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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 
 
Κατά την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σας έργου επιβάλλεται να ακολουθηθούν οι καθορισμένες από 
τον Οδηγό Σχεδίου διαδικασίες προς αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας. Για 
διευκόλυνση σας παραθέτουμε πιο κάτω μέρος της πληροφόρησης που περιέχεται στον Οδηγό του Σχεδίου. 
Για τυχόν ερωτήματα και απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς της Υπηρεσίας 
Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου – Μονάδα Επαληθεύσεων και Πληρωμών. 
 
 
Έντυπα 
Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο τα ακόλουθα έντυπα κατάλληλα συμπληρωμένα: 
 

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τον Τρόπο Αγοράς και Πληρωμής Επιλέξιμων Δαπανών/επενδύσεων 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) 
 

2. Έντυπο “FIMAS” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)- Εξουσιοδότηση Πληρωμής από το “FIMAS” μαζί με το πρώτο αίτημα για 

πληρωμή. 
 

3. Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10) – πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 12 μήνες μετά την 

ημερομηνία της Εγκριτικής Επιστολής. 
 

4. Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11)  
 

5. Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών και Βεβαίωση Εκπροσώπου της Επιχείρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12) – 

πρέπει να υποβληθεί μαζί με τα Αιτήματα Ενδιάμεσης και Τελικής Πληρωμής. 
 

6. Τελική Έκθεση Προόδου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13) - πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 24 μήνες μετά την ημερομηνία 

της Εγκριτικής Επιστολής. 
 

7. Αίτημα Τελικής Πληρωμής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14) 
 

8. Υπεύθυνη Δήλωση εξασφάλισης όλων των απαραίτητων Αδειών/Πιστοποιητικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15) – 
υποβάλλεται μαζί με την ενδιάμεση ή τελική αίτηση πληρωμής. 

 
 
 



Επιπρόσθετα όπου εφαρμόζεται μπορεί να υποβληθούν και τα ακόλουθα έντυπα κατάλληλα 
συμπληρωμένα: 
 

1. Αίτημα Πληρωμής Προκαταβολής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) - συνοδευόμενο από σχετική εγγυητική επιστολή, η 
οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία: 

 Αιτητής: όνομα του αιτητή ή της εταιρείας του 

 Δικαιούχος: Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής ή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 

 Ποσό 

 Περίοδος λήξης εγγυητικής: μέχρι και τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υλοποίησης του 

επενδυτικού σας Έργου 
 

2. Αίτημα Αναδιάρθρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) – υποβάλλεται αφού προηγουμένως διαβάσετε προσεκτικά τον 

Οδηγό Αναδιάρθρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) και το έγγραφο «Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Αναδιάρθρωση» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1).  
 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Παραχώρησης Υποστατικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16) - μαζί με την ενδιάμεση ή τελική 
αίτηση πληρωμής. 

 
 
Άλλα παραστατικά 
Με την υποβολή του Ενδιάμεσου Αιτήματος Πληρωμής (Β΄ Φάση) πρέπει να υποβληθούν: 
 

α) Πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία αγοράς εξοπλισμού/υπηρεσιών (τιμολόγια, έγγραφα εισαγωγής, 
αποδείξεις πληρωμών κ.λπ..). 

 

β) Φωτοαντίγραφο για κάθε ένα από τα  πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία αγοράς εξοπλισμού/υπηρεσιών 
(τιμολόγια, έγγραφα εισαγωγής, αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.). 

 

γ)  Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) στην οποία να αναγράφονται οι αριθμοί 
των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) και  οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα,  με τις 
οποίες έγινε η πληρωμή/εξόφληση των τιμολογίων. Σε περίπτωση όπου στην απόδειξη πληρωμής δεν 
αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής με την οποία έγινε η πληρωμή/εξόφληση του τιμολογίου, απαιτείται η 
υποβολή αντιγράφου της επιταγής κατάλληλα σφραγισμένης από την Τράπεζα. 

 

δ) Άδεια Οικοδομής (στην οποία να αναγράφεται η εγκεκριμένη από το Σχέδιο Χορηγιών δραστηριότητα) ή 
Άδεια Λειτουργίας ή Βεβαίωση από Δημοτική Αρχή/Κοινοτική Αρχή για την νόμιμη λειτουργία της 
επιχείρησης. Τονίζεται ότι, απαιτείται η υποβολή της Άδειας Οικοδομής για την καταβολή της 
ενδιάμεσης πληρωμής για όλες τις νέες οικοδομές ή επεκτάσεις οικοδομών και στις περιπτώσεις 
όπου, για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης σας απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών για τα 
οποία προαπαιτείται η έκδοση Άδειας Οικοδομής (π.χ. Πιστοποιητικό Εγγραφής σύμφωνα με τον 
Περί Εργοστασίων Νόμο, Άδεια Λειτουργίας ιδιωτικών Φροντιστηρίων από το Υπουργείο Παιδείας, 
Άδεια Λειτουργίας από τον ΚΟΑ, Άδεια Λειτουργίας από τον ΚΟΤ κ.λπ.). 

