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ΓΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΦΡΗΗ 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου Παραλαβής (συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο παραλαβής της Αίτησης)  

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

Αρ. Αίτησης /Υακέλου (συμπληρώνεται από τον Υορέα Διαχείρισης ):  

 

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

 

Ημερομηνία Παραλαβής :  ……..………/…….…………/……….        

 

Ώρα Παραλαβής:  ……..……………………….. 
(συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο παραλαβής της Αίτησης)  
 

 

φραγίδα του ΕΓΕ / ΣΓΕ: 

 

 

Επισημάνσεις : 

 

 

ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΠΕΔΙΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΝΑ 

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ 
 

 

α) Προτού συμπληρώσει την αίτηση ο εργοδότης θα πρέπει να μελετήσει τις 

πρόνοιες και τον Οδηγό Εφαρμογής του χεδίου. Σην ευθύνη για την ορθότητα της 

αίτησης την έχει αποκλειστικά ο εργοδότης. 

 

β) Η αίτηση συμπληρώνεται κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 

ζητούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα. 

 

γ) Διευκρινίζεται ότι τυχόν ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα 

παραστατικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη από τον Υορέα Διαχείρισης και θα 

απορρίπτονται. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική. 

Δεν επιτρέπονται οι αλλοιώσεις των πεδίων της αίτησης. 
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Α.   ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

1. Ονοματεπώνυμο /α Εργοδότη /Ιδιοκτήτη/ών της επιχείρησης : 

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

2. Εμπορική Επωνυμία Επιχείρησης : 

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

3. Ονοματεπώνυμο ατόμου/ων υπεύθυνου για επικοινωνία στην επιχείρηση : 

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

4. Διεύθυνση : …………………………..………………………………………………………………. 

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

5. Σηλ.:..........................................Υαξ:............................... 

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

6. Αρ. Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε. στην κατηγορία NACE 4511, 4519, 4532, 4540 και 4711 – 

4799) ……………………………...................................... 

7. Αρ. Υορολογικής Σαυτότητας (ΑΥΣ): ................................................................ 

8. Σομέας δραστηριότητας: ……………………………………..………………………………… 

9. υνολικός αριθμός προσωπικού που απασχολείτο στην επιχείρηση τον Μάρτιο του 2015: 

…………………………………………………………………………………….. 

10. Ακαθάριστος  μηνιαίος μισθός  εργοδοτούμενου υποψήφιου προς επιδότηση  

€…………….………… για ………..…..… ώρες εργασίας εβδομαδιαίως.  Μηνιαίο μισθολογικό κόστος 

εργοδοτούμενου υποψήφιου προς εργοδότηση €…………………………….       

ΠΡΟΟΦΗ: ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(επισυναπτόμενο της αίτησης ελίδα. 12) ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ/ΔΕΙΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΣΟΤ ΓΙΑ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ Α (Ο Δικαιούχος να υπολογίσει με πολύ προσοχή το πιο πάνω μισθολογικό 

κόστος διότι με βάση αυτό θα υπολογιστεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης που θα του 

παραχωρηθεί).  

ΠΡΟΟΦΗ: Η επιδότηση θα αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης.  

11. Ημερομηνία πρόσληψης του εργοδοτούμενου στην επιχείρηση σας                 

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

12. Επάγγελμα του εργοδοτούμενου στην επιχείρηση : ........................................ 

13. υνολικός αριθμός προσωπικού που απασχολείτο στην επιχείρηση τον Απρίλιο του 2015 

στο ίδιο επάγγελμα με τον υποψήφιο προς εργοδότηση :…….. 

ΠΡΟΟΦΗ: Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων στην επιχείρηση στο ίδιο επάγγελμα με αυτό της αίτησης για συμμετοχή στο 

χέδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Η τυχόν 

μείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι 
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θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω 

ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. 

 

Β.   ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

1. Ονοματεπώνυμο: ………………..………………………………………………………………….. 

2. Αρ. Δελτίου Σαυτότητας: ......................................................................... 

3. Αρ. Κοινωνικών. Ασφαλίσεων: ............................................................................ 

