
 

 

Έντυπο Αίτηση συμμετοχής 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ υλοποιεί τη σύμβαση με τίτλο 

«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στον Αγροτουρισμό και στον Τουρισμό 

Υπαίθρου», που εντάσσεται στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Τροόδους και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020. Ανάδοχος της σύμβασης είναι η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι/ απασχολούμενοι των Κοινοτήτων της περιοχής 

παρέμβασης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ οι οποίοι 

είναι επιχειρηματίες  ή / και προσωπικό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή 

προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν στον Αγροτουρισμό – Εναλλακτικό Τουρισμό της 

υπαίθρου.  

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς καμία απολύτως 

επιβάρυνση εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κα. 

Κατερίνα Λαζαρή, Σύμβουλο της Ernst & Young Cyprus Ltd (τηλ.: 22-051512 και e-mail: 

Katerina.Lazari@cy.ey.com), μέχρι και την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.   

Οι αιτητές θα πρέπει μαζί με την Αίτηση τους να προσκομίσουν, για σκοπούς ελέγχου της 

επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων, καθώς και για ενδεχόμενη μοριοδότηση των αιτητών, 

τα ακόλουθα πιστοποιητικά/αποδεικτικά:    

α. Αντίγραφο ταυτότητας. 

β. Πτυχία ή άλλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.  

γ. Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη της Κοινότητας που διαμένουν/δραστηριοποιούνται ή 

προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

δ. Βεβαίωση από τον εργοδότη τους σχετικά με την επιχείρηση στην οποία εργάζονται 

(στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρεται η επιχείρηση στην οποία εργάζονται και πού 

αυτή δραστηριοποιείται).  

ε. Γραπτή Δήλωση για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

στ. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης και αποδοχής συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 
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* Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά θα έχουν μόνο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους 
ΛΤΔ και η Ernst & Young Cyprus Ltd. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

(Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλα τα πεδία της αίτησης συμμετοχής) 

 

1. Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Επώνυμο: …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ημερομηνία γέννησης: ………………………………………………………................................................. 

4. Φύλο (κυκλώστε): ΑΡΡΕΝ / ΘΗΛΥ    

5. Τηλέφωνο επικοινωνίας:…………….………………………………………………………………………… 

6. Ηλεκτρονική διεύθυνση: ….………………………………………………………………….......................... 

7. Ταχυδρομική διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………. 

8. Επιχείρηση (Εταιρεία): …………………………………………………………………………………………. 

9. Περιοχή / Κοινότητα Δραστηριοποίησης: ……………………………………………………………… 

 

 

10. Κλάδος δραστηριοποίησης ή πρόθεσης δραστηριοποίησης (σημειώστε √): 

10.1 Καταλύματα  / Μικρά Ξενοδοχεία  

10.2 Εστιατόρια / Ταβέρνες / Καφενεία  

10.3 Θεματικά Πάρκα  

10.4 Μεταποίηση:                          

 10.4.1 Αλλαντικά 
 

 10.4.2 Γλυκά κουταλιού   

 10.4.3 Οινοποίηση  

 104.4 Άλλο.  

Παρακαλώ αναφέρετε: 

 …………………………...…………………...………………. 

 

10.5 Άλλο κλάδος, παρακαλώ αναφέρετε: 

………………………………………………………………... 
 

 

 



 

 

 

11. Επισυνάπτονται: 

11.1 Αντίγραφο Ταυτότητας    

11.2 Πτυχία ή άλλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης  

11.3 Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) – ξεχωριστό αρχείο 
 

11.4 Βεβαίωση από τον εργοδότη  

11.5 Γραπτή Δήλωση για τις Ενισχύσεις 

Ήσσονος Σημασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) - 

ξεχωριστό αρχείο 

 

11.6 Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης και 

αποδοχής συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) – ξεχωριστό αρχείο 

 

 9__ 

 

 

________________________                                                     __________________________ 

 

Υπογραφή                                                                                           Ημερομηνία 
 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Katerina.Lazari@cy.ey.com το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Βεβαίωση Κοινοτάρχη  

 

Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη για τον χώρο διαμονής του αιτητή (για φυσικό 

πρόσωπο) ή δραστηριοποίησης της επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο) 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………… 

 

Εγώ ο/η ……………………………………………………………………………………… (ονοματεπώνυμο 

Κοινοτάρχη) βεβαιώνω ότι: 

 

ο/η ..…………………………………………………..…., με Αρ. Ταυτότητας……………..……., διαμένει ή/και 

δραστηριοποιείται ή/και θα δραστηριοποιηθεί (διαγράφεται ότι δεν εφαρμόζεται) στην 

Κοινότητα …………………………………………., στον Αγροτουρισμό – Εναλλακτικό Τουρισμό της 

υπαίθρου. 

