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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-1 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 
 
Στα πλαίσια των πιο πάνω Σχεδίων, ακολουθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν δημιουργηθούν στους 
δικαιούχους/αιτητές/αιτήτριες, κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του εγκεκριμένου επενδυτικού προϋπολογισμού.  
 
Για σκοπούς απλοποίησης, στο εξής θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες: 
  
 Σχέδιο Σχέδιο για Ενίσχυση της Νεανικής ή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
 Αιτητής  Δικαιούχοι/αιτητές/αιτήτριες  

 ΥΕΕΒΤ Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού   
 ΣΔΧ Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης 
 

1. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτημα αναδιάρθρωσης;  
Όταν ο αιτητής διαπιστώσει ότι ο επενδυτικός του προϋπολογισμός, όπως αυτός αναγράφεται στην επιστολή 
έγκρισης ή στη ΣΔΧ έχει διαφοροποιηθεί.  

 
2. Τι θεωρείται διαφοροποίηση στον επενδυτικό προϋπολογισμό;  

Διαφοροποίηση στον εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό θεωρείται, οποιαδήποτε αλλαγή γίνει σε 
δαπάνη. Επίσης, σε δαπάνες που εμπίπτουν στις κατηγορίες «Εξοπλισμός», «Ειδικές Εγκαταστάσεις» 
«Κτήρια – Διαμόρφωση Χώρων», αλλαγή στο εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό θεωρείται 
οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο περιεχόμενο των προσφορών που έχουν υποβληθεί. 

 
3. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτημα αναδιάρθρωσης;  

Μόνο ο αιτητής που έχει εγκριθεί για παροχή χορηγίας στα πλαίσια του Σχεδίου. 
 

4. Μπορεί το αίτημα αναδιάρθρωσης να υποβληθεί από άλλο πρόσωπο εκτός από τον αιτητή;  
ΟΧΙ.  
 

5. Πόσες φορές μπορεί να υποβληθεί αίτημα αναδιάρθρωσης;  
Μόνο μία (1) φορά. 

 
6. Είναι υποχρεωτική η υποβολή αιτήματος αναδιάρθρωσης;  

Σε περιπτώσεις που ο εγκεκριμένος για χορηγία προϋπολογισμός υλοποιηθεί χωρίς καμία αλλαγή στις 
δαπάνες δεν χρειάζεται να υποβληθεί αίτημα αναδιάρθρωσης. Επίσης και στις περιπτώσεις όπου η μόνη 
διαφοροποίηση που συντελείται στο επενδυτικό έργο/ προϋπολογισμό είναι η μείωση μόνο της αξίας μίας ή 
περισσοτέρων δαπανών. 
 



7. Από πού μπορεί ο αιτητής να πάρει τα απαιτούμενα για αναδιάρθρωση έντυπα;  
Όλα τα απαιτούμενα έντυπα για υποβολή αιτήματος αναδιάρθρωσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ 
στη διεύθυνση http://www.mcit.gov.cy ή 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/97428E938DC071DDC2257FF800275D2F?opendocument  ή 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/EB4B81AD7203FCB8C225802D002D6E9F?opendocument  
 

8. Μπορεί το αίτημα αναδιάρθρωσης να υποβληθεί με σχετική επιστολή από τον αιτητή;  
ΟΧΙ. Σε περίπτωση όπου το αίτημα αναδιάρθρωσης υποβληθεί με οποιοδήποτε άλλα τρόπο εκτός από αυτόν 
που περιγράφεται στον Οδηγό Αναδιάρθρωσης δεν θα ληφθεί υπόψη.  

 
9. Εάν υπάρχει διαφοροποίηση στο εγκεκριμένο επενδυτικό έργο/προϋπολογισμό και ο αιτητής δεν υποβάλει 

αίτημα αναδιάρθρωσης, πριν από την καταβολή χορηγίας στα πλαίσια της Β΄ Φάσης, καταβάλλεται η 
εγκεκριμένη χορηγία; 
Χορηγία μπορεί να καταβληθεί με βάση το αρχικό επενδυτικό έργο/προϋπολογισμό δηλαδή, μόνο για τις 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο αρχικό επενδυτικό έργο/προϋπολογισμό, και νοουμένου ότι πληρούνται 
όλες οι άλλες πρόνοιες του Σχεδίου.  

 
10. Χρονικά πότε μπορεί να υποβληθεί το αίτημα αναδιάρθρωσης;  

Το αίτημα αναδιάρθρωσης μπορεί να υποβληθεί μετά την Επιστολή Έγκρισης και πριν την υποβολή της 
Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου ή πριν την υποβολή αιτήματος ενδιάμεσης πληρωμής (Β΄Φάση).  