4. Διεύθυνση Κατοικίας: ………………………………………..…………………………………… 

Σ.Σ.:…………….Πόλη:……………….………..Σηλ.:..……….………...Υαξ:............ 

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

5. Ημερομηνία και Σόπος Γεννήσεως: ……………………………………..…………………… 

6. Υύλο:………………………………………… 

7. Ιθαγένεια: ....................................... 

8. Μόρφωση/Εκπαίδευση: ..................................................................................... 

9. Να δηλωθεί από πότε το άτομο είναι εγγεγραμμένο για εξεύρεση εργασίας στα κατά 

τόπους Επαρχιακά/Σοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Τπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΤΑ). 

Με βάση το Δελτίο Εγγραφής Τποψηφίου (έντυπο του CPS R210-ΕS19): 

……………………………….…………………........ 

 

ΠΡΟΟΦΗ: Σο άτομο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο ως άνεργο στη Δημόσια Τπηρεσία 

Απασχόλησης (ΔΤΑ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………..……..………………… 

                                                                          φραγίδα επιχείρησης ή Οργανισμού                                                                                      

 

 

 

 

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

                                                      Τπογραφή Εργοδότη / ή                               

    Νόμιμου Εκπροσώπου του 
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Γ. Τπεύθυνη Δήλωση 

Εγώ ο/η ……………………………………………………………………….……………………………………….(ΟΝΟΜΑ),                                                                  

……………………………….…………………………………..(ΘΕΗ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ) δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

α)   Έχοντας επίγνωση των συνεπειών του περί Χευδούς Δηλώσεως Νόμου, κατέγραψα στο παρόν έντυπο όλα τα 

στοιχεία που έχουν ζητηθεί, και ότι τα στοιχεία και τα επισυναπτόμενα έγγραφα όπως μου δόθηκαν από το 

άτομο είναι εξ όσων πιστεύω και γνωρίζω ακριβή και αληθή. 

β)  Έχω ενημερωθεί από το Σμήμα Εργασίας για τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Φαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Αρ.138 (Ι)/2001], και ότι συγκατατίθεμαι, σύμφωνα 

με το άρθρο 5(1)του Νόμου αυτού, όπως το Σμήμα Εργασίας συμπεριλάβει στα αναγκαία για σκοπούς 

εφαρμογής της νομοθεσίας της αρχεία τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνω στο 

παρόν έντυπο. 

γ)   Έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του χεδίου, τις πρόνοιες του Οδηγού Εφαρμογής του χεδίου καθώς και 

της Νομοθεσίας για τον Έλεγχο των Κρατικών Ενισχύσεων. Έλαβα επίσης γνώση για τη δυνατότητα του Σμήματος 

Εργασίας για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών του Οδηγού Εφαρμογής ή της 

σχετικής νομοθεσίας. 

δ)     Δεν έχω λάβει χορηγία για την εργοδότηση του ίδιου ατόμου στο παρελθόν. 

ε)     Δεν έχω καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

στ) Δεν συνδέομαι με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδοτούμενο.  

ζ)  Η πρόσληψη αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση στο ίδιο 

επάγγελμα με αυτό της αίτησης για συμμετοχή στο χέδιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα 

υποβολής της αίτησης. Η τυχόν μείωση του προσωπικού στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός και αν 

η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή 

νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. 

 

 

 

 

  

 

   Ημερομηνία: ……/….…/ 2015                                       ………………………………….……………               
                                                Τπογραφή Εργοδότη/ή Νόμιμου Εκπροσώπου                            

  φραγίδα επιχείρησης ή Οργανισμού                      
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Δ. Κατάλογος επισυναπτόμενων: 

 

1. Αντίγραφο επίσημου αποδεικτικού στοιχείου σύστασης της Επιχείρησης, (Πιστοποιητικό Εγγραφής στον 

Έφορο Εταιρειών) και Πιστοποιητικό Μετόχων της Επιχείρησης του 2015 στο οποίο να αναγράφονται οι 

τελευταίες αλλαγές. 

2. Τπεύθυνη Δήλωση με τη χρήση του καθορισμένου εντύπου που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των 

περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος ημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012. 

3. Τπεύθυνη Δήλωση Αιτητή για Δάνειο Προϊόντων Jeremie.  

