
  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ  

ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Το Πρόγραµµα δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας βρίσκεται υπό 
την εποπτεία και ευθύνη του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και οι πρόνοιες του 
έχουν ως εξής: 
 
1. ∆ικαιούχοι 
 

(α) ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν άτοµα ή µικρές οµάδες ατόµων τα οποία θα πρέπει 
να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 4(γ) πιο 
κάτω, ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας που καθορίζονται στην παράγραφο 3 πιο κάτω.  

 
(β) Σε περίπτωση που τα άτοµα αυτά είναι εργοδοτούµενα, θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση 

του εργοδότη τους για τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα. 
 

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 

Οι αιτητές οφείλουν να προσκοµίσουν:  
 
(α) Οι Κύπριοι πολίτες 
 

(ι) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

(ιι) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 (ιιι) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλων επαγγελµατικών οργανισµών, 
µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ� αυτούς και το ειδικό επάγγελµά 
τους,  

  
(β) Οι Αλλοδαποί 
 

(ι) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασή τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

(ιι) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (ιι) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. 

(ιιι) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
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3. Κριτήρια αποδοχής και αξιολόγησης αιτήσεων 
 

(α) Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για µη ρυπογόνες δραστηριότητες για ανάπτυξη προϊόντος 
σε οποιοδήποτε κλάδο της µεταποιητικής βιοµηχανίας, πληροφορικής, ανάπτυξης 
λογισµικού και σε άλλους τοµείς, νοουµένου ότι συνυπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία, τα 
οποία αποτελούν και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων: 

 
• Καινοτοµία 
• Τεχνολογική βιωσιµότητα 
• Εµπορευσιµότητα της ιδέας 
• Η δυνατότητα ανάπτυξης της ιδέας στα πλαίσια του προϋπολογισµού και του 

χρονοδιαγράµµατος που προνοεί το σχέδιο 
• Η καταλληλότητα και επάρκεια της οµάδας, τόσο από πλευράς επιστηµονικών 

γνώσεων όσο και από πλευράς επιχειρηµατικών εµπειριών. 
 

(β) Η εµπορευσιµότητα της ιδέας στην παγκόσµια αγορά και η δυνατότητα εξασφάλισης 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το προϊόν που θα αναπτυχθεί θα αποτελούν στοιχεία 
προτεραιότητας που θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. 

 
(γ) Αν οι αιτητές ήδη κατέχουν δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, αυτό θα αποτελεί στοιχείο 

προτίµησης, νοουµένου ότι συνυπάρχουν και τα αναφερόµενα στο (α) κριτήρια. 
 
Νοείται ότι όπου απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή αυτή θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται πριν από την υποβολή της αίτησης. 
 

4. ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων 
 

(α) Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να συµµετάσχει στο πρόγραµµα θα πρέπει να 
αποταθεί σε οποιαδήποτε από τις συµβεβληµένες µε το Υπουργείο Εταιρείες 
Εκκολαπτηρίου, η οποία θα προβαίνει σε πρώτη αξιολόγηση της ιδέας και, αν 
χρειάζεται, θα βοηθά τον επινοητή να ετοιµάσει πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, να 
σχηµατίσει οµάδα για διεκπεραίωση του σχεδίου και να συµπληρώσει το καθορισµένο 
από την Επιτροπή έντυπο αίτησης. Η αξιολόγηση που θα γίνεται από την Εταιρεία 
Εκκολαπτηρίου αναµένεται να είναι ενδελεχής και θα ήταν επιθυµητό όπως η Εταιρεία 
Εκκολαπτηρίου συνεργάζεται µε επιστήµονες προς το σκοπό αυτό. 

 
(β) Η διαδικασία αξιολόγησης της ιδέας θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, έρευνα από το 

Εκκολαπτήριο για προϋπάρχοντα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και την καινοτοµικότητα του 
προϊόντος, για την οποία θα µεριµνά το Εκκολαπτήριο µε τη συνεργασία του Τµήµατος 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη ή/και ειδικών συµβούλων του εξωτερικού 
(patent agents). 