 

 

 

Υπογραφή: ……………………………………….. (σφραγίδα Κοινοτάρχη) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
Η Ευρώπη Επενδύει στις Αγροτικές Περιοχές 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Γραπτή Δήλωση για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας  

Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3 (2) των περί ελέγχου 

των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας), Κανονισμών του 2009 

και 2012. 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ)    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 
Υπότιτλος: Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου 
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί  Ελέγχου 
των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 
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. 
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 
2009 και 2012 
Η πιο κάτω δήλωση υποβάλλεται από το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de 
minimis) για σκοπούς συμμόρφωσης είτε: 
Α) με το  Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής ο 
«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013»), (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 
24.12.2013, σ.1) 
ή 
Β) με το  Άρθρο 6(1) του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») 
στον γεωργικό τομέα (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013»), (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352, 24.12.2013, σ.9)   
ή 
Γ) με  το  Άρθρο  4(1)  του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007  της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 
2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1860/2004 (εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007») όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193, 
25.7.2007,σ.6). 
ή 
Δ) με  το  Άρθρο  3(1)  του  Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 360/2012  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες 
χορηγούνται  σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 



 

(εφεξής ο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012»), (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L 114, 26.4.2012,σ.8). 
ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 
(α) Εγώ ο/η1 ………………….……………………………………………………………… με Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας ………………………………………………….                                      ή 
(β) Εγώ ο/η2 ………………………………….……….………………………………………   με Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας  …………………………………..….……………………., 
κατά νόμο εκπρόσωπος της /του  εταιρείας/ συλλόγου/ σωματείου/ οργανισμού/ 
εμπορικής επωνυμίας/ φορέα/ ………….…………………………………... (να διαγραφεί ότι δεν 
εφαρμόζεται ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)  
…..…………………………………………………………………….. με Αριθμό Εγγραφής (εφόσον 
εφαρμόζεται)  …………………………..…………………… στο Μητρώο του/ της 
…………………………………………………………….. ενόψει της χορήγησης σε μένα ή στην 
εταιρεία/σύλλογο/σωματείο/οργανισμό/εμπορική επωνυμία/ φορέα/ …………………... (να 
διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται  ή να συμπληρωθεί κατάλληλα)  που εκπροσωπώ της 
ακόλουθης ενίσχυσης de minimis:  
Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης: Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών 
Πληρωμών 
Στα πλαίσια του καθεστώτος (εάν εφαρμόζεται): Δράση 19.2.1 «Δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε μη γεωργικές δραστηριότητες», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020  
Μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης3 
…….................................................................................................................………… 
και εν γνώσει μου ότι, δυνάμει του Κανονισμού 6(2)  των Περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012, 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: 
                    
Α)  Τομέας οικονομικής δραστηριότητας4 (επιλέξετε α, β, γ ή δ): 
α) τομέας πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων    
β) τομέας  αλιείας  συμπεριλαμβανομένου  του  τομέα  της εμπορίας  και μεταποίησης  
αλιευτικών προϊόντων 

 
1 Για φυσικά πρόσωπα 
2 Για νομικά πρόσωπα. 
3 Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 καθώς και το 

άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012  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 είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 

Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον 

αιτητή από την Αρμόδια Αρχή. 
4 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. 

 



 

γ) τομέας των οδικών μεταφορών 
δ) άλλος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων    
ή κατά πόσο η χορήγηση χορηγείται ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος 
Β)  Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 
προηγούμενα (επιλέξετε i ή ii),  
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 και 2012.              
ή 
ii)   Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, 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. 
    

 
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/σύλλογος/σωματείο/ 

 
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».  

Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο 

άρθρο 3(2) 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 ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 

 
6 Δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 



 

οργανισμός/εμπορική επωνυμία/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 (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, 
ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012, ανάλογα με την 
περίπτωση, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη7.       
     
 
ο/η Δηλών/ούσα (Υπογραφή) ………………………………………………… 
 
 
 
 
                                                                   (σφραγίδα Εταιρείας)          
 
 
Σημειώσεις:                       
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δήλωση έχουν την έννοια που αποδίδουν σε 
αυτούς ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και ο Κανονισμός (ΕΕ) 360/2012. 
2. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 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. Ο Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με  την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα επιτρέπει 
τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 15.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση.  Το 
σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για περίοδο 
τριών οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει τα 7.060.000 ευρώ.  
4. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον 
τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 επιτρέπει 
τη χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 30.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση.  Το 
σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία στις επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας για περίοδο τριών οικονομικών ετών 
δεν υπερβαίνει τα 1.562.000  ευρώ. 
5. Για τον έλεγχο των εθνικών σωρευτικών ορίων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 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. 

 
7 Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 9. 



 

6. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, οι οποίες χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, επιτρέπει τη 
χορήγηση ενισχύσεων μέχρι 500.000 ευρώ ανά τρία οικονομικά έτη ανά επιχείρηση. 
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού μπορούν να σωρευθούν με 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει άλλων Κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας νοουμένου ότι το σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας δε θα ξεπερνά 
τις 500.000 ευρώ ανά τριετία. Επίσης, απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω  Κανονισμού με οποιανδήποτε 
αντιστάθμιση αναφορικά με την ίδια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
ανεξαρτήτως του αν συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση. 
7. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης και αποδοχής συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ενημέρωση που γίνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Ε) 2016/679 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός»). 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την 

ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας 

από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ («ΑΝΕΤ») για σκοπούς εξέτασης / αξιολόγησης της αίτησής 

μου.  

 

Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι:  

− το αρμόδιο προσωπικό της «ΑΝΕΤ»,  

− τα αρμόδια Όργανα/Επιτροπές της ΑΝΕΤ και 

− εμπλεκόμενες με το έργο / δράση κυβερνητικές υπηρεσίες.  

 

Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και 

εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του «Κανονισμού».  

Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, 

διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως 

αυτά αναφέρονται στον «Κανονισμό» για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στην «ΑΝΕΤ» 

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα και συμφωνώ με τα πιο πάνω 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………..………………….…  

Α.Δ.Τ.:…………………………………… 

 



 

Υπογραφή:   ............................................................           

                           

Ημερομηνία: …………………………………………. 