4. Αντίγραφο Δελτίου Σαυτότητας ή Διαβατηρίου εργοδοτούμενου και Πιστοποιητικό από το Σμήμα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης (όπου εφαρμόζεται).  

5. Πίνακας υπολογισμού μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου/υποψήφιου για επιχορήγηση. Σο σχετικό 

έντυπο επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.  

6. Σο Έντυπο Παραπομπής υποψηφίου για συνέντευξη και Απόφαση εργοδότη (έντυπο CPS R215) καθώς 

επίσης και το Δελτίο Εγγραφής Τποψηφίου (έντυπο του CPS R210-ΕS19) . 

7. Βεβαίωση από το Σμήμα Εργασιακών χέσεων ότι ο εργοδότης δεν έχει καταδικαστεί σχετικά με την 

παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

8. Βεβαίωση από την Τπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη και τον αριθμό 

εγγεγραμμένων υπαλλήλων κατά τον Μάρτιο του 2015. 

  

 

 

 

ημείωση: Σην ευθύνη για τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και αποστολής της αίτησης την έχει ο αιτητής εργοδότης 

και κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο. Ο Υορέας Διαχείρισης (Σμήμα Εργασίας) δύναται να ζητήσει επιπλέον αποδεικτικά 

έγγραφα. Πληροφορίες για τις σχετικές νομοθεσίες, το χέδιο, τον Οδηγό Εφαρμογής, καθώς και τα σχετικά έντυπα, 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Σμήματος Εργασίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dl 
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 ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΑΙΣΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΙΝΣΨΝ JEREMIE 

 

Εμείς η εταιρεία ………………………………………….…………….….………………. Αριθμός Εγγραφής 

…………………………………..………… και ημερομηνία εγγραφής …………………..……….…………… διαβεβαιώνουμε 

πως: 

1) Δεν έχουμε λάβει, ούτε θα ζητήσουμε, ούτε θα λάβουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη βοήθεια / 

χορηγία ή Δάνειο προϊόντων JEREMIE για το σκοπό που χρηματοδοτείται από τη συγκεκριμένη υμφωνία 

Δημόσιας Φρηματοδότησης, από οποιοδήποτε επιχειρησιακό πρόγραμμα (ως καθορίζεται από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1083/2006 του υμβουλίου).  

2) Αντιλαμβανόμαστε ότι το ίδιο αντικείμενο μπορεί να λάβει επιδότηση / χορηγία και δάνειο που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Σαμεία μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει διπλή 

χρηματοδότηση. Ειδικότερα, οι δύο μορφές στήριξης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προ-

χρηματοδότηση ή την αποπληρωμή του ενός με το άλλο. Επιπλέον, ο συνδυασμός των δύο μορφών 

στήριξης δεν πρέπει να οδηγεί σε υπερ-χρηματοδότηση της πράξης. Προς τούτο διαβεβαιώνουμε ότι 

(διαγράφετε όποιο από τα δύο δεν εφαρμόζεται): 

(Α) Δεν έχουμε λάβει, ούτε θα ζητήσουμε, ούτε θα λάβουμε οποιαδήποτε επιπρόσθετη βοήθεια / χορηγία 

για τις ίδιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τη συγκεκριμένη υμφωνία Δημόσιας Φρηματοδότησης 

από οποιοδήποτε μέτρο ενισχύσεων που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και / ή τις Εθνικές 

Αρχές.  

(Β) Έχουμε λάβει, θα ζητήσουμε ή θα λάβουμε βοήθεια / χορηγία από το: …………………. 

χέδιο1:……………………………………….….. Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης:…….…….. ανάλυση των δαπανών που 

επιδοτούνται / θα επιδοτηθούν): …………………………….…… που σχετίζεται με τον ίδιο σκοπό / επένδυση / 
δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τη υμφωνία Δημόσιας Φρηματοδότησης 
 

1
Επαναλαμβάνεται για όλα τα ςχζδια Δάνειο προϊόντων JEREΜIE από τα οποία επιδοτείται θ επιχείρθςθ που ςχετίηονται με το ςκοπό τθσ αίτθςθσ. 

