοκλήρωση άλλων 

χρηµατοδοτούµενων έργων .                                                                             

Στην άµεση αξιολόγηση Στην άµεση αξιολόγηση Στην άµεση αξιολόγηση Στην άµεση αξιολόγηση θα θα θα θα 

πρέπει το προτεινόµενο έργο να πρέπει το προτεινόµενο έργο να πρέπει το προτεινόµενο έργο να πρέπει το προτεινόµενο έργο να 

είναι λειτουργικό είτε αυτοτελώς είναι λειτουργικό είτε αυτοτελώς είναι λειτουργικό είτε αυτοτελώς είναι λειτουργικό είτε αυτοτελώς 

είτε σε συνδυασµό µε άλλο έργο είτε σε συνδυασµό µε άλλο έργο είτε σε συνδυασµό µε άλλο έργο είτε σε συνδυασµό µε άλλο έργο 

και θα πρέπει να καθοριστεί από και θα πρέπει να καθοριστεί από και θα πρέπει να καθοριστεί από και θα πρέπει να καθοριστεί από 

τον ΕΦ το ελάχιστο αποδεκτό.                                                                                                  τον ΕΦ το ελάχιστο αποδεκτό.                                                                                                  τον ΕΦ το ελάχιστο αποδεκτό.                                                                                                  τον ΕΦ το ελάχιστο αποδεκτό.                                                                                                  

ΟΧΙ 0 
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ΝΑΙ 

 

  
 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                                                                                                       

― ― ― ― ΣΣΣΣτην άµεση όσο και στην συτην άµεση όσο και στην συτην άµεση όσο και στην συτην άµεση όσο και στην συγκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να γκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να γκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να γκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να 

λαµβάνει θετική αξιολόγηση σε όλα τα Κριτήρια.                                                                                                                                                                           λαµβάνει θετική αξιολόγηση σε όλα τα Κριτήρια.                                                                                                                                                                           λαµβάνει θετική αξιολόγηση σε όλα τα Κριτήρια.                                                                                                                                                                           λαµβάνει θετική αξιολόγηση σε όλα τα Κριτήρια.                                                                                                                                                                           

ΟΧΙ 
    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:      

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:      
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ΓΓΓΓ                     Ωριµότητα Έργου Ωριµότητα Έργου Ωριµότητα Έργου Ωριµότητα Έργου          

       

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    
Πεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆Ε    

Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση 

/ Τεκµηρίωση Κριτηρίου/ Τεκµηρίωση Κριτηρίου/ Τεκµηρίωση Κριτηρίου/ Τεκµηρίωση Κριτηρίου    
ΤιµήΤιµήΤιµήΤιµή    ΒαθµόςΒαθµόςΒαθµόςΒαθµός    Αιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/Σχόλια    

ΝΑΙ   

Γ.5Γ.5Γ.5Γ.5    

Ύπαρξη του 

αναγκαίου θεσµικού 

και νοµοθετικού 

πλαισίου για την 

υλοποίηση του έργου.    

Ε1, Ε4α (Τ∆Ε 

ΕΤΠΑ και ΤΣ), 

Ε1, Ε2α (Τ∆Ε 

ΕΚΤ) 

Κατάλογος  

συννηµένων 

εγγράφων 

Εξετάζεται κατά πόσο έχουν 

ληφθεί οι απαραίτητες 

αποφάσεις από τα συλλογικά 

όργανα του ∆ικαιούχου ή/και 

υπάρχει το αναγκαίο διοικητικό 

πλαίσιο που απαιτείται να 

προύπάρχει για την υλοποίηση 

του έργου.                                                                                                                                                                     

ΟΧΙ 0 

        

ΝΑΙ   

Γ.6Γ.6Γ.6Γ.6    

Πρόοδος 

συµπλήρωσης των 

αρχικών και άλλων  

µελετών.     

Ε1, Ε4β (Τ∆Ε 

ΕΤΠΑ και ΤΣ), 

Ε1, Ε2β (Τ∆Ε 

ΕΚΤ) 

Κατάλογος  

συννηµένων 

εγγράφων 

Ανάλογα µε τη φύση και είδος 

του Ειδικού Στόχου / επιλέξιµης 

κατηγορίας έργων ή/και όπως 

ζητούνται από τη σχετική 

νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που 

προνοούνται στην ΠρΥΠ. Όπου 

είναι αναγκαίο εξετάζεται κατά 

πόσον διεξάχθηκε ποιοτικός 

έλεγχος των εν λόγω µελετών.                                                                                                 

ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

Γ.7Γ.7Γ.7Γ.7    

Εξασφάλιση ή πρόνοια 

για εξασφάλιση των 

απαιτούµενων 

εγκρίσεων και 

αποφάσεων ή / και 

αδειοδοτήσεων ή 

άλλων δυνατών 

ενεργειών σύµφωνα 

µε τη φύση του έργου.        

Ε1, Ε4γ, 

(Τ∆Ε ΕΤΠΑ 

και ΤΣ), Ε1, 

Ε2γ (Τ∆Ε 

ΕΚΤ) 

Κατάλογος  

συννηµένων 

εγγράφων 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Καταγράφονται οι απαιτούµενες 

άδειες και εγκρίσεις ανάλογα µε 

τη φύση του έργου (Π.χ. Για έργα 

υποδοµής είναι απαραίτητα τα 

εξής: προέγκριση χωροθέτησης, 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 

άδεια οικοδοµής, διαδικασία 

απόκτησης γης, κτλ.)                                                                                   

ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

ΟΧΙ 0 
Γ.8Γ.8Γ.8Γ.8    

Πρόοδος / 

ετοιµότητας της 

διαδικασίας δηµόσιων 

προσφορών / 

συµβάσεων σύµφωνα 

µε τη σχετική 

νοµοθεσία.        

Η 

    -Ετοιµασία όρων εντολής ή/και 

εγγράφων προσφορών                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Εξασφάλιση απαραίτητων 

πιστοποιητικών από τη 

∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Γενικού Λογιστηρίου                                                                    

-Προκήρυξη προσφορών                                                                                            

ΟΧΙ 0 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     

― Στην άµεση αξιολόγηση, το έργο πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση ― Στην άµεση αξιολόγηση, το έργο πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση ― Στην άµεση αξιολόγηση, το έργο πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση ― Στην άµεση αξιολόγηση, το έργο πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση 

σε όλσε όλσε όλσε όλα τα κριτήρια που θα συµπεριληφθούν. Τα κριτήρια Γ5 και Γ7 είναι α τα κριτήρια που θα συµπεριληφθούν. Τα κριτήρια Γ5 και Γ7 είναι α τα κριτήρια που θα συµπεριληφθούν. Τα κριτήρια Γ5 και Γ7 είναι α τα κριτήρια που θα συµπεριληφθούν. Τα κριτήρια Γ5 και Γ7 είναι 

απαραίτητο να συµπεριληφθούν.                                                                                                                                                                  απαραίτητο να συµπεριληφθούν.                                                                                                                                                                  απαραίτητο να συµπεριληφθούν.                                                                                                                                                                  απαραίτητο να συµπεριληφθούν.                                                                                                                                                                  

NAI 

 

 

 

                

OXI 

 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:    
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ΓΓΓΓ                     ∆ιαχείριση Έργου ∆ιαχείριση Έργου ∆ιαχείριση Έργου ∆ιαχείριση Έργου          

       

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    
Πεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆Ε    

Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση Κατευθύνσεις για Εξειδίκευση 

/ Τεκµηρίωση Κρι/ Τεκµηρίωση Κρι/ Τεκµηρίωση Κρι/ Τεκµηρίωση Κριτηρίουτηρίουτηρίουτηρίου    
ΤιµήΤιµήΤιµήΤιµή    ΒαθµόςΒαθµόςΒαθµόςΒαθµός    Αιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/Σχόλια    

ΝΑΙ   

Γ.10Γ.10Γ.10Γ.10    

∆ιοικητική Ικανότητα 

του ∆ικαιούχου να 

υλοποιεί το έργο.    
ΣΤ1 -ΣΤ3 

―επαρκής στελέχωση 

(εξειδικευµένο προσωπικό και 

επαρκή αριθµό ατόµων για την 

υποστήριξη του έργου, επαρκές 

οργανόγραµµα)                                                                           

―επαρκείς εγκαταστάσεις και 

τον κατάλληλο τεχνολογικό 

εξοπλισµό ανάλογα µε τη φύση 

και το µέγεθος του έργου που 

υλοποιεί                                                                                

―κατάλληλα συστήµατα 

µηχανογράφησης και 

παρακολούθησης                                                         

―επάρκεια χώρων και βασικής 

υποδοµής για την υλοποίηση του 

έργου (όπου απαιτείται).   