 
(γ) Οι κατά τα άνω συµπληρωµένες αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, 

που έχει εγκαθιδρυθεί για το σκοπό αυτό και που απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού (πρόεδρος και ένα µέλος), του 
Γραφείου Προγραµµατισµού, του Ιδρύµατος Τεχνολογίας, του ∆ιεθνές Ινστιτούτου 
∆ιεύθυνσης Κύπρου και του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας, για περαιτέρω αξιολόγηση 
και έγκριση. 
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(δ) Η Επιτροπή αυτή δύναται να ζητά τις απόψεις ειδικών επιστηµόνων από την Κύπρο ή το 
εξωτερικό σχετικά µε την τεχνολογική και εµπορική βιωσιµότητα του προτεινόµενου 
σχεδίου. 

 
5. Καθεστώς Εγκατάστασης 

 
 Το άτοµο ή οµάδα ατόµων που θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να δηµιουργήσει ιδιωτική 

εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανάπτυξη 
καινοτόµου ιδέας σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Προγράµµατος αυτού και µε βάση την 
προτεινόµενη δραστηριότητα και το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Π.Ε. 

 
Στην κάθε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης στα 
πλαίσια του Προγράµµατος, θα υπογράφεται συµβόλαιο µεταξύ του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, της Εταιρείας Εκκολαπτηρίου και των επινοητών, στο οποίο θα 
καθορίζονται µε λεπτοµέρεια τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κάθε µέρους. 
 
Η Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωµένη να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο χώρο που της 
παραχωρείται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία σύστασής της. Σε περίπτωση 
παρέλευσης αυτής της προθεσµίας το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού έχει 
δικαίωµα να προτείνει στο Εκκολαπτήριο την ακύρωση του συµβολαίου ή την παράταση της 
προθεσµίας για επιπλέον δύο µήνες, µετά την παρέλευση της οποίας η σύµβαση λύεται 
αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός. 
 

6. Προσφορά Υπηρεσιών προς τις υπό Εκκόλαψη Επιχειρήσεις 
 

Η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου αναλαµβάνει επί πληρωµή να προσφέρει στις υπό εκκόλαψη 
επιχειρήσεις, που θα εγκρίνονται για συµµετοχή στο Πρόγραµµα από την Επιτροπή, τις πιο 
κάτω υπηρεσίες είτε άµεσα είτε µέσω τρίτων: 
 

• Κεντρική υποδοχή κατά τις ώρες εργασίας.  
• Κεντρική τηλεφωνική υπηρεσία κατά τις ώρες εργασίας.  
• Κεντρικό χώρο αναµονής. 
• Στοιχειώδη επίπλωση.  
• Παροχή τηλεφώνου, πρόσβασης στο διαδίκτυο και τηλεοµοιότυπου  
• Χρησιµοποίηση αίθουσας συνεδριάσεων κατόπιν προκράτησης  
• Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφοριών  
• Χρησιµοποίηση οπτικοακουστικού εξοπλισµού κατόπιν προκράτησης  
• Ασφάλεια του κτιρίου  
• Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµό  
• Βοήθεια στην εγγραφή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

Προγράµµατος. 
• Βοήθεια στον καθορισµό της δυνατότητας υλοποίησης της ιδέας από τεχνολογική και 

εµπορική άποψη. 
• Βοήθεια στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.  
• Βοήθεια στην εφαρµογή του πλάνου έρευνας και ανάπτυξης.  
• Γραµµατειακή, λογιστική και νοµική υποστήριξη.  
• ∆ιοργάνωση διαλέξεων σε γενικά θέµατα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

υπό εκκόλαψη επιχειρήσεων.  
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• Επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη (όπως σε θέµατα διεύθυνσης, εµπορίας 
κλπ), διευκόλυνση της πρόσβασης σε ερευνητική και εργαστηριακή υποδοµή και 
βοήθεια στην εξεύρεση συνεργατών.  