Επιςυνάπτεται θ επιςτολι ζγκριςθσ τθσ κάκε Αρμόδιασ Αρχισ.  

 
3) Δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε οφειλές / υποχρεώσεις προς (1) το Σμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

(Υόρο Εισοδήματος) (2) το Σμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνικές Ασφαλίσεις) και (3) τον Έφορο 

ΥΠΑ (Υόρο Προστιθέμενης Αξίας) και έχουμε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων. 

 

4) Ποσό υμφωνίας Δημόσιας Φρηματοδότησης:…………………………... 

 

υμφωνούμε και επιτρέπουμε όπως τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει στο παρόν έντυπο δύνανται να 

τύχουν επαλήθευσης από αρμόδια Τπουργεία και / ή Τπηρεσίες. 

ε περίπτωση ψευδούς δήλωσης / στοιχείων το Σμήμα Εργασίας θα έχει δικαίωμα να ζητήσει μέσω 

συστημένης επιστολής την επιστροφή μέρος ή ολόκληρου του ποσού της χορηγίας που έχει καταβάλει 

στον εργοδότη και ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός ενός μήνα από την παραλαβή 

της σχετικής συστημένης επιστολής, 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. 

 

  

Ονόματα Μετόχων Εταιρείας 

…………………………………………………… 

 

Τπογραφή & φραγίδα Εταιρείας: 

………………………………………

…………………….. 
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ΣΙΣΛΟ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΨΝ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΕΝΙΦΤΕΨΝ (ΕΝΙΦΤΕΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

ΣΟΤ 2009 ΚΑΙ 2012 

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

Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος ημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 

 

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

Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 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. 

 

                                                                                                               ΕΝΣΤΠΟ  Κ.Ε. 2 

ΓΡΑΠΣΗ ΔΗΛΨΗ ΠΟΤ ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΔΤΝΑΜΕΙ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 3(2) ΣΨΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΨΝ ΚΡΑΣΙΚΨΝ 

ΕΝΙΦΤΕΨΝ (ΕΝΙΦΤΕΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΜΨΝ ΣΟΤ 2009 και 2012 

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

συμμόρφωσης είτε: 

 
Α)   με το Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

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

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013») 
         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.1). 

ή 

 

Β)  με το Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της υνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1408/2013») 
        (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.9).   

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») όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 

         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 25.7.2007,σ.6). 

 

Δ)   με το Άρθρο 3(1) του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 360/2012  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 

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

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

παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012») 
         (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114, 26.4.2012,σ.8). 

 

 

ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 

 

(α)    Εγώ ο/η1………………….…………………………………………………………………………………….………. με 

         Αριθμό Δελτίου Σαυτότητας   ………………………………….                                      ή 

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

          Αριθμό Δελτίου Σαυτότητας  ……………………….……………………., 

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 

                                                
1  Για φυσικά πρόσωπα. 
2  Για νομικά πρόσωπα. 
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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 

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

τα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται): 

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

Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης3 

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

και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2) των Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 

Ήσσονος ημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, ψευδής, ανακριβής, ελλιπής ή παραπλανητική δήλωση 

συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με νόμιμους τόκους, και την επιβολή διοικητικού προστίμου το 

οποίο εισπράττεται ως χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής 

διαδικασίας, 
ΔΗΛΨ  σήμερα    ...  / ...   /20..     τα εξής: 

                             

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

τετραγωνάκι) : 

 

α)   τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων    

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

προϊόντων 

 

γ)    τομέας των οδικών μεταφορών 

 

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

 

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

συμφέροντος 

 

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

i)      Δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, ή η 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 ημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.              

 

 

 

ή 

 

ii)     Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, 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 minimis5: 

                                                
3 ύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 καθώς και το άρθρο 3(5) του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012  σε όλες τις περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα ποσά, 

δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, το ποσό της 

ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις  που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της κατά το 

χρόνο της χορήγησής τους. Σο επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο 

χορήγησης της ενίσχυσης. Σο μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται 

στον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.  
4 Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίηση και εμπορία 

γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος σημασίας.  
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Α/Α Έτος 

χορήγησης 

της 

ενίσχυσης6 

Ύψος 

επιχορήγησης 

ή ισοδύναμο 

επιχορήγησης 

Σίτλος του μέτρου 

ενίσχυσης 

Αρμόδια 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 καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την 

περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη7. 