― επαρκής οργάνωση για την 

επιτυχή υλοποίηση του έργου 

εντός των χρονικών πλασίων που 

τίθενται.                                                                                                                                                                                                                                                         

ΟΧΙ 0 

        

ΝΑΙ   

Γ.11Γ.11Γ.11Γ.11    

Επάρκεια της 

διοικητικής 

ικανότητας άλλων 

φορέων που, τυχόν, 

εµπλέκονται άµεσα ή 

έµµεσα στην 

υλοποίηση του έργου.     

ΣΤ6-ΣΤ7 

 ―επαρκής στελέχωση 

(εξειδικευµένο προσωπικό και 

ικανό αριθµό ατόµων 

υποστήριξης του έργου)                                                                           

―εγκαταστάσεις και τον 

κατάλληλο τεχνολογικό 

εξοπλισµό σε συνάρτηση µε τον 

αριθµό έργων που εκτελεί                                                                                

―κατάλληλα συστήµατα 

µηχανογράφησης και 

παρακολούθησης                                                   

―επάρκεια χώρων και βασικής 

υποδοµής για την υλοποίηση του 

έργου                                                                                                                      

―Ο ∆ικαιούχος έχει 

συνοµολογήσει ή προτίθεται να 

συνοµολογήσει σύµβαση µε το 

φορέα που θα εµπλακει στην 

υλοποίηση του έργου.                                    

ΟΧΙ 0 
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ΝΑΙ   

Γ.12Γ.12Γ.12Γ.12    

Εµπειρία στο 

σχεδιασµό, διοίκηση, 

παρακολούθηση και 

υλοποίηση παρόµοιας 

φύσης έργων που 

χρηµατοδοτήθηκαν 

από τα ∆Τ, το ΤΣ την 

περίοδο 2004-2006 

είτε από άλλες πηγές      

ΣΤ4 - ΣΤ5 

    ―Εµπειρία στο σχεδιασµό, 

διοίκηση και παρακολούθηση 

αντίστοιχων έργων                                                                           

ΟΧΙ 0 

  

                  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     

― ― ― ― ΣΣΣΣτην άµεση όσο και στην συγκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να την άµεση όσο και στην συγκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να την άµεση όσο και στην συγκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να την άµεση όσο και στην συγκριτική αξιολόγηση, το έργο πρέπει να 

λαµβάνει θετική αξιολόγηση στο Κριτήριο Γ.10 καιλαµβάνει θετική αξιολόγηση στο Κριτήριο Γ.10 καιλαµβάνει θετική αξιολόγηση στο Κριτήριο Γ.10 καιλαµβάνει θετική αξιολόγηση στο Κριτήριο Γ.10 και    όπου απαιτείται στο όπου απαιτείται στο όπου απαιτείται στο όπου απαιτείται στο 

Κριτήριο Γ11.                        Κριτήριο Γ11.                        Κριτήριο Γ11.                        Κριτήριο Γ11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

              

 

   NAI 

 

 

 

     OXI 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    
  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    
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ΓΓΓΓ                     Σκοπιµότητα Έργου Σκοπιµότητα Έργου Σκοπιµότητα Έργου Σκοπιµότητα Έργου                            

        

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    
Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    
Πεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆ΕΠεδίο Τ∆Ε    

Κατευθύνσεις για  Κατευθύνσεις για  Κατευθύνσεις για  Κατευθύνσεις για  

ΕΕΕΕξειδίκευση/ Τεκµηρίωση ξειδίκευση/ Τεκµηρίωση ξειδίκευση/ Τεκµηρίωση ξειδίκευση/ Τεκµηρίωση 

ΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίουΚριτηρίου    

ΤιµήΤιµήΤιµήΤιµή    ΒαθµόςΒαθµόςΒαθµόςΒαθµός    Αιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/ΣχόλιαΑιτιολόγηση/Σχόλια    

ΝΑΙ          

Γ.14Γ.14Γ.14Γ.14    

Σοβαρότητα των 

προβληµάτων και 

αναγκών που 

προτείνεται να 

αντιµετωπιστούν από 

το έργο, σύµφωνα µε 

τις προτεραιότητες 

που καθορίστηκαν στα 

ΕΠ και 

προσδιορίζονται στην 

ΠρΥΠ καθώς και τυχόν 

άλλων εθνικών 

προτεραιοτήτων.  

Ζ1 

Καταγράφεται ο Ειδικός Στόχος 

για τον Άξονα Προτεραιότητας 

σύµφωνα µε την ΠρΥΠ και 

εξετάζεται κατά πόσο ο σκοπός 

του έργου αναµέναται να 

αντιµετωπίσει τις ανάγκες και τα 

προβλήµατα του τοµέα στον 

οποίο εµπίπτει το έργο. Όπου 

είναι εφικτό υπολογίζεται ο 

∆είκτης Απόδοσης: ∆είκτης 

εκροών έργου/δείκτης εκροών 

Ειδικού Στόχου (Κατηγορίας 

Έργων) προς προϋπολογισµό 

έργου/προϋπολογισµό Ειδικού 

Στόχου (Κατηγορίας Έργων).  

Όπου δεν µπορεί να υπολογιστεί 

γίνεται ποιοτική αξιολόγηση.                                                                         

ΟΧΙ 0 

        

ΝΑΙ   

Γ.15Γ.15Γ.15Γ.15    

Το προτεινόµενο έργο 

συµβάλλει προς την 

επίτευξη του 

αναµενόµενου 

αποτελέσµατος και 

των οικονοµικών και 

κοινωνικών 

επιπτώσεων του ΕΠ.   

Ζ2, Ζ8, Ζ12, 

Γ4-Γ9 

 Αξιολογούνται οι επιτπτώσεις 

του έργου στην απασχόληση, στο 

ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον 

και γενικότερα οι επιπτώσεις σε 

άλλους στόχους του 

Προγράµµατος. Επίσης 

αξιολογείται και ο αριθµός των 

ωφελούµενων. (Οι επιπτώσεις θα 

ποσοτικοποιηθούν ανάλογα µε 

το αντικείµενο και τη φύση του 

έργου).                                                                                                

Ειδικά όσον αφορά τα Ειδικά όσον αφορά τα Ειδικά όσον αφορά τα Ειδικά όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις 

πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες 

του Επιχειρησιακού του Επιχειρησιακού του Επιχειρησιακού του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος.Προγράµµατος.Προγράµµατος.Προγράµµατος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

Γ.16Γ.16Γ.16Γ.16    

Θετικές επιπτώσεις 

του προτεινόµενου 

έργου στο φυσικό 

περιβάλλον και στη 

δηµιουργία / ενίσχυση 

περιβαλλοντικής 

αειφορίας.       

Ζ9 

Για το θέµΓια το θέµΓια το θέµΓια το θέµα της ουδέτερης α της ουδέτερης α της ουδέτερης α της ουδέτερης 

συµβολής, πέραν της νοµικής συµβολής, πέραν της νοµικής συµβολής, πέραν της νοµικής συµβολής, πέραν της νοµικής 

συµβατότητας που εξετάζεται συµβατότητας που εξετάζεται συµβατότητας που εξετάζεται συµβατότητας που εξετάζεται 

στο κριτήριο Β.3, εάν δεν στο κριτήριο Β.3, εάν δεν στο κριτήριο Β.3, εάν δεν στο κριτήριο Β.3, εάν δεν 

απαιτείται καταγράφεται η απαιτείται καταγράφεται η απαιτείται καταγράφεται η απαιτείται καταγράφεται η 

απουσία της.                                                                                                                        απουσία της.                                                                                                                        απουσία της.                                                                                                                        απουσία της.                                                                                                                        
ΟΧΙ 0 
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ΝΑΙ   

Γ.17Γ.17Γ.17Γ.17    

Συµβολή του έργου 

στην προώθηση της 

ισότητας µεταξύ των 

δύο φύλων και στη µη 

διάκριση. 