 

ε) Ενοικιαστήριο Έγγραφο ή τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης 
υποστατικού.  

 

στ) Αντίγραφα των τριών πρώτων τιμολογίων της επιχείρησης, σας σε περίπτωση έναρξης της 
επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. 

 

ζ) Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό/άδεια απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης σας, σε 
περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει αρχίσει τη λειτουργία της. 



Με την υποβολή του Τελικού Αιτήματος Πληρωμής (Γ΄ Φάση) πρέπει να υποβληθούν: 
 

α) Πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία αγοράς εξοπλισμού/υπηρεσιών (τιμολόγια, έγγραφα εισαγωγής, 
αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.) τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στην ενδιάμεση φάση. 

 

β) Φωτοαντίγραφο για κάθε ένα από τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία  αγοράς εξοπλισμού/ υπηρεσιών 
(τιμολόγια, έγγραφα εισαγωγής, αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.). 

 

γ) Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) στην οποία να αναγράφονται οι αριθμοί 
των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) και  οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα,  με τις 
οποίες έγινε η πληρωμή/εξόφληση των τιμολογίων. Σε περίπτωση όπου στην απόδειξη πληρωμής δεν 
αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής με την οποία έγινε η πληρωμή/εξόφληση του τιμολογίου, απαιτείται η 
υποβολή αντιγράφου της επιταγής κατάλληλα σφραγισμένης από την Τράπεζα. 

 

δ) Το Γενικό Καθολικό της επιχείρησης που να φαίνεται ο ξεχωριστός λογαριασμός στον οποίο χρεώνονται 
όλες οι λεπτομέρειες των δαπανών που αφορούν το επενδυτικό έργο, με την σφραγίδα και την 
υπογραφή του λογιστή σας.  

 

ε) Αντίγραφα των τριών πρώτων τιμολογίων της επιχείρησης σας μετά την έναρξη της επιχειρηματικής σας 
δραστηριότητας, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί στην ενδιάμεση φάση. 

 

στ) Αποδεικτικά στοιχεία επίτευξης του Δεσμευτικού Στόχου Απασχόλησης όπως αναφέρεται στην εγκριτική 
απόφαση. Ο εγκεκριμένος στόχος πρέπει να επιτευχθεί κατά το 100% και ως εργαζόμενοι νοούνται οι 
πλήρως απασχολούμενοι. Σε περίπτωση που ο στόχος της απασχόλησης δεν ικανοποιηθεί κατά 100% 
τότε το συγκεκριμένο κριτήριο επαναβαθμολογείται από την Υπηρεσία και αν η νέα βαθμολογία είναι 
κάτω από τις 60 μονάδες ή με την νέα σειρά κατάταξης της ευρίσκεται εκτός καταλόγου των προτάσεων 
που εντάσσονται στο σχέδιο τότε η αίτηση απεντάσσεται από το Σχέδιο και απαιτείται εντόκως η 
επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας. 

 
ζ) Παρουσίαση όλων των απαραίτητων αδειών/πιστοποιητικών λειτουργίας της επιχείρησης οι οποίες δεν 

έχουν υποβληθεί στην ενδιάμεση φάση. 
 
Υπογραμμίζεται ότι όλα τα σχετικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις, επιστολές, συμφωνίες, δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας κ.α.) θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο στα υποστατικά της 
επιχείρησης σας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 140 του 
Κανονισμού 1303/2013. 
 
 
Διευκρινήσεις 
 

1. Οι Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμών, θα πρέπει να συμπληρωθούν βάσει του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης σας.  Καμία δαπάνη πέραν από αυτές που περιλαμβάνονται στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό δε θεωρείται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στους 
σχετικούς Πίνακες.  
 

2. Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την υποβολή της 
πρότασης/αίτησης στο Υπουργείο. Για σκοπούς του Σχεδίου ως ημερομηνία υλοποίησης της 
επένδυσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τεκμηριώνεται η αγορά εξοπλισμού/ 
υπηρεσιών, δηλαδή: 

 η ημερομηνία εισαγωγής για τα μηχανήματα/ εξοπλισμό που η επιχείρηση προμηθεύεται από το 

εξωτερικό, 

 η ημερομηνία που αναφέρεται στο τιμολόγιο αγοράς για τα μηχανήματα/ εξοπλισμό  ή και υπηρεσίες 

που αγοράζονται από την εγχώρια αγορά. 
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3. Τα μηχανήματα / εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του Σχεδίου πρέπει να είναι 
καινούργια.  
 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
 

5. Το κόστος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η χορηγία, σημαίνει 
την τιμή CIF (Cost, Insurance & Freight – Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) όταν αυτά εισάγονται από άλλη 
χώρα από την ίδια την επιχείρηση ή την τιμή αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την 
εγχώρια αγορά. 