 

                                                                                                                   ο/η Δηλών/ούσα 

 

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

 

     

  

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

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

οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ψς εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας 

οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά 

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

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

«ενιαία επιχείρηση». την ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) 

μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να 

διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα 

να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της  τελευταίας δ) 

μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου μετόχους ή εταίρους της 

εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που  έχουν οποιαδήποτε 

από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
6  Δεν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 
7   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 5. 
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ημειώσεις: 

                       
1. Οι όποι πος σπηζιμοποιούνηαι ζηην παπούζα δήλυζη έσοςν ηην έννοια πος αποδίδοςν ζε αςηούρ ο 

Κανονιζμόρ (ΕΕ) απιθ. 1407/2013, ο Κανονιζμόρ (ΕΕ) απιθ. 1408/2013, ο Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 875/2007 

και ο Κανονιζμόρ (ΕΕ) 360/2012. 

2. Ο Κανονιζμόρ (ΕE) απιθ. 1407/2013 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 18ηρ Δεκεμβπίος 2013 ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηυν 

άπθπυν 107 και 108 ηηρ Σςνθήκηρ για ηη λειηοςπγία ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηιρ ενιζσύζειρ ήζζονορ 

ζημαζίαρ επιηπέπει ηη σοπήγηζη ενιζσύζευν μέσπι 200.000 εςπώ ανά ηπία οικονομικά έηη ανά επισείπηζη. 

Το ζςνολικό ποζό ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος σοπηγείηαι ζε μια δεδομένη επισείπηζη η οποία 

δπαζηηπιοποιείηαι ζηον ηομέα ηυν οδικών μεηαθοπών δεν επιηπέπεηαι να ςπεπβεί ηιρ 100.000 εςπώ ζε 

οποιανδήποηε πεπίοδο ηπιών οικονομικών εηών. 

3. Ο Κανονιζμόρ (ΕE) απιθ. 1408/2013 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 18ήρ Δεκεμβπίος 2013 ζσεηικά με  ηην εθαπμογή 

ηυν άπθπυν 107 και 108 ηηρ Σςνθήκηρ για ηη λειηοςπγία ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηιρ ενιζσύζειρ ήζζονορ 

ζημαζίαρ («de minimis») ζηο γευπγικό ηομέα επιηπέπει ηη σοπήγηζη ενιζσύζευν μέσπι 15.000 εςπώ ανά 

ηπία οικονομικά έηη ανά επισείπηζη. Το ζυπεςηικό ποζό ηυν ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος σοπηγείηαι 

από ηην Κςππιακή Δημοκπαηία ζηιρ επισειπήζειρ ηος ηομέα ηηρ παπαγυγήρ γευπγικών πποφόνηυν για 

πεπίοδο ηπιών οικονομικών εηών δεν ςπεπβαίνει ηα 7.060.000 εςπώ.  

4. Ο Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 875/2007 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 24
ηρ

 Ιοςλίος 2007 για ηην εθαπμογή ηυν άπθπυν 87 

και 88 ηηρ ζςνθήκηρ ΕΚ ζηιρ ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ ζηον ηομέα ηηρ αλιείαρ και για ηην ηποποποίηζη 

ηος Κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1860/2004 επιηπέπει ηη σοπήγηζη ενιζσύζευν μέσπι 30.000 ευρώ ανά ηπία 

οικονομικά έηη ανά επισείπηζη.  Το ζυπεςηικό ποζό ηυν ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος σοπηγείηαι 

από ηην Κςππιακή Δημοκπαηία ζηιρ επισειπήζειρ ηος ηομέα ηηρ αλιείαρ για πεπίοδο ηπιών οικονομικών εηών 

δεν ςπεπβαίνει ηα 1.562.000  εςπώ. 