 
11. Πώς υποβάλλεται και εξετάζεται το αίτημα αναδιάρθρωσης;  

ΤΟ αίτημα αναδιάρθρωσης υποβάλλεται με βάση τα πιο κάτω στάδια:  
 

1Ο Στάδιο: Ο αιτητής συμπληρώνει πλήρως και ορθά το «Έντυπο Αιτήματος Αναδιάρθρωσης» και το 
υποβάλλει μόνο ηλεκτρονικά - στην ηλεκτρονική διεύθυνση Skefala@papd.mof.gov.cy .  
 
Tο «Έντυπο Αιτήματος Αναδιάρθρωσης» βρίσκεται, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, στην ιστοσελίδα ΥΕΕΒΤ 
www.mcit.gov.cy   ή 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/97428E938DC071DDC2257FF800275D2F?opendocument   ή 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/EB4B81AD7203FCB8C225802D002D6E9F?opendocument 
 
2ο Στάδιο: Το ΥΕΕΒΤ αποστέλλει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή, τον πίνακα 
επενδύσεων/αναδιάρθρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) με τις εγκεκριμένες, για χορηγία δαπάνες, βάσει του οποίου 
ο αιτητής θα συμπληρώσει ηλεκτρονικά, μόνο τις δαπάνες που έχουν διαφοροποιηθεί (ως προς το προϊόν, 
την υπηρεσία, το κόστος, το περιεχόμενο της προσφοράς κ.ο.κ).  
 
3ο Στάδιο: Ο αιτητής προσθέτει στο κατάλληλο μέρος (δηλαδή μόνο στα ανάλογα κελιά/cells κίτρινου 
χρώματος και χωρίς να διαφοροποιήσει το υφιστάμενο επενδυτικό έργο) του πίνακα αναδιάρθρωσης, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, όλες τις διαφοροποιήσεις στις δαπάνες που επιθυμεί. Τονίζεται ότι, ο αιτητής πρέπει να 
βεβαιωθεί ότι συμπλήρωσε στον πίνακα αναδιάρθρωσης/δαπανών όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει ή 
πρόκειται να γίνουν μέχρι την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού του έργου, καθώς με βάση τις πρόνοιες 
του Σχεδίου, αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. 
 
4ο Στάδιο: Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στο ΥΕΕΒΤ τον συμπληρωμένο, με όλες τις αλλαγές, πίνακα 
αναδιάρθρωσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μαζί με τα αναγκαία παραστατικά (δηλαδή, προσφορές 
ή/και τιμολόγια) όπου αυτά απαιτούνται.  
 
Νέες προσφορές και τιμολόγια απαιτούνται μόνο για τις δαπάνες που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
«Εξοπλισμός», «Ειδικές Εγκαταστάσεις» και «Κτήρια – Διαμόρφωση Χώρων», και αφορούν: 
 

          α) νέες δαπάνες που προστίθενται στον εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό 
 
β)  υφιστάμενες δαπάνες, που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό, και η αξία 

τους αυξάνεται κατά 20% ή περισσότερο. Για παράδειγμα, εάν η αξία μίας δαπάνης στον εγκεκριμένο 
επενδυτικό προϋπολογισμό είναι €1.000 και κατά την αναδιάρθρωση ο αιτητής επιθυμεί να αυξηθεί 

http://www.mcit.gov.cy/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/97428E938DC071DDC2257FF800275D2F?opendocument
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http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/all/EB4B81AD7203FCB8C225802D002D6E9F?opendocument


σε €1.200 ή και περισσότερα, τότε μαζί με το αίτημα Αναδιάρθρωσης θα πρέπει να προσκομισθεί νέα 
προσφορά ή τιμολόγιο 
 

γ)  δαπάνες που διαφοροποιούν το περιεχόμενο μιας προσφοράς (νοουμένου ότι προστίθενται νέα 
προϊόντα/υπηρεσίες σε αυτά που έχουν εγκριθεί). Για παράδειγμα, εάν η αξία μίας δαπάνης για 
έπιπλα στον εγκεκριμένο επενδυτικό προϋπολογισμό έχει συνολική αξία €1.500 και περιλαμβάνει την 
αγορά 2 γραφείων αξίας €700 και 2 καρεκλών γραφείου αξίας €800 και κατά την αναδιάρθρωση ο 
αιτητής επιθυμεί, χωρίς να διαφοροποιήσει την συνολική αξία της δαπάνης, να διαφοροποιήσει τα 
επιμέρους προϊόντα. Δηλαδή, η δαπάνη να περιέχει 2 γραφεία αξίας €550, 2 καρέκλες γραφείου αξίας 
€450 και μία βιβλιοθήκη αξίας €500.  

