ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(σύμφωνα με τον περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα
του Τουρισμού Νόμο του 2020 (Ν.59(Ι)/2020)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, παρακαλείστε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές
οδηγίες/ σημειώσεις στις σελίδες 5, 6 και 7. Επίσης, με την υποβολή της αίτησης, βεβαιωθείτε
ότι έχετε επισυνάψει ΟΛΑ τα αιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο Μέρος 4
(για σκοπούς ελέγχου σημειώστε με X τα έγγραφα που έχετε επισυνάψει).

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΙΟΣ 2021
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ΜΕΡΟΣ 1Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

☐

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

☐

Διοργανωτής Οργανωμένων Ταξιδιών (Άρθρο 3 του Ν. 59(Ι)/2020)

☐

Ξενοδοχειακή Επιχείρηση/Τουριστικό Κατάλυμα (Άρθρο 4 του Ν. 59(Ι)/2020)

☐

Ξενοδοχειακή Επιχείρηση/Τουριστικό Κατάλυμα/Εταιρεία Κρουαζιέρας
(Άρθρο 5 του Ν. 59(Ι)/2020)

☐

Επιχείρηση Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς οδηγό (Άρθρο 6 του Ν. 59(Ι)/2020)

☐

(Σημειώστε Χ ανάλογα)

Όνομα αιτητή: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αριθμός Τηλεφώνου: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αριθμός εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών / Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας: …………..……………………………………….
Αριθμός ΦΠΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αριθμός Φορολογικής ταυτότητας: …………………………….…………………………………………………………………………………………
Αριθμός υπαλλήλων εταιρείας (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης):………………………………………………….

ΜΕΡΟΣ 1Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Σε περίπτωση που ο αιτητής ανήκει σε Όμιλο
Εταιρειών, να συμπληρωθούν τα πιο κάτω)

Όνομα Ομίλου Εταιρειών:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Εταιρείες Ομίλου που συμμετέχουν στο παρόν Σχέδιο:
(1) ………………………………………………………………………………………………………………….Αρ. υπαλλήλων……………………..
(2) ………………………………………………………………………………………………………………….Αρ. υπαλλήλων……………………..
(3) ………………………………………………………………………………………………………………….Αρ. υπαλλήλων……………………..
(4) ………………………………………………………………………………………………………………….Αρ. υπαλλήλων……………………..
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ΜΕΡΟΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΙΤΗΤΗ (Σε περίπτωση
προσωπικής επιχείρησης (φυσικό πρόσωπο) εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι το φυσικό πρόσωπο – σε περίπτωση
επιχείρησης που είναι νομική οντότητα τότε απαιτείται όπως οριστεί ένα φυσικό πρόσωπο που να είναι
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για σκοπούς επικοινωνίας/ αναφοράς στην αίτηση)

Όνομα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αιτητή: ………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αιτητή: …………………………………………………………………………………………….
Ηλεκτρονική Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αιτητή:………………………………………………………………………..

ΜΕΡΟΣ 3: ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (Το ποσό της εγγύησης πρέπει να συμφωνεί με το σύνολο
του συνοδευτικού εγγράφου “Αναλυτική κατάσταση πιστωτικών σημειώσεων- Παράρτημα ΙΙ” - Μέρος 4(3) της αίτησης).

Ποσό: €…………………………………………………
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΜΕΡΟΣ 4: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (σημειώστε με Χ ότι έχει υποβληθεί. Ανατρέξετε στη Σημείωση 2
για περαιτέρω οδηγίες)

1.

Αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών πρακτόρων / μεταξύ
ξενοδοχειακής επιχείρησης ή εταιρείας κρουαζιέρας και διοργανωτή / μεταξύ επιχείρησης εκμίσθωσης
οχημάτων χωρίς οδηγό και καταναλωτή

☐

2.

Αντίγραφο ασφαλιστηρίου / τραπεζικής εξασφάλισης

☐

3.

