
 

 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΤΟΥ Α & ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ INVESTORS IN 

PEOPLE  ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» 
 

 

Αγαπητέ/ή Kύριε/Kυρία, 

Στα πλαίσια του έργου «Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές 

επιχειρήσεις και οργανισμούς» και κατόπιν οδηγιών από το Γραφείο του Έφορου 

Κρατικών Ενισχύσεων παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα πιο κάτω στοιχεία που 

αφορούν την επιχείρηση / τον οργανισμό σας: 

 

1. Εξελεγμένους λογαριασμούς για τα έτη 2008 και 2009 

 

2. Συμπληρωμένη και υπογραμμένη γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του 

Κανονισμού 3 (2) των περί ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 

Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 ( η δήλωση επισυνάπτεται ή 

μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα www.investorsinpeople.com.cy)  

 

Τα πιο πάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την ένταξη της επιχείρησης / 

του οργανισμού σας στο έργο και θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά.  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα πιο πάνω στοιχεία  μέσω ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση Investors in People Cyprus, T.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία ή μέσω φαξ στο 

22 669 459 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση iipcyprus@oeb.org.cy  το αργότερο μέχρι 

τις 6 Αυγούστου, 2010. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Μαρία Στ. Θεοδώρου 
Λειτουργός Μελετών &  
Στρατηγικού Προγραμματισμού 

http://www.investorsinpeople.com.cy/�
mailto:iipcyprus@oeb.org.cy�
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ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009  

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

Ο ΄Εφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί  Ελέγχου των 
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις ΄Ησσονος 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 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ                              
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ               

(ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 
 

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

Α)   με το  Άρθρο 3(1) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 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) 

 

(α)     Εγώ ο/η1

 

 ……………………………………………………………………..…………….  με 

          Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας  …………………………………., 

κατά νόμο εκπρόσωπος της/του εταιρείας/οργανισμού/φορέα/ ………….….. (να διαγραφεί 
ό,τι δεν εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)   

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

με Αριθμό Εγγραφής (εφόσον εφαρμόζεται)  …………………………..…………………… στο 
Μητρώο του/της …………………………………………………………….. ενόψει της 
χορήγησης στην εταιρεία/ορανισμού/φορέα/ …………….. (να διαγραφεί ό,τι δεν 
εφαρμόζεται  ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)  που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης 
de minimis:  
 

                                                           
1  Για νομικά πρόσωπα. 
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Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) 

Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται):  

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ INVESTORS IN PEOPLE 
ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ» 

 

Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης2

Α)  Τομέας οικονομικής δραστηριότητας

   

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΚΕΝΟ 

……………………………. 

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 Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας, 

ΔΗΛΩ  σήμερα    ..  / ..   /20..     τα εξής: 

                             
3

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

  (επιλέξετε α, β, γ ή δ σημειώνοντας Χ ή √ στο 
κατάλληλο τετραγωνάκι) : 

α)   τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων    

 

γ)    τομέας των οδικών μεταφορών 

δ)    άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων                                                               

                                                           
2 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.  

3 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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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 Σημασίας) 
Κανονισμών του 2009.              

 

ή 
 

ii)   Κατά  τα τελευταία  τρία οικονομικά έτη4, 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

Α/Α 

: 

 

Έτος 
χορήγησης της 

ενίσχυσης6

Ύψος 
επιχορήγησης 
ή ισοδύναμο 

επιχορήγησης 
 

Τίτλος του μέτρου 
ενίσχυσης 

Αρμόδια Αρχή 

     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

                                                           
4 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. 

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. 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».  

6  Δεν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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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/οργανισμός/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 (ΕΚ) 
αριθ. 1998/2006, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη7

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. 

. 

 

                                                                                            ο/η Δηλών/ούσα 

 

 

 

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

 

Σημειώσεις: 

 

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

3. 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. 

4. 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. 
 

 

                                                           
7   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 6. 
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