 
 
5ο Στάδιο: Το ΥΕΕΒΤ θα ενημερώσει τον αιτητή για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος 
αναδιάρθρωσης. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος αναδιάρθρωσης θα αποσταλεί ο τελικός 
εγκεκριμένος πίνακας δαπανών μαζί με σχετική επιστολή (Παράρτημα 8 και 9). 
 

Το αίτημα αναδιάρθρωσης ισχύει μόνο εάν ολοκληρωθούν ορθά και τα πέντε (5) στάδια της πιο πάνω 
διαδικασίας και πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού χορηγίας στα πλαίσια της Β΄ Φάσης, καθώς σε 
μεταγενέστερο στάδιο δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
επενδυτικού έργου. 

 
12. Εάν με βάση το Στάδιο 4 απαιτείται η υποβολή νέας προσφοράς ή τιμολογίου για μία δαπάνη και ο αιτητής δεν 

υποβάλει, η αξία της συγκεκριμένης δαπάνης λαμβάνεται υπόψη;  
ΟΧΙ. Ωστόσο, σε περίπτωση που μέρος της δαπάνης περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο επενδυτικό 
προϋπολογισμό τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο μέρος αυτής, νοουμένου ότι δεν παραβιάζεται οποιαδήποτε 
άλλη πρόνοια του Σχεδίου. Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα της μη προσκόμισης νέας προσφοράς ή τιμολογίου για 
μια δαπάνη που απαιτείται, είναι να μειωθεί ανάλογα το ποσό της εγκεκριμένης χορηγίας. 
 

13. Εάν κατά το Στάδιο 4 της Αναδιάρθρωσης ο αιτητής υποβάλει προσφορά ή τιμολόγιο για δαπάνες που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες «Κατάρτιση», «Προβολή/Προώθηση», «Άλλες Δαπάνες» και «Κεφάλαιο Κίνησης» θα 
ληφθούν υπόψη;  
Σε αυτή τη φάση, δεν θα γίνει λογιστικό έλεγχος των εν λόγω παραστατικών. Λογιστικός έλεγχος θα γίνει κατά το 
στάδιο της επαλήθευσης δηλαδή, στο στάδιο όπου θα υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία και αποδεικτικά για 
έλεγχο και πληρωμή του ανάλογου ποσού χορηγίας. 
 

14. Πότε θεωρείται ότι έχει υποβληθεί το αίτημα αναδιάρθρωσης;  
Μόνο όταν ολοκληρωθούν ορθά και τα πέντε (5) στάδια της πιο πάνω διαδικασίας που περιγράφονται στον 
Οδηγό Αναδιάρθρωσης και πριν την καταβολή οποιουδήποτε ποσού χορηγίας στα πλαίσια της Β΄ Φάσης, 
καθώς σε μεταγενέστερο στάδιο δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 
επενδυτικού έργου. 

 
15. Στον Πίνακα Αναδιάρθρωσης (Παράρτημα 7), μπορεί να μειωθεί η αξία μια εγκεκριμένης δαπάνης; 

ΝΑΙ, απλός αναγράφεται στη σχετική στήλη «Αιτούμενη Διαφοροποιημένη Αξία» (στήλη «J» κίτρινου χρώματος), 
την νέα μειωμένη αξία της συγκεκριμένης δαπάνης. 
 

16. Στο Παράρτημα 7, μπορεί να αυξηθεί η αξία μια εγκεκριμένης δαπάνης;  
ΝΑΙ, απλά αναγράφεται στη σχετική στήλη «Αιτούμενη Διαφοροποιημένη Αξία» (στήλη «J» κίτρινου χρώματος), 
την νέα αυξημένη αξία για τη συγκεκριμένη δαπάνη. Σημειώνεται ότι, αυτό προϋποθέτει ότι θα μειωθεί το κόστος 
άλλης ή άλλων δαπανών ούτως ώστε να μην αυξηθεί η συνολική αξία του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 
 

17. Στο Παράρτημα 7, σε περίπτωση που μία εγκεκριμένη για δαπάνη δεν θα υλοποιηθεί ή ο αιτητής δεν επιθυμεί 
να περιληφθεί στον νέο προϋπολογισμό, τότε διαγράφεται από τον προϋπολογισμό του έργου;  
ΟΧΙ μόνο στη σχετική στήλη «Αιτούμενη Διαφοροποιημένη Αξία» (στήλη «J» κίτρινου χρώματος), αναγράφεται ο 
αριθμός «0». 
 