Ζ10-Ζ11 

Εξετάζεται η διάσταση της Εξετάζεται η διάσταση της Εξετάζεται η διάσταση της Εξετάζεται η διάσταση της 

ισότητας, ισότητας, ισότητας, ισότητας,     

συµπεριλαµβανοµένης και της συµπεριλαµβανοµένης και της συµπεριλαµβανοµένης και της συµπεριλαµβανοµένης και της 

προσβασιµότητας τπροσβασιµότητας τπροσβασιµότητας τπροσβασιµότητας των ατόµων ων ατόµων ων ατόµων ων ατόµων 

µε αναπηρίες.                                                                                                µε αναπηρίες.                                                                                                µε αναπηρίες.                                                                                                µε αναπηρίες.                                                                                                
ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

Γ.18Γ.18Γ.18Γ.18    

Συνέργεια και 

συµπληρωµατικότητα 

µε άλλα έργα που ήδη 

έχουν υλοποιηθεί ή 

που προτείνονται να 

υλοποιηθούν. 

 Ζ20 

Συµπληρωµατικότητα του έργου 

στα πλαίσια των ∆Τ, του ΤΣ, 

Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, του 

Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλείας                                                                                      

Στην άµεση αξιολόγηση είΣτην άµεση αξιολόγηση είΣτην άµεση αξιολόγηση είΣτην άµεση αξιολόγηση είναι ναι ναι ναι 

επιθυµητό ναεπιθυµητό ναεπιθυµητό ναεπιθυµητό να υπάρχει υπάρχει υπάρχει υπάρχει 

συµπληρωµατικότητα και.  συµπληρωµατικότητα και.  συµπληρωµατικότητα και.  συµπληρωµατικότητα και.      

ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

Γ.19Γ.19Γ.19Γ.19    

Βιωσιµότητα και 

διατηρησιµότητα των 

αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων και 

επιδράσεων του έργου 

µετά την ολοκλήρωση 

του έργου.     

Ζ3 

― Εξετάζεται η δυνατότητα 

αυτοχρηµατοδοτούµενης 

λειτουργίας του έργου µετά την 

περίοδο 2007-2013.                                                                                                        

― Εξετάζεται, εάν είναι δυνατό, 

η βιωσιµότητα των 

αποτελεσµάτων σε σχέση µε 

τους επιδιοκώµενους στόχους 

της συγκεκριµένης κατηγορίας 

έργων.                                                                                             

―  Εξετάζονται τυχόν 

προϋποθέσεις και κινδύνοι όσον 

αφορά την επίτευξη των στόχων 

και αποτελεσµάτων του έργου.                      

ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

Γ.21Γ.21Γ.21Γ.21    

Προώθηση δράσεων 

διακρατικής 

συνεργασίας   

                 

Ζ23 

(Αφορά το ΕΠ "Απασχόληση, 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 

Κοινωνική Συνοχή"). Ο ΕΦ θα 

πρέπει να εξειδικεύσει το 

κριτήριο σύµφωνα µε τα 

απαιτούµενα στην ΠρΥΠ και 

όπου είναι αναγκαίο.  

ΟΧΙ 0 

  

ΝΑΙ   

Γ.22Γ.22Γ.22Γ.22    Καινοτοµία  
                  

Ζ22 

(Αφορά το ΕΠ "Απασχόληση, 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 

Κοινωνική Συνοχή"). Ο ΕΦ θα 

πρέπει να εξειδικεύσει το 

κριτήριο σύµφωνα µε τα 

απαιτούµενα όπως καθορίζονται 

στην ΠρΥΠ και όπου είναι 

αναγκαίο.  

ΟΧΙ 0 
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  ΝΑΙ 

 

  

 

    

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                     

 ― Στην άµεση αξιολόγηση το έργο, πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση  ― Στην άµεση αξιολόγηση το έργο, πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση  ― Στην άµεση αξιολόγηση το έργο, πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση  ― Στην άµεση αξιολόγηση το έργο, πρέπει να λαµβάνει θετική αξιολόγηση 

σε όλα σε όλα σε όλα σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής που τελικά θα συµπεριληφθούν. τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής που τελικά θα συµπεριληφθούν. τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής που τελικά θα συµπεριληφθούν. τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής που τελικά θα συµπεριληφθούν. 

Τα κριτήρια Γ.14, Γ.15 και Γ.19 είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν, σε Τα κριτήρια Γ.14, Γ.15 και Γ.19 είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν, σε Τα κριτήρια Γ.14, Γ.15 και Γ.19 είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν, σε Τα κριτήρια Γ.14, Γ.15 και Γ.19 είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν, σε 

κάθε περίπτωση.                                                                                                           κάθε περίπτωση.                                                                                                           κάθε περίπτωση.                                                                                                           κάθε περίπτωση.                                                                                                             
                                                                                                                                             

ΟΧΙ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:    
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:    
 

 

 

 

Όνοµα Αξιολογητή 1 (κεφαλαία γράµµατα):                                                                               Όνοµα Αξιολογητή 1 (κεφαλαία γράµµατα):                                                                               Όνοµα Αξιολογητή 1 (κεφαλαία γράµµατα):                                                                               Όνοµα Αξιολογητή 1 (κεφαλαία γράµµατα):                                                                                

 

 

Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:       /       /20   ΥπογΥπογΥπογΥπογραφή: ραφή: ραφή: ραφή:  ____________________________ 

    

 

Όνοµα Αξιολογητή 2 (κεφαλαία γράµµατα):  Όνοµα Αξιολογητή 2 (κεφαλαία γράµµατα):  Όνοµα Αξιολογητή 2 (κεφαλαία γράµµατα):  Όνοµα Αξιολογητή 2 (κεφαλαία γράµµατα):   

 

 

Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:       /       /20   Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή:  ____________________________ 

    

    

    

Όνοµα Αξιολογητή 3 (κεφαλαία γράµµατα):  Όνοµα Αξιολογητή 3 (κεφαλαία γράµµατα):  Όνοµα Αξιολογητή 3 (κεφαλαία γράµµατα):  Όνοµα Αξιολογητή 3 (κεφαλαία γράµµατα):   

 

 

Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:       /       /20   Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή:  ____________________________ 
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Έκτακτο Σχέδιο Παροχή Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ     

    

Επωνυµία εργοδότηΕπωνυµία εργοδότηΕπωνυµία εργοδότηΕπωνυµία εργοδότη        

Ηµεροµηνία υποβολής της αίτησηςΗµεροµηνία υποβολής της αίτησηςΗµεροµηνία υποβολής της αίτησηςΗµεροµηνία υποβολής της αίτησης        

Αριθµός ΑίτησηςΑριθµός ΑίτησηςΑριθµός ΑίτησηςΑριθµός Αίτησης        

 

 

1. Η Αίτηση, που φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νόµιµου 

εκπροσώπου και τη σφραγίδα της επιχείρησης, έχει υποβληθεί εντός 

των χρονικών πλαισίων της πρόσκλησης. 

Ναι/Όχι 

2. Η Αίτηση έχει υποβληθεί στο καθορισµένο από το Φορέα ∆ιαχείρισης 

Έντυπο Αίτησης. 
Ναι/Όχι 

3. Η γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η πρόταση είναι η ελληνική Ναι/Όχι 
4. Έχουν συµπληρωθεί στο Έντυπο Αίτησης όλα τα απαιτούµενα στοιχεία Ναι/Όχι 
5. Επισυνάπτονται στο συµπληρωµένο Έντυπο Αίτησης όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά/συνοδευτικά έγγραφα. 
Ναι/Όχι 

6.  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση που περιλαµβάνεται στην Αίτηση είναι 

υπογραµµένη 
Ναι/Όχι 

7. Η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή στο Σχέδιο 

προηγείται  της ηµεροµηνίας πρόσληψης. 
Ναι/Όχι 

8. Η πρόσληψη αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθµού των 

µονάδων εργασίας στην επιχείρηση σε σχέση µε τον µέσο όρο του 

οκτάµηνου που προηγήθηκε. 

Ναι/Όχι 

9. Ο δυνητικός ∆ικαιούχος εµπίπτει στις κατηγορίες επιχειρήσεων που 

δικαιούνται Ενισχύσεις µε βάση τον Κανονισµό ΕΕ αριθ. 1998/2006 

Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) 

Ναι/Όχι 

10. Ο δυνητικός ∆ικαιούχος είναι εγκατεστηµένος και δραστηριοποιείται 

στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
Ναι/Όχι 

11. Ο µισθός του υποψήφιου προς εργοδότηση δεν είναι µικρότερος του 

κατώτατου έτσι όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.2 (γ) του Οδηγού 

Εφαρµογής. 

