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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα ο /ή υποφαινόμενος / νη ............................................................................  
με αρ. πολ. ταυτότητας .................................. Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για Φυσικό 
Πρόσωπο) .......................................... και Αρ. Μητρώου Εργοδότη (για Νομικό Πρόσωπο) 
 νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / 
επιχείρησης  ή αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο δηλώνω 
υπεύθυνα και δεσμεύομαι, ότι: 

α) Δήλωση για αριθμό εργοδοτουμένων στην επιχείρηση 

Στην επιχείρηση που εκπροσωπώ εργοδοτείται / ούνται  ...................  υπάλληλος / οι κατά 
την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στις 25/06/2020, και δεν θα προβώ σε απολύσεις 
πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολώ χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που 
αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως) και για περίοδο έξι μηνών από την 
ημερομηνίας έγκρισης του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατό με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. 

β) Δήλωση για λήψη χορηγίας από το Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων 

 Έλαβα χορηγία του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και 
Αυτοτελώς Εργαζομένων ύψους ...............  

ή 

Δεν έλαβα εφάπαξ χορηγία του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων 

γ) Δήλωση για επιστροφή της χορηγίας σε περίπτωση που η επιχείρηση αποτελεί 
Προβληματική επιχείρηση 

σε περίπτωση που παραχωρηθεί στην πιο πάνω εταιρεία/ επιχείρηση/ κρατική χορηγία στα 
πλαίσια του Σχεδίου επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων - και αποδειχθεί 
εκ των υστέρων ότι η εταιρεία/ επιχείρηση αυτή, κατά την χρονική περίοδο παραχώρησης 
του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης, ήταν «προβληματική» κατά την έννοια του 
Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία1, θα επιστρέψω ολόκληρο το ποσό της 
χορηγίας αυτής προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους από την ημερομηνία παραχώρησης 

                     
1 «Προβληματική Επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 

□ 
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της. 

(δ) Δήλωση για Κατηγοριοποίηση αιτητή ως (α) πολύ μικρή/μικρή/μεσαία ή (β) μεγάλη 
επιχείρηση ή (γ) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο 

Η επιχείρηση που εκπροσωπώ αποτελεί πολύ μικρή/μικρή/μεσαία επιχείρηση2 □ 

ή 

Η επιχείρηση που εκπροσωπώ αποτελεί μεγάλη επιχείρηση □ 

ή 

Είμαι αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο □ 

Για σκοπούς καθορισμού του μεγέθους της επιχείρησης εφαρμόζεται η Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L 124 της 20/05/2003 σ.0036 - 

0041) 

Σημειώνεται ότι 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, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο Σχέδιο 

Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανειών αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». 

Στην 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 

                     
2 

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις οι οποίες: 

α) ^απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα, και 

βγείτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 

είτε έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας 

φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. 

Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή 

κατάντη της σχετικής αγοράς. 

(ε) Δήλωση για Κατηγοριοποίηση οικονομικής δραστηριότητας αιτητή (επιχείρηση / 
αυτοτελώς εργαζόμενος) 

Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης που εκπροσωπώ είναι 

I I Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

| | Αλιεία / Υδατοκαλλιέργεια 

Ο Άλλο : 

(στ) Δήλωση για μη μετακύλιση της ενίσχυσης σε πρωτογενείς παραγωγούς3 

αναλαμβάνω υποχρέωση μη μετακύλισής της ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 

πρωτογενείς παραγωγούς και η ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 

των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται 

στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

(ζ) Δήλωση για υποβολή βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων και 
βεβαίωσης διευθέτησης της καταβολής οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Δηλώνω ότι έχω υποβάλει ηλεκτρονικά στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

i) βεβαίωση διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων και | | ii) βεβαίωση 
διευθέτησης της καταβολής οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Υπογραφή αιτητή 

Όνομα:

                     
3 Αφορά μόνο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών 

προϊόντων. 
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Επίθετο: 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ (Μέλος 
αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματιών λογιστών)* 

Βεβαιώνω/ουμε ότι αφού έχω εξετάσει τα λογιστικά και άλλα στοιχεία και αρχεία που 

τηρούνται από την εταιρεία/επιχείρηση  .............................................................  με αριθμό 

εγγραφής  ............................  καθώς και σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας/επιχείρησης για το τελευταίο διαθέσιμο έτος στις ................ η εταιρεία/επιχείρηση 

δεν αποτελούσε προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού 

Απαλλαγής κατά Κατηγορία4 όπως αυτός παρατίθεται πιο κάτω: 

«προβληματική επιχείρηση»: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 

τριετία από τη σύστασή της), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου 

της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των 

συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται 

εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό 

που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 

εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και 

κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο· 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη 

ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη 

σύστασή της), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 

εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την 

εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα 

μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 

εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί 

τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε 

συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη 

αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση 

αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· ε)εάν πρόκειται για άλλη 

επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

                     
4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης ΕΕ L 187 26.06.2014 σ.1 
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1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA 

interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

* Διευκρινίζεται ότι η παρούσα δήλωση μπορεί να υπογράφεται και από μη ανεξάρτητους 
εγκεκριμένους Λογιστές που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις 

Υπογραφή λογιστή 

Όνομα: 

Επίθετο: 

Διεύθυνση: 

Σώμα Επαγγελματιών Λογιστών του οποίου είναι μέλος: 

Ιδιότητα: 

Υπογραφή: 

Ημερομηνία: 


