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 1η Προκήρυξη 
 

Ο πιο κάτω κατάλογος δίνεται μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 
Περιεχόμενα: 
 
Όλα τα πιο κάτω Παραρτήματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy 

 
Ενότητα Α  
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Οδηγίες για την Υποβολή Στοιχείων για Πληρωμή Χορηγίας – το έγγραφο αυτό 

πρέπει να διαβαστεί με πολλή προσοχή καθώς περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή των 
ορθών στοιχείων. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους αιτητές να αποφύγουν οποιεσδήποτε πρόσθετες 
ταλαιπωρίες ή απώλεια οποιουδήποτε ποσού χορηγίας. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αγοράς και πληρωμής επιλέξιμων δαπανών / 
επενδύσεων – ο/η αιτητής/αιτήτρια υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν πληρωθεί 

και αγοραστεί με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου.  
 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Έντυπο «FIMAS» – το έντυπο «FIMAS» είναι απαραίτητο, καθώς χωρίς τη 

συμπλήρωση του δεν είναι δυνατό να γίνει οποιοδήποτε έμβασμα χορηγίας στο λογαριασμό του 
δικαιούχου/αιτητή. Επίσης απαραίτητο είναι φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού 
λογαριασμού όπως αναφέρεται στο έντυπο. 
 

Ενότητα Β – Αίτημα Πληρωμής Προκαταβολής  
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Αίτημα Πληρωμής Προκαταβολής– σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να 

υποβάλει αίτημα πληρωμή προκαταβολής και είναι σε θέση να εξασφαλίσει τραπεζική εγγύηση αξίας μέχρι το 
40% του συνολικού ποσού της εγκεκριμένης χορηγία (παράγραφος 15, του Οδηγού του Σχεδίου), τότε 

υποβάλλει το σχετικό έντυπο συνοδευόμενο με Πρωτότυπη Τραπεζική Εγγύηση, ίσης αξίας με το ποσό 

της προκαταβολής που αιτείται. 
 

Ενότητα Γ – Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου  
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου – εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής 

έγκρισης, ο/η αιτητής/αιτήτρια  θα πρέπει να υποβάλει την Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου (παράγραφος 14, του 
Οδηγού του Σχεδίου) και να υλοποιήσει τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου επενδυτικού του/της έργου, με 
ελάχιστο ποσό €10.000. Σε περίπτωση όπου η υλοποίηση του έργου δεν ξεπερνά το 30% του εγκεκριμένου 
επενδυτικού του έργου πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως το ΥΕΕΒΤ. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής – σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια  έχει 

υλοποιήσει και πιστοποιήσει δαπάνες πέρα του 30% και μέχρι 60% του εγκεκριμένου για χορηγία επενδυτικού 
του/της έργου και νοουμένου ότι το ποσό της επιλέξιμης επένδυσης υπερβαίνει το κατώτατο όριο των €10.000, 
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μπορεί να υποβάλει Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής (παράγραφος 15, του Οδηγού του Σχεδίου). Τονίζεται ότι, 
το Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής (το οποίοι μπορεί να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να 
συνοδεύεται από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, άδειες και τους σχετικούς πίνακες. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών– μαζί με το Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής 

(Παράρτημα 6 πιο πάνω) πρέπει να υποβληθούν και οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών/Βεβαίωση 
Εκπροσώπου / Ελεγκτή- Λογιστή (Παράρτημα 8), στις οποίες αναγράφονται από τον/την  αιτητή/αιτήτρια τα 
στοιχεία και οι πληροφορίες των τιμολογίων και των αποδείξεων πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών που 
έχουν υλοποιηθεί. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να βασίζονται στον εγκεκριμένο για χορηγία προϋπολογισμό.  

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8- Βεβαίωση Εκπροσώπου της Επιχείρησης/ Ελεγκτή- Λογιστή 
 

Ενότητα Δ – Τελική Έκθεση Προόδου (για όλους τους αιτητές)  
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – Τελική Έκθεση Προόδου – εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής έγκρισης, 

ο/η αιτητής/αιτήτρια  θα πρέπει να υποβάλει την Τελική Έκθεση Προόδου (παράγραφος 14 του Οδηγού του 
Σχεδίου) και να ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, ούτως ώστε η επιχείρηση να 
λειτουργεί.  
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 - Αίτημα Τελικής Πληρωμής – μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του έργου, την επίτευξη των στόχων του και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 
ο/η αιτητής/αιτήτρια πρέπει να υποβάλει, το αργότερο εντός 24+3 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής 
έγκρισης, Αίτημα Τελικής Πληρωμής (παράγραφος 15 του Οδηγού του Σχεδίου). Τονίζεται ότι, το Αίτημα 
Τελικής Πληρωμής πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, άδειες και τους σχετικούς 
πίνακες (οι οποίοι μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή). Οι πίνακες θα πρέπει να 
συνοδεύονται και από την πρωτότυπη Βεβαίωση Αναλυτικής Κατάστασης Πληρωμών, ορθά συμπληρωμένη 
και υπογεγραμμένη.  
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  - Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών / Βεβαίωση Εκπροσώπου της Επιχείρησης – 
μαζί με το Αίτημα Τελικής  Πληρωμής (Παράρτημα 10 πιο πάνω) πρέπει να υποβληθούν και οι 
Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών/Βεβαίωση Εκπροσώπου / Ελεγκτή- Λογιστή (Παράρτημα 8), στις 
οποίες αναγράφονται από τον/την  αιτητή/αιτήτρια τα στοιχεία και οι πληροφορίες των τιμολογίων και 
των αποδείξεων πληρωμών των επιλέξιμων δαπανών που έχουν υλοποιηθεί. Οι καταστάσεις αυτές 
πρέπει να βασίζονται στον εγκεκριμένο για χορηγία προϋπολογισμό. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - Βεβαίωση Εκπροσώπου της Επιχείρησης/ Ελεγκτή- Λογιστή 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 – Υπεύθυνη Δήλωση Εξασφάλισης όλων των Απαραίτητων Αδειών/Πιστοποιητικών  
– ο/η αιτητής/αιτήτρια μαζί με το Αίτημα Τελικής Πληρωμής πρέπει να υποβάλει πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Εξασφάλισης Όλων των Απαραίτητων 
Αδειών/Πιστοποιητικών. Επίσης, μαζί με το Αίτημα Τελικής Πληρωμής πρέπει να υποβληθεί πλήρως και ορθά 

συμπληρωμένο απόσπασμα λογιστικών λογαριασμών – Γενικό Καθολικό (Ledger). 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12– Υπεύθυνη Δήλωση για το Δεσμευτικό Στόχο Απασχόλησης – μαζί με το Αίτημα 

Τελικής Πληρωμής και με βάση την Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, ο/η αιτητής/αιτήτρια πρέπει να 
υποβάλει πλήρως και ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Εξασφάλισης για το 
Δεσμευτικό Στόχο Απασχόλησης. Στη Δήλωση πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των εργαζομένων που 
απασχολούνται στην επιχείρηση (παράγραφος 15 του Οδηγού του Σχεδίου) και να επισυνάπτονται οι σχετικές 
βεβαιώσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 – Πρότυπο Ενδεικτικής Βεβαίωσης Αρχιτέκτονα Έργου (όπου εφαρμόζεται) – το 

έντυπο αυτό σκοπό έχει την υποβοήθηση του Αρχιτέκτονα του έργου, ως προς το περιεχόμενο της σχετικής 
βεβαίωσης για το εμβαδόν των υποστατικών της επιχείρησης, το είδος και το κόστος των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί. 
 