Ναι/Όχι 
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ΑποτέλεσµαΑποτέλεσµαΑποτέλεσµαΑποτέλεσµα:::: Η αίτηση εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται 

 

Σχόλια:Σχόλια:Σχόλια:Σχόλια:    

Σε περίπτωση που θεωρείτε τη αίτηση ως απορριφθείσα ,,,, ή αν δεν µπορείτε να φτάσετε σε 
συµπέρασµα, παρακαλώ δώστε την αιτιολόγηση σας. 
 
 
 
 
 

    

Ταυτότητα ΑξιολογητήΤαυτότητα ΑξιολογητήΤαυτότητα ΑξιολογητήΤαυτότητα Αξιολογητή    

 
 
Όνοµα ΑξιολογητήΌνοµα ΑξιολογητήΌνοµα ΑξιολογητήΌνοµα Αξιολογητή 1 1 1 1 (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   
 
 
Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:       /       /20   Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή:  ____________________________ 
    
 

Όνοµα ΑξιολογητήΌνοµα ΑξιολογητήΌνοµα ΑξιολογητήΌνοµα Αξιολογητή    2222 (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   
 
 
Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:       /       /20   Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή: Υπογραφή:  ____________________________ 
    
    
    
Όνοµα ΑξιολογητήΌνοµα ΑξιολογητήΌνοµα ΑξιολογητήΌνοµα Αξιολογητή    3333 (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   (κεφαλαία γράµµατα):   
 
 
Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:Ηµεροµηνία:       /       /20   ΥπογραφΥπογραφΥπογραφΥπογραφή: ή: ή: ή:  ____________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Γ1Γ1Γ1Γ    ----    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ    
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Γ1Γ1Γ1Γ             

 

 

                                                                                                                                                                      
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ                     

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ    

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

Αρ. Φακ.Αρ. Φακ.Αρ. Φακ.Αρ. Φακ. : : : :    

ΤηλΤηλΤηλΤηλ::::                                            

Ηµεροµηνία:        /        /20Ηµεροµηνία:        /        /20Ηµεροµηνία:        /        /20Ηµεροµηνία:        /        /20    

    

ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:ΠΡΟΣ:    

(∆ικαιούχος)(∆ικαιούχος)(∆ικαιούχος)(∆ικαιούχος)    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ    

    

ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:ΕΡΓΟ:……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………    

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ):ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ):ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ):ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ):    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΟΧΗ 2007ΣΥΝΟΧΗ 2007ΣΥΝΟΧΗ 2007ΣΥΝΟΧΗ 2007----2013201320132013    

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΠ):ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΠ):ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΠ):ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ(ΑΠ):    2 ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ2 ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ2 ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ2 ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ    

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Β΄ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»Β΄ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»Β΄ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ»Β΄ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» 

 

Επιθυµώ να αναφερθώ στην αίτηση σας µε αρ. .............. και ηµεροµηνία       /      /20     , µε την 

οποία υποβλήθηκε πρόταση για ένταξη του πιο πάνω έργου στο Σχέδιο Χορηγιών………….., και 

έχοντας υπόψη,  

(α) την µε αρ. …………………...  και ηµεροµηνία       /      /20     Πρόσκληση για Υποβολή 

Προτάσεων για το  Σχέδιο Χορηγιών………………, 

(β) το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης του 

Έργου, 
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να σας πληροφορήσω ότι το έργο δεν είναι δυνατό να ενταχθεί στο Σχέδιο Χορηγιών ………….. και 

να συγχρηµατοδοτηθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ. Συνοπτικά οι λόγοι για τη µη ένταξη 

του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

(α) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(β) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σηµειώστε ότι διατηρείτε το δικαίωµα υποβολής γραπτής ενστάσεως, εντός 30 ηµερών από την 

ηµέρα παραλαβής της παρούσας επιστολής, µε βάση τις πρόνοιες της σχετικής παραγράφου περί 

ενστάσεων που συµπεριλαµβάνεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Σχεδίου Χορηγιών.  

 

 

    

    

                                                          Προϊστάµενος Φορέα ∆ιαχείρισης 

                                           ................................................................................. 

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

                                                   Ηµεροµηνία:      /      /20      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1111∆∆∆∆    ----    ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ    
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                                                                                                                                                                    Αίτηση Καταβολής Αίτηση Καταβολής Αίτηση Καταβολής Αίτηση Καταβολής Χορηγίας Χορηγίας Χορηγίας Χορηγίας Επιδότησης ΜισθούΕπιδότησης ΜισθούΕπιδότησης ΜισθούΕπιδότησης Μισθού    

Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση ΑνέργωνΈκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση ΑνέργωνΈκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση ΑνέργωνΈκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων    

Με την παρούσα, παρακαλώ όπως παραχωρηθεί χορηγία στον εργοδότη...................................................... 

………………………………………………………………………………στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου για τον εργοδοτούµενο   

..........................................................................................................για τους µήνες …………………………...................... 

Επισυνάπτω τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Μισθοδοσίας των ακαθάριστων απολαβών (pay slip) για τους πιο πάνω µήνες 

υπογραµµένο και από τον εργοδοτούµενο ο οποίος θα βεβαιώνει ότι έχει λάβει το ποσό το οποίο αναφέρεται. 

(β) Βεβαίωση από τον εργοδότη (∆ικαιούχο) ότι έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά που αντιπροσωπεύουν 

αποκοπές του εργοδοτούµενου και υποχρεωτικές εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. Ταµείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, κλπ.). 

(γ) Πρωτότυπο της Απόδειξης Είσπραξης (ΥΚΑ 2-001) που εκδίδεται από το Ταµείο των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων που πρέπει να συνοδεύεται από την Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών (για τους πιο πάνω 

µήνες). Είναι δυνατό για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των λοιπών (µη σχετιζόµενων µε το 

σχέδιο) απασχολούµενων του εργοδότη, να αποκρύβονται στοιχεία και οι αντίστοιχες αµοιβές τους από το 

αντίγραφο της Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών. 

(δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από τον εργοδότη/υπεύθυνο ότι δεν έχει µειωθεί ο αριθµός των 

µονάδων εργασίας στην επιχείρηση σε σχέση µε το µέσο όρο του οκτάµηνου που προηγήθηκε. Για 

επιβεβαίωση του πιο πάνω δύναται να ζητηθεί από τον Φορέα ∆ιαχείρισης αποδεικτικό στοιχείο (γενική 

αναλυτική κατάσταση εργαζοµένων, ανά µήνα για το τελευταίο οκτάµηνο). 

 

Ηµεροµηνία:      /      /20                                                  ……………………………………........................................ 

                                                                                                            Υπογραφή Εργοδότη/ 

                                                                                                      ∆ιευθυντή Επιχείρησης ή 

                                                                                                          ∆ιευθυντή Προσωπικού 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο:Συµβολή στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναµικού, στη βελτίωση της 

λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος, 

της ικανότητας προσαρµογής, της ισότητας των ευκαιριών καθώς και την κοινωνική ενσωµάτωση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΕΕΕΕ    ––––    ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΕΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ε    

    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΜΜΑ: ΜΜΑ: ΜΜΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

2007200720072007----2013201320132013    

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ:ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ:ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ:ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ:     ΈΚΤΑΚΤΟ  ΈΚΤΑΚΤΟ  ΈΚΤΑΚΤΟ  ΈΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ    

    

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ    

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ υπεγράφη στις ……../……./20……. 

ΜΕΤΑΞΥΜΕΤΑΞΥΜΕΤΑΞΥΜΕΤΑΞΥ    

1. ……………………………..………………………………. Προϊστάµενου Ενδιάµεσου Φορέα (ΙΙ), εκ 

µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (στο εξής καλούµενος ως “Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ”), 

από το ένα µέρος και 

2. …………………………………….…………………………… (στο εξής καλούµενος/η ως “Ο/Η 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η)”, από το άλλο µέρος. 

 

Το Έργο Σχεδίου Χορηγιών που υποβλήθηκε µε την αίτηση µε αρ. πρωτ……… και ηµεροµηνία 

……../……./20…….. εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) 

......................................................................................................................................., έχοντας υπόψη: 

 

(α) την Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. ................. και ηµεροµηνία ……../……./20……. 