18. Σε ποιο σημείο του Παραρτήματος 7, αναγράφονται οι νέες δαπάνες (οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον 
αρχικά εγκεκριμένο για χορηγία προϋπολογισμό);  
Συμπληρώνοντας όλες τις σχετικές στήλες (κίτρινου χρώματος) του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 7. Σημειώνεται 
ότι, στη στήλη «Κατηγορία Δαπάνης» (στήλη «D» κίτρινου χρώματος) του Πίνακα 2 πρέπει να γράψετε την 
κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε συγκεκριμένη νέα δαπάνη αφού συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Σχεδίου 
(Παράγραφος 9.1, σελίδες 13-15)  
 

19. Σε ποιο βαθμό μπορεί να διαφοροποιηθεί η συνολική αξία του προϋπολογισμού, κατά το αίτημα 
αναδιάρθρωσης;  
Η συνολική αξία του αναδιαρθρωμένου προϋπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 
συνολικό ποσό της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης που αναγράφεται στην ΣΔΧ. Ωστόσο, αυτή μπορεί να 
παραμείνει η ίδια ή να μειωθεί. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική επιλέξιμη αξία ανά κατηγορία 
δαπανών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.3 (σελίδα 19) του Οδηγού του Σχεδίου. 
 

20. Ποιο είναι το ελάχιστο όριο συνολικής αξίας του εγκεκριμένου για χορηγία προϋπολογισμού;  
Το ελάχιστο όριο είναι €10.000. Εάν κατά την εξέταση του αιτήματος αναδιάρθρωσης, η συνολική αξία του 
επιλέξιμου για χορηγία προϋπολογισμού μειωθεί πιο κάτω από το ποσό αυτό (παράγραφος 8α) του Οδηγού του 
Σχεδίου) τότε η αίτηση απεντάσσεται από το Σχέδιο. 
 

21. Πότε ο αιτητής γνωρίζει την τελική αξία της κάθε επιλέξιμης δαπάνης και κατ’ επέκταση του τελικού ποσού της 
χορηγίας που θα του καταβληθεί;  
Η τελική επιλέξιμη αξία κάθε δαπάνης και κατά συνέπεια το ύψος της χορηγίας, που θα πληρωθεί σε ένα αιτητή, 
καθορίζεται μόνο μετά την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου και την επιτόπια επιθεώρηση από Λειτουργό του 
Ενδιάμεσου Φορέα ή/και τυχόν Ανάδοχου Φορέα. Νοείται ότι, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι πρόνοιες του 
Σχεδίου και να προσκομισθούν όλες οι σχετικές άδειες. Δαπάνες που δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου θα 
αφαιρούνται. 

 
22. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να μην γίνει αποδεκτό ένα αίτημα αναδιάρθρωσης;  

Στις περιπτώσεις όπου με την εφαρμογή του αιτήματος παραβιάζεται ή δεν πληρείται  οποιαδήποτε πρόνοια 
του Σχεδίου ή θεωρηθεί ότι αυτό δεν συντελεί στην επίτευξη των στόχων της επιχειρηματικής πρότασης. 
Σημειώνεται, ότι το ΥΕΕΒΤ δύναται στα πλαίσια εφαρμογής του πιο πάνω Σχεδίου να απορρίψει ολόκληρο το 
αίτημα αναδιάρθρωσης ή αριθμό δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτό και δεν πληρούν όλες τις πρόνοιες 
του Σχεδίου. 
 

23. Μπορεί μία νέα δαπάνη που περιλαμβάνεται σε αίτημα αναδιάρθρωσης να θεωρηθεί ως μη επιλέξιμη;  
ΝΑΙ, μια δαπάνη θεωρείται μη επιλέξιμη εάν δεν πληροί όλες τι σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου. Σημειώνεται, ότι 
στις κατηγορίες «Εξοπλισμός», «Ειδικές Εγκαταστάσεις» και «Κτήρια - Διαμόρφωση Χώρων» όλες οι νέες 
δαπάνες (δηλαδή αυτές που δεν περιλαμβάνονται στο επενδυτικό έργο, όπως αυτό αναγράφεται στην επιστολή 
έγκρισης ή στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης) ή οι υφιστάμενες δαπάνες που η αξία τους αυξάνεται 
πέραν του 20% πρέπει να συνοδεύονται με τις ανάλογες προσφορές ή τιμολόγια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 
λαμβάνονται υπόψιν.   