• Βοήθεια στην εξεύρεση κατάλληλης χρηµατοδότησης.  
• Βοήθεια στην εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών. 
• Χρήση φωτοτυπικής. 
 

Νοείται ότι η παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών καθώς επίσης και η χρέωση για εξωτερικές 
υπηρεσίες που συνεπάγονται επιπρόσθετο κόστος για το Εκκολαπτήριο, θα βαρύνει την υπό 
εκκόλαψη εταιρεία, µε βάση προκαθορισµένα µέγιστα τέλη χρέωσης τα οποία θα καθορίζονται 
µε συµφωνία µεταξύ των δυο µερών. 
 

7. Είσπραξη ∆ικαιωµάτων για Προσφερόµενες Υπηρεσίες 
 

Η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου δικαιούται να χρεώνει τις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις µε τέλη που 
αντιστοιχούν στη χρήση του χώρου και στην προσφορά υπηρεσιών. 
 

8. Συµµετοχή στην ιδρυθησόµενη Ε.Π.Ε. 
 

 Η ακριβής κατανοµή του µετοχικού κεφαλαίου που θα συµφωνείται µεταξύ του επινοητή, του 
Εκκολαπτηρίου και του συνεργάτη/επενδυτή, θα αναφέρεται στην αίτηση που θα υποβάλλεται 
στην αρµόδια Επιτροπή για την παραχώρηση της κυβερνητικής χρηµατοδότησης και, σε 
περίπτωση έγκρισης της αίτησης, θα αναφέρεται στα σχετικά συµβόλαια που θα υπογραφούν 
µεταξύ των διαφόρων µερών. Σηµειώνεται ότι ο επινοητής/επινοητές θα πρέπει να κατέχει 
τουλάχιστον το 50% του µετοχικού κεφαλαίου συν µια µετοχή. 

 
9. Χρηµατοδότηση 

 
Η Κυβέρνηση θα παρέχει τις ακόλουθες χορηγίες, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των 
οποίων δεν θα υπερβαίνει τις Λ.Κ. 120.0001: 
 
(α) Χορηγία έναντι λειτουργικών εξόδων και αγοράς εξοπλισµού (χορηγία De Minimis) 
 

Θα παραχωρείται χορηγία De Minimis 2  που θα καλύπτει το 100% των πιο κάτω 
επιλέξιµων δαπανών: 

 
• αµοιβές προσωπικού 
• εξοπλισµός 
• αναλώσιµα 
• ενοίκιο και υπηρεσίες 

 
υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό που θα λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο 
επιχορήγησης, από ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην υπό Εκκόλαψη Επιχείρηση ή θα 

                                                 
1  Για τον πρώτο χρόνο θα παρέχεται χορηγία που δεν θα υπερβαίνει τις £60.000 εκτός εάν, κατόπιν 

αιτιολογηµένης εισήγησης των αιτητών, τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
2  Όπως ορίζεται στον κανονισµό 69/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 

σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De Minimis). 
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της χορηγηθούν ως ενίσχυση De Minimis δεν θα υπερβαίνει τις £57.000 3  για 
οποιαδήποτε περίοδο τριών ηµερολογιακών χρόνων. 

 
(β) Χορηγία για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

 
Για τη δραστηριότητα αυτή, ανάλογα µε τον τύπο της έρευνας και ιδιαίτερα το στάδιο 
που αυτή ευρίσκεται (πόσο απέχει από την αγορά), η παρεχόµενη χορηγία θα µπορεί να 
είναι: 
 

• για βιοµηχανική έρευνα4 ...................................... 50% 
• για προανταγωνιστική ανάπτυξη5 ....................... 25% 

 
Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά 10% στις περιπτώσεις µικρών 6  και µεσαίων 7 
επιχειρήσεων. 
 
Εάν ένα σχέδιο περιλαµβάνει διαφορετικά στάδια έρευνας και ανάπτυξης, η 
επιτρεπόµενη ένταση ενίσχυσης προσδιορίζεται µε βάση τον  σταθµισµένο µέσο όρο 
των αντίστοιχων επιτρεπόµενων εντάσεων ενίσχυσης, που υπολογίζεται µε βάση το 
εκάστοτε επιλέξιµο κόστος. 
 