που ενέκρινε το «Σχέδιο Χορηγιών ………………………………………………………………………………………. » 

στα πλαίσια του ΕΠ .................................................................................................. της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, και το οποίο προβλέπει την παροχή χορηγιών 

σε.............................., µε σκοπό ..............................................................................................................., 

 

(β) την µε αρ. πρωτ............................... και ηµεροµηνία ……../……./20……. Πρόσκληση για Υποβολή 

Προτάσεων για το Σχέδιο Χορηγιών, 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

    

    

    

    

  

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ    

ΕΝΩΣΗ 
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(γ) το θετικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης της αίτησης, 

 

Στο Συνηµµένο 1Συνηµµένο 1Συνηµµένο 1Συνηµµένο 1 αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του Έργου, και στο Συνηµµένο 3Συνηµµένο 3Συνηµµένο 3Συνηµµένο 3 αναλύεται ο 

χρονικός προγραµµατισµός των πληρωµών που αφορούν στο Έργο ανά εξάµηνο. 

    

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

1. Τηρουµένων των όρων και υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στην παρούσα Συµφωνία, ο 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαµβάνει να καταβάλει στο/η ∆ΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η 

υπό µορφή χορηγίας ποσό ύψους µέχρι και  € ………….…………. για …………………………, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο Συνηµµένο 2Συνηµµένο 2Συνηµµένο 2Συνηµµένο 2. 

  Σηµειώνεται ότι ο Φορέας ∆ιαχείρισης δεν αποδέχεται σε καµία περίπτωση όρους 

εργοδότησης όπου ο µισθός είναι χαµηλότερος από αυτόν που προνοείτε από τη Νοµοθεσία για 

κατώτατους µισθούς, ακόµα και αν το συγκεκριµένο επάγγελµα δεν περιλαµβάνεται σε αυτά που 

ρυθµίζονται νοµοθετικά ως προς την πτυχή της µισθοδοσίας. Τα πιο πάνω ισχύουν επίσης και για 

τις πρόνοιες Συλλογικών Συµβάσεων, (όπου εφαρµόζονται) αναφορικά µε το µισθό και άλλους 

όρους εργασίας.  Επίσης µετά τους πρώτους 6 µήνες εργοδότησης του άνεργου και σε περίπτωση 

οποιασδήποτε αναθεώρησης των κατώτατων µισθών, ο εργοδότης δεσµεύεται να αναθεωρεί τον 

µισθό του/της εργαζοµένου/ης ώστε να µην είναι χαµηλότερος από το νέον αναθεωρηµένο µισθό, 

λαµβάνοντας υπόψη την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησης του εργαζοµένου.  

2. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή στον/η ∆ΕΥΤΕΡΟ/Η 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η ολόκληρου ή µέρους του ποσού χορηγίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

πιο πάνω εάν ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η , πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του Έργου 

ΣΧ όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω, δεν ικανοποιήσει όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις, που 

αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρµογής του Σχεδίου και στο Συνηµµένο Συνηµµένο Συνηµµένο Συνηµµένο 3333, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης.  

 

3. Η καταβολή της χορηγίας στον/η ∆ΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πιο πάνω θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την επικύρωση της εγκριτικής απόφασης 

που δόθηκε από τον ………………………………………………………….…………., προς υλοποίηση των 

συγκεκριµένων παρεµβάσεων που αναφέρονται στην εν λόγω έγκριση. 

 

4. Η Συµφωνία  θα ισχύει από…………………………..  έως …………………………..  για την 

εργοδότηση του/της…………………………………………..…………………………………………………………………….   

 

5. Όλα τα έξοδα σχετικά µε την ετοιµασία της παρούσας Συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων 

και των αναγκαίων χαρτοσήµων, θα βαρύνουν τον ∆ΕΥΤΕΡΟ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ/Η. 
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6.(α) Όλοι οι όροι της παρούσας Συµφωνίας είναι δεσµευτικοί τόσο για τον καθένα από τους 

Συµβαλλόµενους οµού και/ή κεχωρισµένως, όσο και για αντιπροσώπους, πληρεξούσιους, 

εκδοχείς και διαχειριστές τους. 

    (β) Όλοι οι όροι της παρούσας Συµφωνίας είναι βασικοί και ουσιώδεις. Η µη τήρηση από το 

∆ικαιούχο, των υποχρεώσεων και των όρων της παρούσας Συµφωνίας ∆ηµόσιας 

Χρηµατοδότησης, είναι δυνατό να οδηγήσει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση και 

διακοπή της χρηµατοδότησης, ή και στην απένταξη του έργου και ανάλογα µε την 

περίπτωση, στην επιβολή νοµικών κυρώσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές 

Νοµοθεσίες. 

  Τα συνηµµένα 1-3 είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Συµφωνίας 

  Συνηµµένο 1: Βασικά στοιχεία του ΈργουΒασικά στοιχεία του ΈργουΒασικά στοιχεία του ΈργουΒασικά στοιχεία του Έργου Σχεδίου ΧορηγιώνΣχεδίου ΧορηγιώνΣχεδίου ΧορηγιώνΣχεδίου Χορηγιών    

Συνηµµένο 2:    Προβλεπόµενη χρονική κατανοµή επιλέξιµης δαπάνης (χορηγίας) του ΈργουΠροβλεπόµενη χρονική κατανοµή επιλέξιµης δαπάνης (χορηγίας) του ΈργουΠροβλεπόµενη χρονική κατανοµή επιλέξιµης δαπάνης (χορηγίας) του ΈργουΠροβλεπόµενη χρονική κατανοµή επιλέξιµης δαπάνης (χορηγίας) του Έργου    

Συνηµµένο 3: Καθήκοντα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχουΚαθήκοντα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχουΚαθήκοντα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχουΚαθήκοντα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου    

 

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΩΝ, οι Συµβαλλόµενοι θέτουν τις 

υπογραφές τους πιο κάτω: 

……………………………………………..……………….. 

(…………………………………………………………) 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

 

…………………………………………….………………… 

(………………………………….……………………..) 

∆ΕΥΤΕΡΟΣ/Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ/Η 

( Σφραγίδα )( Σφραγίδα )( Σφραγίδα )( Σφραγίδα )    

ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Όπου ισχύει)ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Όπου ισχύει)ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Όπου ισχύει)ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Όπου ισχύει)    

 

1. (υπογραφή) …………………………………….…………   (όνοµα) …………………………………….……………. 

 

(Αρ. Ταυτότητας) ………………….……….... 

 

2. (υπογραφή) ………………………………………………  (όνοµα)  …………………………………………..………. 

 

(Αρ. Ταυτότητας) ……………….…………..... 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1    

    

(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)    

    

Τα βασικά στοιχεία του Έργουβασικά στοιχεία του Έργουβασικά στοιχεία του Έργουβασικά στοιχεία του Έργου Σχεδίου ΧορηγιώνΣχεδίου ΧορηγιώνΣχεδίου ΧορηγιώνΣχεδίου Χορηγιών είναι τα ακόλουθα: 

 

Τίτλος:  

Άξονας / Ειδικός Στόχος στον οποίο 

εντάσσεται το Έργο ΣΧ: 

 

Σύντοµη Περιγραφή Έργου ΣΧ (φυσικό 

αντικείµενο): 

 

 

 

∆ικαιούχος:  

Ονοµασία Μονάδα  

Μέτρησης  

Τιµή  

Στόχος 

 Αρ.  

   

∆είκτες  

   

Ηµεροµηνία Έναρξης Υλοποίησης1:  

Ηµεροµηνία Λήξης Υλοποίησης2  

 

 

Συνολική ∆ιάρκεια του Έργου:  (µήνες) 

Επιλέξιµος Προϋπολογισµός Έργου: Ανέρχεται σε ……………………….…….€  

∆ηµόσια ∆απάνη (Χορηγία): Ανέρχεται σε ……………………….…….€ 

Ιδιωτική Συµµετοχή στον Επιλέξιµο 

Προϋπολογισµό: 

Ανέρχεται σε (……………………….……€) 

 

 

    
                                                
1 Πρόκειται για την ηµεροµηνία έκδοσης της Επιστολής Επιλεξιµότητας, όπου εφαρµόζεται 

2 Πρόκειται για την ηµεροµηνία λήξης της υλοποίησης (ολοκλήρωσης) του Έργου 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2222    

    

8. 9.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ (ΧΟΡΗΓΙΑ) ΕΡΓΟΥ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ  

ΕΤΟΣ 

………… 

Α        Β 

ΕΤΟΣ 

………… 

Α        Β 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. ……………                      

                      

2. …………..                     