5. Για ηον έλεγσο ηυν εθνικών ζυπεςηικών οπίυν ηος Κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 875/2007 και ηος Κανονιζμού 

(ΕΕ) απιθ. 1408/2013 θα ακολοςθείηαι από ηην Απμόδια Απσή η διαδικαζία πος ππονοούν οι Κανονιζμοί 4 

και 5 ηυν πεπί Ελέγσος ηυν Κπαηικών  Ενιζσύζευν (Ενιζσύζειρ Ήζζονορ Σημαζίαρ) Κανονιζμών ηος 2009. 

6. Ο Κανονιζμόρ (ΕΕ) απιθ. 360/2012 ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ ηηρ 25
ηρ

 Αππιλίος 2012 ζσεηικά με ηην 

εθαπμογή ηυν άπθπυν 107 και 108 ηηρ Σςνθήκηρ για ηη Λειηοςπγία ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηιρ 

ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ, οι οποίερ σοπηγούνηαι ζε επισειπήζειρ πος παπέσοςν ςπηπεζίερ γενικού 

οικονομικού ζςμθέπονηορ, επιηπέπει ηη σοπήγηζη ενιζσύζευν μέσπι 500.000 ευρώ ανά ηπία οικονομικά έηη 

ανά επισείπηζη. Ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ δςνάμει ηος εν λόγυ Κανονιζμού μποπούν να ζυπεςθούν με 

ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ δςνάμει άλλυν Κανονιζμών ζσεηικά με ενιζσύζειρ ήζζονορ ζημαζίαρ 

νοοςμένος όηι ηο ζυπεςηικό ποζό ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ δε θα ξεπεπνά ηιρ 500.000 ευρώ ανά 

ηπιεηία. Επίζηρ, απαγοπεύεηαι η ζώπεςζη ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος εμπίπηοςν ζηο πεδίο 

εθαπμογήρ ηος υρ άνυ  Κανονιζμού με οποιανδήποηε ανηιζηάθμιζη αναθοπικά με ηην ίδια ςπηπεζία γενικού 

οικονομικού ζςμθέπονηορ, ανεξαπηήηυρ ηος αν ζςνιζηά ή όσι κπαηική ενίζσςζη. 

7. Η ςποβολή ηηρ παπούζαρ δήλυζηρ δε δημιοςπγεί κανένα δικαίυμα ζηον ςπογπάθονηα για λήτη 

οποιαζδήποηε ενίζσςζηρ ήζζονορ ζημαζίαρ. Η έγκπιζη για σοπήγηζη ηηρ ενίζσςζηρ ήζζονορ ζημαζίαρ για 

ηην οποία ςποβάλλεηαι η παπούζα δήλυζη εναπόκειηαι αποκλειζηικά ζηην Απμόδια Απσή. 

 

 



Αίτηση Συμμετοχής στο Σχέδιο  Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων  

 

                                                                  

 

                                                                                                                        Σελίδα  12 

ΦΕΔΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ ΑΝΕΡΓΨΝ 

 Δικαιούχοι «ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΠΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΝ 1-4 ΑΣΟΜΑ» 
 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ                  

(Να συμπληρωθεί από τον εργοδότη)  

 

Μηνιαίο Μισθολογικό Κόστος Εργοδότη 

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός (8) +    ............. 

Σαμείο Αδειών (όπου εφαρμόζεται) - ……… % (9) +    ............. 

Αναλογία 13ου μισθού (σε περίπτωση που καταβάλλεται) +    ............. 

ύνολο Μηνιαίου Ακαθάριστου Μισθού και Σαμείου Αδειών     € ............ 

Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Εργοδότη 7,8% * ύνολο +    ............. 

Σαμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού – 1,2% * ύνολο +    ............. 

Σαμείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Βιομηχανικής Κατάρτισης 0,5% * 

ύνολο 
+    ............. 

Σαμείο Κοινωνικής υνοχής – 2% * ύνολο +    ............. 

 ύνολο Μηνιαίου Μισθολογικού Κόστους Εργοδότη    €   ........... 