Το ποσοστό χορηγίας θα αυξάνεται κατά 10% σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει 
ουσιαστική διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων σε 
δύο κράτη µέλη, ιδίως στο πλαίσιο του συντονισµού των εθνικών πολιτικών στον τοµέα 
της έρευνας και ανάπτυξης· καµία επιµέρους εταιρεία στο κράτος µέλος που χορηγεί την 
ενίσχυση δεν επιτρέπεται να επωµισθεί ποσοστό µεγαλύτερο από το 70 % των 
επιλέξιµων δαπανών.  Νοείται ότι η υπεργολαβική εκτέλεση έργου δεν λογίζεται ως 
ουσιαστική συνεργασία.  
 
Επιλέξιµα έξοδα αποτελούν τόσο το ποσό των λειτουργικών εξόδων όσο και των 
επενδύσεων σε εξοπλισµό, που δεν έχει καλυφθεί από τη χορηγία (α) πιο πάνω.  
∆ιευκρινίζεται ότι οι επιλέξιµες αυτές δαπάνες θα πρέπει να προκύπτουν άµεσα από το 
επιχειρησιακό σχέδιο. 
 

                                                 
3  Ο τρόπος καταβολής του ποσού αυτού θα καθορίζεται στο Συµβόλαιο που θα υπογραφεί 

µεταξύ της Κυβέρνησης και του επιτυχόντα αιτητή. 
4  �Βιοµηχανική έρευνα� σηµαίνει τη σχεδιασµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί 

στην απόκτηση νέων γνώσεων, µε στόχο οι γνώσεις αυτές να χρησιµεύσουν, ενδεχοµένως, 
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών ή να συντελέσουν στη σηµαντική 
βελτίωση υφισταµένων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών. 

5  �Προανταγωνιστική ανάπτυξη�: η συγκεκριµενοποίηση των αποτελεσµάτων βιοµηχανικής 
έρευνας σε ένα σχέδιο, διάταξη ή σχεδιασµό για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, 
µεθόδους ή υπηρεσίες, είτε προορίζονται για πώληση είτε για χρήση, περιλαµβανοµένης και 
της δηµιουργίας ενός αρχικού πρωτοτύπου που δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
εµπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει την εννοιολογική διατύπωση και τον 
σχεδιασµό άλλων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών καθώς και προγράµµατα αρχικής 
επίδειξης ή πρότυπων πειραµατικών προγραµµάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράµµατα 
δεν θα µπορούν να µετατρέπονται ή να χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές εφαρµογές ή για 
εµπορική εκµετάλλευση. ∆εν περιλαµβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις 
που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραµµές παραγωγής, µεταποιητικές µεθόδους, 
υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόµη και αν αυτές οι τροποποιήσεις 
αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις. 

6  Παρακαλώ βλέπετε ορισµούς στο Παράρτηµα  
7  Παρακαλώ βλέπετε ορισµούς στο Παράρτηµα   
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Επίσης, επιλέξιµες δαπάνες ενός σχεδίου θεωρούνται τα έξοδα για όργανα και 
εξοπλισµό, στον βαθµό και για όσον χρόνο χρησιµοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. 
Αν τέτοια όργανα και εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του 
χρήσιµου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες 
απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες 
υπολογίζονται µε βάση την κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική. 
 
Κάτω από το κεφάλαιο αυτό θα παραχωρείται χορηγία για τις µελέτες τεχνικής 
σκοπιµότητας που προηγούνται των δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας ή των 
δραστηριοτήτων προανταγωνιστικής ανάπτυξης. Το ύψος της χορηγίας αυτής δεν θα 
υπερβαίνει το 75% του κόστους των µελετών στην περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας 
και το 50% στην περίπτωση της προανταγωνιστικής ανάπτυξης. 
 