                      

3. …………….                     

                      

                      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ       

    

Σηµειώσεις:Σηµειώσεις:Σηµειώσεις:Σηµειώσεις:    

    

Α: 1ο Εξάµηνο 

Β: 2ο Εξάµηνο 



 

  58 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  3333    

    

Καθήκοντα καιΚαθήκοντα καιΚαθήκοντα καιΚαθήκοντα και Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου    

    

(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)(Αποτελεί Αναπόσπαστο Μέρος της Συµφωνίας ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης)    

 

Ο ∆ικαιούχος, πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του Έργου Σχεδίου Χορηγιών έχει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

 

(α) Να υποβάλλει στον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν για την 

πορεία υλοποίησης του έργου,  όπως εκθέσεις προόδου του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου του Έργου ΣΧ και όλες τις απαιτούµενες άδειες, όπως 

..............................................................................................................................................  κ.α. 

 

(β) Να συµµορφώνεται µε τις Εθνικές και Κοινοτικές νοµοθεσίες και πολιτικές για την 

προστασία του περιβάλλοντος, τις κρατικές ενισχύσεις, τον ανταγωνισµό, την ισότητα 

ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη µη διάκριση. 

 

(γ)  Να τηρεί τους κανόνες και υποχρεώσεις για δηµοσιότητα, όπως καταγράφονται στο άρθρα 

69 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και εξειδικεύονται στα άρθρα 2-10 του Κεφαλαίου ΙΙ 

του Εφαρµοστικού Κανονισµού  (ΕΚ) 1083/2006 της ΕΕ και σύµφωνα µε τον Οδηγό για τη 

∆ιενέργεια ∆ράσεων ∆ηµοσιότητας που εξέδωσε η ∆Α.   

 

(δ) Να επιτρέπει επιτόπιες επαληθεύσεις για τις υποβαλλόµενες δαπάνες από τον ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ή/και από άλλες αρµόδιες ελεγκτικές αρχές της Κύπρου και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των (επιχορηγηθέντων παρεµβάσεων) …………………., ώστε να 

διαπιστώνεται κατά πόσο αυτά συνάδουν µε τις σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου. Επιτρέπει 

επίσης  κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου (των πέντε χρόνων)  σε 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους και/ή αρµόδιους λειτουργούς του ΠΡΩΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή/και άλλων αρµόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκέπτονται ελεύθερα τους χώρους του ∆ΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ προς επιθεώρηση των επιχορηγηθέντων επενδύσεων και θα παρέχει σε 

αυτούς όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και πληροφορίες. 
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(ε) Να υποβάλλει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν το ποσό το 

οποίο αποτελεί και το αντικείµενο της εγκριθείσας χορηγίας.  

 

(στ) Στην περίπτωση που το Έργο τροποποιηθεί (όπου και όπως εφαρµόζεται), να ενηµερώνει 

άµεσα τον ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 

(ζ)   Σε περίπτωση που ο βαθµός υλοποίησης του Έργου δεν είναι τέτοιος που να καθίστανται 

λειτουργικό τότε θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της χορηγίας, προσαυξηµένο µε το 

επιτόκιο που θα καθορίζεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία παραχώρησης του.  

 

(η) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης δεν δύναται να 

αποξενωθεί των (επιχορηγηθέντων παρεµβάσεων) ………………., χωρίς να εξασφαλίσει την εκ 

των προτέρων γραπτή έγκριση του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ. Σε περίπτωση µετακίνησης 

ή αποξένωσης των επενδύσεων για τις οποίες καταβλήθηκε χορηγία χωρίς την γραπτή 

συγκατάθεση του ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ οφείλει να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της 

χορηγίας που εξασφάλισε, προσαυξηµένο µε το επιτόκιο που θα καθορίζεται σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

από την ηµεροµηνία παραχώρησης του (Ισχύει όπου εφαρµόζεται). 

 

(θ) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ∆ηµόσιας Συµφωνίας Χρηµατοδότησης θα επιτρέπει σε 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους και/ή αρµόδιους λειτουργούς του ΠΡΩΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ή/και άλλων αρµόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκέπτονται ελεύθερα τους χώρους του ∆ΕΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ προς επιθεώρηση των επιχορηγηθέντων παρεµβάσεων και θα παρέχει 

σε αυτούς όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και πληροφορίες 

 

(ι) Να τηρεί ξεχωριστό φάκελο στον οποίο θα καταχωρούνται όλα τα έγγραφα (τιµολόγια, 

αποδείξεις, συµφωνίες, δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας κ.α.) που αφορούν στην 

υλοποίηση της επενδυτικής του πρότασης (Έργου) για διασφάλιση «επαρκούς διαδροµής 

ελέγχου», σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 58 του Κανονισµού του Συµβουλίου µε 

αριθµό 1083/2006 και του Άρθρου 15 του Κανονισµού της Επιτροπής µε αριθµό 

1828/2006, και παράλληλα να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα ή αρχείο στον οποίο θα 

χρεώνονται/καταχωρούνται όλες οι λεπτοµέρειες των δαπανών που αφορούν το 

επενδυτικό του έργο. Τα παραπάνω θα φυλάσσονται για περίοδο τριών ετών µετά το 

κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 



 

  60 

(ια) Να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, και να βεβαιώνει προς τον Πρώτο Συµβαλλόµενο όταν 

αυτός το απαιτεί, για αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης των δαπανών του είτε από 

Εθνικούς είτε από Κοινοτικούς πόρους. 

 

(ιβ)    Να θέτει, εφόσον ζητηθούν, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, στη διάθεση του 

ΕΦ, της ∆Α, της ΑΠ, της Αρχής Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και 

γενικότερα σε όλους τους αρµόδιους ελεγκτικούς φορείς της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία του Έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΣΤ –––– ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΣΤ1ΣΤ1ΣΤ1ΣΤ    

Πίνακας Προγραµµατισµού ΠροσκλήσεωνΠίνακας Προγραµµατισµού ΠροσκλήσεωνΠίνακας Προγραµµατισµού ΠροσκλήσεωνΠίνακας Προγραµµατισµού Προσκλήσεων    

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ: Τµήµα Εργασίας: Τµήµα Εργασίας: Τµήµα Εργασίας: Τµήµα Εργασίας        

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.»Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»»Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»»Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»»Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»    

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 ∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή2 ∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή2 ∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή2 ∆ιεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή    

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Β΄«Αύξηση του Εργατικού ∆υναµικού και της ΑπασχόλησΒ΄«Αύξηση του Εργατικού ∆υναµικού και της ΑπασχόλησΒ΄«Αύξηση του Εργατικού ∆υναµικού και της ΑπασχόλησΒ΄«Αύξηση του Εργατικού ∆υναµικού και της Απασχόλησης των Νέων»ης των Νέων»ης των Νέων»ης των Νέων»    

Τίτλος Σχεδίου Τίτλος Σχεδίου Τίτλος Σχεδίου Τίτλος Σχεδίου 

Χορηγιών Χορηγιών Χορηγιών Χορηγιών     

Πρόσκληση Πρόσκληση Πρόσκληση Πρόσκληση     Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός 

Πρόσκλησης Πρόσκλησης Πρόσκλησης Πρόσκλησης     

Έναρξη Πρόσκλησης (µήνας/ Έναρξη Πρόσκλησης (µήνας/ Έναρξη Πρόσκλησης (µήνας/ Έναρξη Πρόσκλησης (µήνας/ 

έτος) / Κλείσιµο Πρόσκλησης έτος) / Κλείσιµο Πρόσκλησης έτος) / Κλείσιµο Πρόσκλησης έτος) / Κλείσιµο Πρόσκλησης 

(µήνας/ έτος)(µήνας/ έτος)(µήνας/ έτος)(µήνας/ έτος)    

Ελάχιστο/ Μέγιστο Ποσό ανά Ελάχιστο/ Μέγιστο Ποσό ανά Ελάχιστο/ Μέγιστο Ποσό ανά Ελάχιστο/ Μέγιστο Ποσό ανά 