 

                                                
8 Ο Φορζασ Διαχείριςθσ δεν αποδζχεται ςε καμία περίπτωςη όρουσ εργοδότθςθσ όπου ο μιςκόσ του επιδοτοφμενου 
ατόμου είναι χαμθλότεροσ από αυτόν που προνοείται από τθ Νομοκεςία για κατώτατουσ μιςκοφσ, που από τον Απρίλιο 
του 2012 ορίηεται ςτα €870, ακόμα και αν το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα δεν διζπεται από το Διάταγμα περί Κατώτατου 
Μιςκοφ. Σα πιο πάνω ιςχφουν επίςθσ ανεξαρτιτωσ υλλογικών υμβάςεων, όπου εφαρμόηονται, αναφορικά με το 
μιςκό και άλλουσ όρουσ εργοδότθςθσ. χετικά με τα επαγγζλματα που ορίηονται ςτο Διάταγμα περί Κατώτατου Μιςκοφ 
(Γραφείσ, Νοςθλευτικοφσ Βοθκοφσ, Βοθκοφσ Παιδοκόμουσ, Πωλθτζσ, Φροντιςτζσ, χολικοί Βοθκοί, Φρουροί και 
Κακαριςτζσ) μετά από ςυνεχι υπθρεςία 6 μθνών ςτον ίδιο εργοδότθ, ο μιςκόσ πρζπει να αναπροςαρμόηεται ςτα €924.  
9 Πεδίο για το οποίο ο εργοδότθσ μπορεί να ζχει εξαίρεςθ 



Αίτηση Συμμετοχής στο Σχέδιο  Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων  

 

                                                                  

 

                                                                                                                        Σελίδα  13 

ΦΕΔΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ ΑΝΕΡΓΨΝ 

 Δικαιούχοι «ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΠΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΝ 1-4 ΑΣΟΜΑ» 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 
 

                                                
10Ο Φορζασ Διαχείριςθσ δεν αποδζχεται ςε καμία περίπτωςη όρουσ εργοδότθςθσ όπου ο μιςκόσ του επιδοτοφμενου 
ατόμου είναι χαμθλότεροσ από αυτόν που προνοείται από τθ Νομοκεςία για κατώτατουσ μιςκοφσ, που από τον Απρίλιο 
του 2012 ορίηεται ςτα €870, ακόμα και αν το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα δεν διζπεται από το Διάταγμα περί Κατώτατου 
Μιςκοφ. Σα πιο πάνω ιςχφουν επίςθσ ανεξαρτιτωσ υλλογικών υμβάςεων, όπου εφαρμόηονται, αναφορικά με το 
μιςκό και άλλουσ όρουσ εργοδότθςθσ. χετικά με τα επαγγζλματα που ορίηονται ςτο Διάταγμα περί Κατώτατου Μιςκοφ 
(Γραφείσ, Νοςθλευτικοφσ Βοθκοφσ, Βοθκοφσ Παιδοκόμουσ, Πωλθτζσ, Φροντιςτζσ, χολικοί Βοθκοί, Φρουροί και 
Κακαριςτζσ) μετά από ςυνεχι υπθρεςία 6 μθνών ςτον ίδιο εργοδότθ, ο μιςκόσ πρζπει να αναπροςαρμόηεται ςτα €924. 
11 Πεδίο για το οποίο ο εργοδότθσ μπορεί να ζχει εξαίρεςθ 

Μηνιαίο Μισθολογικό Κόστος Εργοδότη 

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός (10)     1000,00 

Σαμείο Αδειών (όπου εφαρμόζεται)  - 8 % -11,5% (11)  +    ……… 

Αναλογία 13ου μισθού (σε περίπτωση που καταβάλλεται) +   …………    

ύνολο Μηνιαίου Ακαθάριστου Μισθού και Σαμείου Αδειών € 1000,00 

Σαμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Εργοδότη 7,8% * ύνολο +    78,00 

Σαμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού – 1,2% * ύνολο +    12,00 

Σαμείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Βιομηχανικής Κατάρτισης 0,5% * 

ύνολο 
+     5,00 

Σαμείο Κοινωνικής υνοχής – 2% * ύνολο +    20,00 

 ύνολο Μηνιαίου Μισθολογικού Κόστους Εργοδότη € 1115,00 



Αίτηση Συμμετοχής στο Σχέδιο  Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων  

 

                                                                  

 

                                                                                                                        Σελίδα  14 

Κατάλογος checklist ( Για χρήση από τον παραλήπτη της αίτησης) 

                                                                                                                                                                                                         