(γ) Χορηγία για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις - Χορηγία για επενδύσεις 
 
Σε περιπτώσεις µικρών επιχειρήσεων, θα παραχωρείται χορηγία 15% επί των πιο κάτω 
επιλέξιµων δαπανών, που δεν θα περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες για τις 
χορηγίες που αναφέρονται στο (α) ή (β) πιο πάνω: 
 

• δαπάνες για αρχικές8 επενδύσεις σε εξοπλισµό 
• δαπάνες για την απόκτηση τεχνογνωσίας. 

 
Σε περιπτώσεις µεσαίων επιχειρήσεων, θα παραχωρείται χορηγία 7,5% επί των πιο 
πάνω επιλέξιµων δαπανών, που δεν θα περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες για τις 
χορηγίες που αναφέρονται στο (α) ή (β) πιο πάνω: 
 
 

Οι χορηγίες αυτές θα δοθούν υπό τον όρο ότι ο επινοητής ή/και συνεργάτης του θα καταθέσει 
ως ίδιο κεφάλαιο ποσό τουλάχιστον £10.000. Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο σχέδιο έχει 
διάρκεια 2 ετών, το ποσό αυτό µπορεί να κατατεθεί σε δυο ετήσιες δόσεις των £5.000. 

 
10. ∆ιοχέτευση και ∆ιαχείριση Κυβερνητικής Χορηγίας προς τις υπό Εκκόλαψη 

Επιχειρήσεις 
 

(α) Η Εταιρεία του Εκκολαπτηρίου θα είναι υπεύθυνη για τη διοχέτευση και ορθή 
χρησιµοποίηση της κυβερνητικής χορηγίας, που αναφέρεται στην Παράγραφο 9 προς τις 
υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις που στεγάζονται στο Εκκολαπτήριο. 

 
(β)  Για την κάθε υπό εκκόλαψη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Υπουργείο από 

την Εταιρεία Εκκολαπτηρίου ετήσια έκθεση για το πρώτο έτος και ανά εξάµηνο για το 
δεύτερο έτος, στην οποία θα αναλύεται η πρόοδος υλοποίησης του επιχειρησιακού 
σχεδίου και η χρησιµοποίηση του ποσού που διατέθηκε από την εγκεκριµένη 
κυβερνητική χορηγία για τις ανάγκες της υπό εκκόλαψη επιχείρησης. 

 
(γ)  Το Υπουργείο έχει το δικαίωµα να ζητά οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις κρίνει σκόπιµο και η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου έχει την υποχρέωση να τις 
δώσει. 

 

                                                 
8  Το σχέδιο δεν θα καλύπτει δαπάνες για αντικατάσταση υφιστάµενου εξοπλισµού 
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(δ)  Η Εταιρεία Εκκολαπτηρίου, οφείλει να υποβάλλει στο Υπουργείο ετήσιους 
λογαριασµούς ελεγµένους από εγκεκριµένο ελεγκτή για τις υπό εκκόλαψη επιχειρήσεις, 
εντός τριών µηνών από τη λήξη του οικονοµικού έτους της κάθε εταιρείας. 

 
11. ∆ιάρκεια παραµονής στο εκκολαπτήριο 

 
Η παραµονή της ΕΠΕ στο εκκολαπτήριο διαρκεί µέχρι δύο χρόνια. Μπορεί να δοθεί 
παράταση, χωρίς άλλη περαιτέρω χορηγία, από την Επιτροπή. 
 
Η ΕΠΕ µπορεί να παραµείνει στο Εκκολαπτήριο για µεγαλύτερο χρόνο νοουµένου ότι δεν 
χρειάζεται ο χώρος για νέα εταιρεία, η συµµετοχή της οποίας στο πρόγραµµα έχει εγκριθεί, και 
νοουµένου ότι θα καταβάλλει το ανάλογο τέλος χρήσης χώρου και υπηρεσιών. 
 