Πρόταση (όπου ισχύει)Πρόταση (όπου ισχύει)Πρόταση (όπου ισχύει)Πρόταση (όπου ισχύει)    

Τύπος Τύπος Τύπος Τύπος 

Αξιολόγησης Αξιολόγησης Αξιολόγησης Αξιολόγησης     

ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις//// Σχόλια Σχόλια Σχόλια Σχόλια    

Κίνητρα για 

απασχόληση 

ανέργων  

1η  

 

€6.000.000 

 

 11/2009 – 01/2010 

  

 Το ελάχιστο ποσό θα 

εξαρτάται από το ύψος του 

µισθού του εργαζοµένου. Το 

µέγιστο ποσό για κάθε 

πρόταση είναι €3.600 

/εξάµηνο 

 Άµεση 

Αξιολόγηση    

Κίνητρα για 

απασχόληση 

ανέργων  

2η  

3η 

 

*€5.965.000 

 

 

 02/2010 – 04/2010 

 05/2010 – 06/2010  

  

 Το ελάχιστο ποσό θα 

εξαρτάται από το ύψος του 

µισθού του εργαζοµένου. Το 

µέγιστο ποσό για κάθε 

πρόταση είναι €7.200 

/εξάµηνο 

 Άµεση 

Αξιολόγηση  

 * Αν εξαντληθεί το ποσό 

του Προϋπολογισµού, το 

Σχέδιο δεν 

επαναπροκηρύσσεται. 

Συνολικός Συνολικός Συνολικός Συνολικός 

Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός 

Σχεδίου Σχεδίου Σχεδίου Σχεδίου 

Χορηγιών Χορηγιών Χορηγιών Χορηγιών        6.000.000         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΖΖΖΖ    ––––    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    
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Τα Έργα θα πρέπει να συνάδουν µε το σύνολο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, κύριοι άξονες της 

οποίας είναι οι πιο κάτω Νόµοι και οι Κανονισµοί που προκύπτουν από αυτούς: 

 

(α) Ν.57(Ι)/2001, Ν.105(Ι)/2005Ν.57(Ι)/2001, Ν.105(Ι)/2005Ν.57(Ι)/2001, Ν.105(Ι)/2005Ν.57(Ι)/2001, Ν.105(Ι)/2005 περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισµένα Έργα, Σχέδια ή Προγράµµατα.  

(β)     Ν.152(Ι)/2003Ν.152(Ι)/2003Ν.152(Ι)/2003Ν.152(Ι)/2003, για την Προστασία και ∆ιαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων,  

(γ) Ν.153(Ι)/2003Ν.153(Ι)/2003Ν.153(Ι)/2003Ν.153(Ι)/2003, για την Προστασία και ∆ιαχείριση της Φύσης και την Άγριας Ζωής,  

(δ) Ν.106(Ι)/2002Ν.106(Ι)/2002Ν.106(Ι)/2002Ν.106(Ι)/2002, περί του Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους,  

(ε) Ν.56(Ι)/2003Ν.56(Ι)/2003Ν.56(Ι)/2003Ν.56(Ι)/2003, περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης,  

(στ) Ν.215(Ι)/2002Ν.215(Ι)/2002Ν.215(Ι)/2002Ν.215(Ι)/2002, για τη ∆ιαχείριση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Η ––––    ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣΣΣΣ    
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 Θα πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση µε του Σχετικούς Κανονισµούς και την Κοινοτική και Εθνική 

Νοµοθεσία για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση που 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 

 

� Σύνταγµα την Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Άρθρο 28) 

� Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των 

Γυναικών (Ν.78/1985Ν.78/1985Ν.78/1985Ν.78/1985) 

� Το Πρωτόκολλο 12 του Νόµου στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών Ελευθεριών (επικύρωση), 2002 ( ( ( (LLLL.13(.13(.13(.13(IIIIIIIIIIII)/2002))/2002))/2002))/2002) 

� Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική 

Εκπαίδευση Νόµος του 2002 (Ν.205(Ι)/2002Ν.205(Ι)/2002Ν.205(Ι)/2002Ν.205(Ι)/2002) και Τροποποιητικοί Νόµοι του 2004-2009 

(Ν.191(Ι)/2004Ν.191(Ι)/2004Ν.191(Ι)/2004Ν.191(Ι)/2004), (Ν.(40(Ι)/2006), (Ν.176(Ι)/2007)(Ν.(40(Ι)/2006), (Ν.176(Ι)/2007)(Ν.(40(Ι)/2006), (Ν.176(Ι)/2007)(Ν.(40(Ι)/2006), (Ν.176(Ι)/2007)    και (Ν.39(Ι)/2009)(Ν.39(Ι)/2009)(Ν.39(Ι)/2009)(Ν.39(Ι)/2009)     

� Οι περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδροµής σε Θύµατα ∆ιακρίσεων Κανονισµοί του 2009  

� Ο περί Καταβολής Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την ίδια Εργασία ή για 

Εργασία στην οποία αποδίδεται Ίση Αξία Νόµος 2002 (Ν.177(Ι)/2002Ν.177(Ι)/2002Ν.177(Ι)/2002Ν.177(Ι)/2002) 

� Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελµατικά Σχέδια Κοινωνικής 

Ασφάλισης Νόµος του 2002 (Ν.133(Ι)/2002Ν.133(Ι)/2002Ν.133(Ι)/2002Ν.133(Ι)/2002) 

� Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 1997 (Ν.100(Ι)/1997Ν.100(Ι)/1997Ν.100(Ι)/1997Ν.100(Ι)/1997)))) και Τροποποιητικοί 

Νόµοι 2000-2008 (Ν.45(Ι)/2000Ν.45(Ι)/2000Ν.45(Ι)/2000Ν.45(Ι)/2000), (Ν.64(Ι)/2002Ν.64(Ι)/2002Ν.64(Ι)/2002Ν.64(Ι)/2002)))) (Ν.109(Ι)/2007)(Ν.109(Ι)/2007)(Ν.109(Ι)/2007)(Ν.109(Ι)/2007), (, (, (, (Ν 8(Ι)/2008Ν 8(Ι)/2008Ν 8(Ι)/2008Ν 8(Ι)/2008) ) ) ) και 

((((ΝΝΝΝ44443(Ι)/20083(Ι)/20083(Ι)/20083(Ι)/2008)))). . . .  

� Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία) στην Εργασία Κανονισµοί του 2002 

(Κ∆Π 255/20Κ∆Π 255/20Κ∆Π 255/20Κ∆Π 255/2002020202) 

� Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόµος (Ν.69(Ι)/2002Ν.69(Ι)/2002Ν.69(Ι)/2002Ν.69(Ι)/2002) 

� Ο Περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµος (Ν.127(Ι)/2000Ν.127(Ι)/2000Ν.127(Ι)/2000Ν.127(Ι)/2000) ) ) ) και Τροποποιητικοί Νόµοι 2004-2007    

((((Ν.57(Ι)/2004Ν.57(Ι)/2004Ν.57(Ι)/2004Ν.57(Ι)/2004), (Ν.), (Ν.), (Ν.), (Ν.72(Ι)/2007) 72(Ι)/2007) 72(Ι)/2007) 72(Ι)/2007) και (Ν.102(Ι)/2007) (Ν.102(Ι)/2007) (Ν.102(Ι)/2007) (Ν.102(Ι)/2007)  

� Ν.58(Ι)/2004 Ν.58(Ι)/2004 Ν.58(Ι)/2004 Ν.58(Ι)/2004  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση Νόµος 

� Ν.50(Ι)/2007 Ν.50(Ι)/2007 Ν.50(Ι)/2007 Ν.50(Ι)/2007  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Εργασία (τροποποιητικός) 

Νόµος του 2007 

� Ν.42(Ι)/2004 Ν.42(Ι)/2004 Ν.42(Ι)/2004 Ν.42(Ι)/2004  Ο Περί Ίσης Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων 

(Επίτροπος) Νόµος του 2004 

� Ν.59(Ι)/2004 Ν.59(Ι)/2004 Ν.59(Ι)/2004 Ν.59(Ι)/2004  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων Άσχετα από Φυλετική ή Εθνική Καταγωγή 