Αναλυτική κατάσταση/αρχείο πιστωτικών σημειώσεων– Παράρτημα ΙΙ (σημειώνεται ότι το αρχείο θα
πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο excel είτε σε usb είτε με ηλεκτρονικό

☐

ταχυδρομείο)
4.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία παραχωρείται εξουσιοδότηση

☐

εκπροσώπου αιτητή
5.

Βεβαίωση νόμιμου ελεγκτή/νόμιμου ελεγκτικού γραφείου ότι η επιχείρηση
δεν ήταν προβληματική, κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019, όπως ο όρος αυτός ορίζεται

☐

στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014
6.

Δήλωση Συγκατάθεσης για τη Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
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ΜΕΡΟΣ 5: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ

Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
Α. Έχω ενημερωθεί και έχω πλήρη επίγνωση των προνοιών του Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Εγγυήσεων
για εξασφάλιση πιστωτικών σημειώσεων που εκδίδονται από φορείς του τουρισμού, όπως αυτές
καθορίζονται στον περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020
(Ν.59(Ι)/2020) και στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 7 Μαΐου 2021.
Β. Η εταιρεία δεν ήταν προβληματική κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον
Κανονισμό ΕΕ 651/2014.
Γ. Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση αυτή, καθώς και τα έγγραφα που συνυποβάλλονται, είναι
πλήρη, αληθή και ορθά και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της
αίτησης μου και στέρησης του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το ίδιο Σχέδιο.
Δ.
Αποδέχομαι ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού/ Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή/ Υπουργείο
Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δύνανται κατά την κρίση τους να ζητήσουν κατά τη
διάρκεια εφαρμογής του πιο πάνω Σχεδίου τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή/και βεβαιώσεις για σκοπούς
διαφύλαξης του Σχεδίου.

Όνομα αιτητή / εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αιτητή: …………………………………………………………………………………….
Υπογραφή αιτητή/ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αιτητή: …………………………………………………..…………………………..
Ημερομηνία: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Σφραγίδα εταιρείας: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός αίτησης:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία παραλαβής:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Όνομα παραλήπτη:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή παραλήπτη:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σχόλια: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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ΟΔΗΓΙΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
A. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 7η Ιουνίου 2021.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
B. Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
•
•
•

Υπουργείο Οικονομικών http://mof.gov.cy/gr
Υφυπουργείο Τουρισμού http://www.tourism.gov.cy
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας http://www.treasury.gov.cy

Γ. Οι αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία
του Υφυπουργείου Τουρισμού είτε να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με
συστημένη αλληλογραφία ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην διεύθυνση:
Κεντρικά Γραφεία Υφυπουργείου Τουρισμού
Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις που αφορούν την παραχώρηση κυβερνητικών
εγγυήσεων με βάση τα άρθρα 3 και 6 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων
στον τομέα του τουρισμού Νόμο 59(Ι)/2020, θα παραλαμβάνονται από το
Υφυπουργείο Τουρισμού όπως αναφέρεται πιο πάνω αλλά θα αποστέλλονται
για αξιολόγηση στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
2. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Α. Σύμβαση μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών
πρακτόρων/μεταξύ
ξενοδοχειακής
επιχείρησης
ή
εταιρείας
κρουαζιέρας
και
διοργανωτή/μεταξύ
επιχείρησης
εκμίσθωσης
οχημάτων χωρίς οδηγό και καταναλωτή
Οι αιτητές που εμπίπτουν στα άρθρα 3,5 και 6 του περί της Λήψης Έκτακτων
Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020 (Ν. 59(Ι)/2020)
παρακαλούνται όπως επισυνάψουν μαζί με την αίτηση, αντίγραφο της
σύμβασης που έχουν συνάψει στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία
σύναψης της, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η περίοδος την οποία αφορά η
κράτηση και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί.
Β. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου / τραπεζικής εξασφάλισης
Οι αιτητές που εμπίπτουν στο άρθρο 3 του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων
στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020 (Ν. 59(Ι)/2020), παρακαλούνται
όπως επισυνάψουν μαζί με την αίτηση, αντίγραφο της ασφαλιστικής κάλυψης
ή τραπεζικής εξασφάλισης που διαθέτουν τηρουμένων των διατάξεων του περί
των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Διακανονισμών Νόμου.
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Οι αιτητές που εμπίπτουν στα άρθρα 4,5 και 6 του περί της Λήψης Εκτάκτων
Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020 (Ν. 59(Ι)/2020),
παρακαλούνται όπως επισυνάψουν μαζί με την αίτηση, αντίγραφο της
ασφαλιστικής κάλυψης εφόσον υπάρχει, η οποία παρέχει ασφαλιστικές
αποζημιώσεις σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας παροχής υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τότε θα πρέπει να
υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ρητά η μη ύπαρξη
ασφαλιστικής κάλυψης.