12. Χώρα σχεδιασµού/κατασκευής του προϊόντος 
 
Οι εταιρείες που αποφοιτούν από το Εκκολαπτήριο θα αναλαµβάνουν δέσµευση ότι θα 
σχεδιάζουν και κατασκευάζουν στην Κύπρο το προϊόν ή τα προϊόντα που ανέπτυξαν κατά την 
παραµονή τους στο Εκκολαπτήριο, εκτός αν τους δοθεί έγκριση από την Επιτροπή για 
διεξαγωγή δραστηριότητας στο εξωτερικό. 
 

13. Κριτήριο επιτυχίας του προγράµµατος 
 
Το κριτήριο επιτυχίας του προγράµµατος είναι αν η ΕΠΕ µετά την αποφοίτηση της από το 
εκκολαπτήριο έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη 
λειτουργία της ως εταιρεία για την προώθηση της καινοτοµικής ιδέας για την οποία είχε αρχικά 
συσταθεί. 
 

14. ∆ιάρκεια του προγράµµατος 
 

Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού δύναται να σταµατά να δέχεται αιτήσεις 
στην περίπτωση διακοπής του υφιστάµενου προγράµµατος και την ετοιµασία νέου µε βάση το 
νέο πλαίσιο για έρευνα και ανάπτυξη που πρόκειται να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 



  
 

 
Παράρτηµα 

 
Ορισµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

 
(απόσπασµα από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον 

ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.36) 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

 
Άρθρο 1 

 
Επιχείρηση 

 
Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, 
ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια 
οικονοµική δραστηριότητα. 
 

Άρθρο 2 
 

Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 
 

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

 
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

 
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 

λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

 
Άρθρο 3 

 
Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού 

απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών 
 

1. �Ανεξάρτητη επιχείρηση� είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 3. 

 
2. �Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις� είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 

συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη 
σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού µε µία ή περισσότερες 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του 
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κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, µια 
επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις, ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό 
αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν 
είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε την οικεία 
επιχείρηση: 

 
(α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή 

οµάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις 
επιχειρηµατικού κινδύνου (�business angels�) και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες 
στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση 
δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ· 

(β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού· 
(γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης· 
(δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια ευρώ και 

λιγότερο από 5 000 κατοίκους. 
 
3. �Συνδεδεµένες επιχειρήσεις� είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µία από τις 

ακόλουθες σχέσεις: 
 

(α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων 
άλλης επιχείρησης· 

(β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

(γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της 
τελευταίας· 

(δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει 
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

 
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης 
επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή 
εταίρων. 
 
Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µία από τις σχέσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω µίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους 
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
 
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µία 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. 
 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων 
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ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή 
δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού. 

 
5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 

συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα 
αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και 
εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση 
δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή 
περισσότερο, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι 
συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας φυσικών προσώπων. Οι 
δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 
προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις. 

 
Άρθρο 4 

 
Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών 

ποσών, και περίοδος αναφοράς 
 
1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των 

χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική 
χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος 
των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης 
αξίας (Φ.Π.Α.) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς. 

 
2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση 

βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα 
χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα 
την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον 
εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

 
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, 

τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που 
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

 
Άρθρο 5 

 
Ο αριθµός απασχολούµενων 

 
Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), 
δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη 
επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν 
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι 
εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των 
ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται: 
 

(α) οι µισθωτοί 
(β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 

εξοµοιούνται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο· 
(γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες· 
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(δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. 

 
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης, δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό 
απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 
 

Άρθρο 6 
 

Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης 
 
1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου 

του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς 
αυτής της επιχείρησης. 

 
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός 

των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους 
λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή �εφόσον υπάρχουν� τους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους 
οποίους περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 
 
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχοµένως συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη 
ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό 
συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε 
περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. 
 
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των 
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη 
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης. 

 
3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την 

εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα 
εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που 
συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται 
ήδη βάσει ενοποίησης. 
 
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την 
εξεταζόµενη επιχείρηση, προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, 
ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 
2 δεύτερο εδάφιο. 

 
4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους 

λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα 
σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της. 