Νόµος του 2004 

� Ν.205(Ι)/2002Ν.205(Ι)/2002Ν.205(Ι)/2002Ν.205(Ι)/2002, Ν.191(Ι)/2004, Ν.40(Ι)/2006 Ν.191(Ι)/2004, Ν.40(Ι)/2006 Ν.191(Ι)/2004, Ν.40(Ι)/2006 Ν.191(Ι)/2004, Ν.40(Ι)/2006  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 

στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµος του 2002 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Θ –––– ΒΕ ΒΕ ΒΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΒΑΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΒΑΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΒΑΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DEDEDEDE----MINIMISMINIMISMINIMISMINIMIS))))    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΘΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΘΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΘΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Θ    

ΒΕΒΑΙΩΒΕΒΑΙΩΒΕΒΑΙΩΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DEΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DEΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DEΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE----MINIMIS)MINIMIS)MINIMIS)MINIMIS)    

    

Προς Φορέα ∆ιαχείρισης 

 

Βεβαιώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης/εταιρείας 

ή/και µε βάσει τη συνολική εικόνα της εταιρείας (τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχω ενώπιον µου)  

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

εγγραφής…………………………….. για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 200…, η 

εταιρεία/επιχείρηση δεν έχει απολέσει πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και 

πάνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού δεν έχει απολεσθεί κατά το έτος που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή. 

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει οτιδήποτε που να δεικνύει ότι η επιχείρηση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

20..… εµπίπτει στν έννοια των προβληµατικών επιχειρήσεων/εταιρειών όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 

του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ηµεροµηνίας 26 Μαρτίου 2007, αλλά ούτε πληροί τις 

προυπουθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.  

Για σκοπούς εφαρµογής των Κατευθυντήριων Γραµµών, µια επιχείρηση είναι προβληµατική εφόσον 

δεν είναι ικανή µε δικούς της οικονοµικούς πόρους ή  µε τους πόρους που είναι ικανή να 

εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/µετόχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο 

πορεία της, η οποία, χωρίς εξωτερική παρέµβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς µία σχεδόν 

βέβαιη οικονοµική εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα    

 

………………………………………………………….…                                               … /… /20……                   

   Υπογραφή ιδιοκτήτη ή κατά νόµο υπευθύνου                                          Ηµεροµηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ι ––––    ΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 ΤΟΥ 2009 ΤΟΥ 2009 ΤΟΥ 2009    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ι 1Ι 1Ι 1Ι    

ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ 2009ΤΟΥ 2009ΤΟΥ 2009ΤΟΥ 2009  

Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας) ΚανονισµώνΕνισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας) ΚανονισµώνΕνισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας) ΚανονισµώνΕνισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009 του 2009 του 2009 του 2009 

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάµει του Κανονισµού 3(2) των περί  Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009 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. 1 

 

ΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΓΡΑΠΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΕΙΕΙΕΙ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΚΡΚΡΚΡΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009    

    

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

Α)   µε το  Άρθρο 3(1) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (εφεξής ο 
«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006») 

         (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379, 28.12.2006, σ.5) 

ή 

Β)   µε το  Άρθρο 4(1) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής της 20ής ∆εκεµβρίου 2007 για 
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας («de 
minimis») στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων (εφεξής ο «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1535/2007») 

 
        (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337, 21.12.2007, σ.35)   
 

ή 
 
Γ)    µε  το  Άρθρο  4(1)  του  Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 875/2007  της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την 

εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στον τοµέα της 
αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 (εφεξής ο «Κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 875/2007») 

 
         (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 25.7.2007,σ.6) 
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ανάλογα µε τον τοµέα της οικονοµίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 

 

(α)    Εγώ ο/η4444 ……………………………………….…………………………………………………………………………………….………..  µε 

         Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας   …………………………………. 

ή 

(β)     Εγώ ο/η5 …………………………………………………………………………………………………………….………..…………….  µε 

          Αριθµό ∆ελτίου 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 επιχορήγησης6666 ……………………………………………….  

και εν γνώσει µου ότι, δυνάµει του Κανονισµού 6(2)  των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009, 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 ∆ικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας, 

∆ΗΛΩ  σήµερα    ...  / ...   /20..     τα εξής: 

                             

Α)  Τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας7777  (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 

                                                
4  Για φυσικά πρόσωπα. 

5  Για νοµικά πρόσωπα. 

6 Σύµφωνα µε το άρθρο 2(3) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006, το άρθρο 3(4) και (5) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 
καθώς και το άρθρο 3(4) και (5) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 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 και για τον 
υπολογισµό του ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης είναι το επιτόκιο αναφοράς κατά το χρόνο χορήγησης, όπως καθορίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το µέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναµο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται 
και να υποδεικνύεται στον αιτητή από την Αρµόδια Αρχή.  

7 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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γ)    τοµέας των οδικών µεταφορών 

 

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

 

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

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

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

οιανδήποτε ενίσχυση de minimis, κατά την έννοια των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

(Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009.              

 

ή 

ii)   Κατά  τα τελευταία  τρία οικονοµικά έτη8888, δηλαδή  το τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο 

προηγούµενα, έχω λάβει ή η επιχείρηση στην οποία ανήκω ή εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες 

ενισχύσεις de minimis9999: 

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    Έτος χορήγησης Έτος χορήγησης Έτος χορήγησης Έτος χορήγησης 
της ενίσχυσηςτης ενίσχυσηςτης ενίσχυσηςτης ενίσχυσης10101010    

Ύψος Ύψος Ύψος Ύψος 
επιχορήγησηςεπιχορήγησηςεπιχορήγησηςεπιχορήγησης    
ή ισοδύναµο ή ισοδύναµο ή ισοδύναµο ή ισοδύναµο 

επιχορήγησηςεπιχορήγησηςεπιχορήγησηςεπιχορήγησης    

Τίτλος του µέτρου ενίσχυσηςΤίτλος του µέτρου ενίσχυσηςΤίτλος του µέτρου ενίσχυσηςΤίτλος του µέτρου ενίσχυσης    Αρµόδια ΑρχήΑρµόδια ΑρχήΑρµόδια ΑρχήΑρµόδια Αρχή    

     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

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/ ………………… (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 de minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τα όρια που 

                                                
8 Σύµφωνα µε το άρθρο 2(2) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006, το άρθρο 3(2) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 και το 

άρθρο 3(2) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 η κρίσιµη χρονική περίοδος καθορίζεται µε βάση το οικονοµικό έτος όπως αυτό 
εφαρµόζεται από την οικεία επιχείρηση. 

9 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».  

10  ∆εν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 
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καθορίζουν ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006, ο    Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 και ο Κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 875/2007, ανάλογα µε την περίπτωση,    κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη11111111. 

                                                                                                                   ο/η ∆ηλών/ούσα 

 

 

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

    

Σηµειώσεις:Σηµειώσεις:Σηµειώσεις:Σηµειώσεις:    

    

1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε αυτούς ο Κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1998/2006, ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 και ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 875/2007.    

2. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων µέχρι 200.000 ευρώ200.000 ευρώ200.000 ευρώ200.000 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 100.000 100.000 100.000 100.000 
ευρώευρώευρώευρώ σε οποιανδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. 

3. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής της 20ής ∆εκεµβρίου 2007 για την εφαρµογή των άρθρων 87 
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας («de minimis») στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων µέχρι 7.500 ευρώ7.500 ευρώ7.500 ευρώ7.500 ευρώ ανά τρία οικονοµικά έτη ανά επιχείρηση.  Το 
σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις επιχειρήσεις 
του τοµέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο τριών οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει τα 4.327.500 
ευρώ.  

4. Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 
της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στον τοµέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1860/2004 επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων µέχρι 30.000 ευρώ30.000 ευρώ30.000 ευρώ30.000 ευρώ ανά τρία οικονοµικά έτη ανά 
επιχείρηση.  Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
στις επιχειρήσεις του τοµέα της αλιείας για περίοδο τριών οικονοµικών ετών δεν υπερβαίνει τα 1.562.000  ευρώ. 

5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1535/2007 θα ακολουθείται από την Αρµόδια Αρχή η διαδικασία που προνοούν οι Κανονισµοί 4 και 5 των περί 
Ελέγχου των Κρατικών  Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµών του 2009. 

6. 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. 

                                                
11   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσηµείωση 6. 

 