 

6. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (ημερομηνία τιμολογίου ή απόδειξης πληρωμής) πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ή μετά την ημερομηνία λήξης υλοποίησης του έργου δεν είναι 
επιλέξιμες. Στις περιπτώσεις δαπανών για σκοπούς ετοιμασίας των αρχιτεκτονικών σχεδίων, οι δαπάνες 
που τιμολογήθηκαν μετά την 01/01/2014 είναι επιλέξιμες. 

 

7. Τα τιμολόγια και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα της νέας 
επιχείρησης (όνομα αιτητή/τήτριας ή εταιρείας/ συνεταιρισμού που πιθανόν να συσταθεί). 

 

8. Τιμολόγια δαπανών, εξαιρουμένων δαπανών κοινής ωφελείας (ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, νερού) και 
ασφαλίστρων, αξίας κάτω των €100 (χωρίς Φ.Π.Α.) δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.  

 

9. Όλα τα τιμολόγια με δαπάνες πέραν των €500 (χωρίς Φ.Π.Α.) θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του 
Δικαιούχου ή της εταιρείας/ συνεταιρισμού του ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω τράπεζας νοουμένου 
ότι τεκμηριώνεται με σχετικά παραστατικά (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κτλ.).  

 

10. Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές μηχανημάτων / εξοπλισμού και 
προσφοράς υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φ.Π.Α. δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 

11. Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησης τους. 
Στις περιπτώσεις που για σκοπούς καταβολής της εγκριθείσας χορηγίας στα πλαίσια της Β΄ Φάσης του 
έργου, υποβάλλονται μερικώς εξοφλημένα τιμολόγια αυτά μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό και πληρωμή της χορηγίας αλλά μέχρι του ποσού για το οποίο παρουσιάζονται οι σχετικές 
αποδείξεις πληρωμής. Νοείται ότι τα παραστατικά πλήρους εξόφλησης των τιμολογίων αυτών θα πρέπει 
να παρουσιάζονται κατά την Γ΄ Φάση, διαφορετικά θα ζητείται επιστροφή της χορηγίας που αφορά 
δαπάνες που περιλαμβάνονται σε τυχόν μη εξοφλημένα τιμολόγια.   

 

12. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού που θα επιχορηγηθούν, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη 
μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση, θα θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού και θα πρέπει να 
αγοράζονται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις αγοράς 
προϊόντων ή πρώτων υλών από συγγενικά πρόσωπα/ επιχειρήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το αρχικό 
κόστος αγοράς ή και κατασκευής τους. Σημειώνεται ότι η αγορά υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και η 
αγορά/ ανάπτυξη λογισμικού από συγγενικά πρόσωπα/ επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

 

13. Για επενδύσεις σε νέα κτήρια ή προσθήκες που αυξάνουν/ τροποποιούν το εμβαδό του καλυμμένου 
χώρου θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλλονται: 

 Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, εμβαδογράμματα). 

 Άδεια οικοδομής  

 Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου / Γης. 

 Βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα του έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19) στην οποία να δηλώνεται το εμβαδό του 

καλυμμένου χώρου, η φύση και το κόστος των εργασιών. 



Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτασης κτηρίων/ υποστατικών το επιλέξιμο κόστος θα 
υπολογίζεται πάνω στον καλυμμένο χώρο των κτηρίων που θα επιχορηγούνται και το ανώτατο ύψος της 
επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €700 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου ενώ σε 
περιπτώσεις διαμόρφωσης/ διαρρύθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης 
δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου.   
 

Το επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες μελέτης και επίβλεψης Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών και άλλων παρόμοιων δαπανών, θα ανέρχεται μέχρι 6% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, βάση του κόστους ανά τετραγωνικό μέτρο όπως 
καθορίζεται πιο πάνω. 
 

Συνήθεις εξωτερικές εργασίες όπως δρόμοι, πλακόστρωτα, περιφράξεις και άλλες σχετικές εργασίες δεν 
αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες, εκτός και έχουν κριθεί αναγκαίες λόγω της φύσης της προτεινόμενης 
δραστηριότητας. 

 

14. Στις περιπτώσεις ανέγερσης νέων υποστατικών θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος των κτηρίων 
(εξαιρουμένης της αξίας της γης) βάσει τεκμηριωμένων παραστατικών όπως τιμολόγια, αποδείξεις, 
βεβαιώσεις κτλ. Στις περιπτώσεις ιδιοκατασκευών θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος των υλικών 
κατασκευής. 

 

15. Επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που εγκρίθηκε για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο/ Πρόγραμμα για τις 
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δε δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.  

 

16. Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις 
υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος).  Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί 
Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 
2013 Ν.82(Ι)/2013, άρθρο 6Α «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας», ο Γενικός Λογιστής 
δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη 
Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους. 

 
 
 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους Λειτουργούς της Υπηρεσίας 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου – Μονάδα Επαληθεύσεων και Πληρωμών στο τηλέφωνο, 22867184 
(Μαρία Γιασουμή και Μαρίνα Καραβά). 