1.  Αντίγραφο επίσημου αποδεικτικού στοιχείου σύστασης της Επιχείρησης, (Πιστοποιητικό Εγγραφής 

στον Έφορο Εταιρειών) και Πιστοποιητικό Μετόχων της Επιχείρησης του 2015 στο οποίο να 
αναγράφονται οι τελευταίες αλλαγές 

   

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί  √  

              

2. Τπεύθυνη Δήλωση με τη χρήση του καθορισμένου εντύπου (επισυνάπτεται και Παράρτημα 1ΙΑ του 

Οδηγού Εφαρμογής) που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος ημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012. Πρωτότυπη υπογραφή. 

 
                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί   √        

 
3. Τπεύθυνη Δήλωση Αιτητή για Δάνειο Προϊόντων Jeremie. 

 

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί   √        

 

4.  Αντίγραφο Δελτίου Σαυτότητας ή Διαβατηρίου εργοδοτούμενου και Πιστοποιητικό από το 

Σμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (όπου εφαρμόζεται).  

 

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί  √               

                                                                                                                                         

      
5. Πίνακας υπολογισμού μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου υποψήφιου για 

επιχορήγηση.  

         

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί √          

 

 

6. Σο Έντυπο Παραπομπής υποψηφίου για συνέντευξη και Απόφαση Εργοδότη (έντυπο CPS R215) 

καθώς επίσης και το Δελτίο Εγγραφής Τποψηφίου (έντυπο του CPS R210-ΕS19) . 

 

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί     √          

 

 
7. Βεβαίωση από Σμήμα Εργασιακών χέσεων ότι ο εργοδότης δεν έχει καταδικαστεί σχετικά με 

την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

 

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί        √          

 
8. Βεβαίωση από την Τπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη και 

τον αριθμό εγγεγραμμένων υπαλλήλων κατά τον Μάρτιο του 2015. 

 

                                 Εάν υποβλήθηκε να σημειωθεί        √          

 
            

 

ημειώσεις του Τπεύθυνου Παραλήπτη της Αίτησης: 

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

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

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



Αίτηση Συμμετοχής στο Σχέδιο  Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων  

 

                                                                  

 

                                                                                                                        Σελίδα  15 

 

 

Απόκομμα Απόδειξης (Να παραμείνει στην αίτηση συμπληρωμένο) 

 

Ονοματεπώνυμο αιτητή / αιτήτριας 

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

 

ΦΕΔΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ ΑΝΕΡΓΨΝ 

 Δικαιούχοι «ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΠΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΝ 1-4 ΑΣΟΜΑ» 

 

Ημερομηνία Τποβολής της Αίτησης ………………………………………………………………… 

Ώρα ……………………………………………………………………………………………………………… 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Παραλαβής ………………………..………………………………… 

Ονοματεπώνυμο ατόμου που παρέδωσε την αίτηση στην ΔΤΑ 

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

Ονοματεπώνυμο Λειτουργού της ΔΤΑ που έλαβε την Αίτηση (ολογράφως) 

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

Τπογραφή Λειτουργού που την παρέλαβε: …………………………………………..………. 

Τπογραφή Ατόμου που την παρέδωσε:  ………………………………………………………… 

 

φραγίδα Παραλαβής του ΕΓΕ ή ΣΓΕ  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Απόκομμα Απόδειξης (Να επιστρέφεται στον αιτητή/αιτήτρια) 

 

Ονοματεπώνυμο  αιτητή / αιτήτριας 

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

 

ΦΕΔΙΟ ΠΑΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ ΑΝΕΡΓΨΝ 

 Δικαιούχοι «ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΠΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΝ 1-4 ΑΣΟΜΑ» 
 

Ημερομηνία Τποβολής της Αίτησης…………………………………………………….…………… 

Ώρα……………………………………………………………………………………………………….………… 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Παραλαβής………………………….….……………………………… 

Ονοματεπώνυμο Λειτουργού της ΔΤΑ που έλαβε την Αίτηση (ολογράφως) 

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

Τπογραφή Λειτουργού…………………………………………………………………………………… 

φραγίδα Παραλαβής του ΕΓΕ ή ΣΓΕ  