Γ. Αναλυτική κατάσταση πιστωτικών σημειώσεων
Οι αιτητές που εμπίπτουν στο άρθρο 4 του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων
στον Τομέα του Τουρισμού Νόμο του 2020 (Ν. 59(Ι)/2020), παρακαλούνται
όπως επισυνάψουν μαζί με την αίτηση αναλυτική κατάσταση/ αρχείο των
πιστωτικών σημειώσεων που έχουν εκδοθεί και για τις οποίες ζητείται
Κυβερνητική Εγγύηση.
Στο αρχείο πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός αναφοράς της κράτησης, η
ημερομηνία κράτησης, η περίοδος την οποία αφορά η κράτηση και το
αντίστοιχο ποσό που έχει καταβληθεί για την κράτηση. Το αρχείο θα πρέπει να
υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο excel είτε σε usb (το οποίο δεν
θα επιστραφεί) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
tourismvouchers_excel@dmt.gov.cy. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω διεύθυνση
μπορεί να αποστέλλεται μόνο το αρχείο excel. Οι αιτήσεις πρέπει να
υποβάλλονται σε φυσική μορφή ως οι πρόνοιες της Παραγράφου 1(Γ) πιο πάνω.
3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα
εξετάζονται.
Β. Κατά την εξέταση της αίτησης και εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να
κληθεί ο αιτητής να υποβάλει επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία ή/και
διευκρινίσεις.

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Α. Οι Κυβερνητικές
Οικονομικών.

Εγγυήσεις

θα

παραχωρηθούν

από

τον

Υπουργό

Β. Η ισχύς των Κυβερνητικών Εγγυήσεων καθορίζεται στο διάταγμα του
Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας ημερομηνίας 7 Μαΐου 2021.
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Γ. Οι δικαιούχοι των Κυβερνητικών Εγγυήσεων θα καταβάλουν τέλος
εγγυήσεων το οποίο καθορίζεται ως ακολούθως:
•
•
•

1,25% επί του Συνολικού ποσού της Εγγύησης – για τις Μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις
0,625% επί του Συνολικού ποσού της Εγγύησης – για τις Μεσαίου
μεγέθους και μικρές επιχειρήσεις
0,45% επί του Συνολικού ποσού της Εγγύησης – για τις Πολύ Μικρές
επιχειρήσεις

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με τον ορισμό που
δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του αριθμού εργοδοτουμένων
κατά την ημερομηνία της αίτησής της για συμμετοχή στο Σχέδιο παραχώρησης
Κυβερνητικών Εγγυήσεων για εξασφάλιση Πιστωτικών Σημειώσεων που
εκδίδονται από Φορείς του Τουριστικού Τομέα.
Σε περίπτωση που οι τουριστικές επιχειρήσεις ανήκουν σε Όμιλο Εταιρειών, ο
υπολογισμός του τέλους της κρατικής εγγύησης γίνεται βάση του αριθμού του
προσωπικού που εργοδοτείται από τον Όμιλο Εταιρειών όπου ανήκει η εν λόγω
τουριστική επιχείρηση κατά την ημερομηνία της αίτησής της για συμμετοχή στο
Σχέδιο και όχι στον αριθμό του προσωπικού που εργοδοτεί η ίδια.
Για πιστωτικές σημειώσεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του
Νόμου 59(Ι)/2020, δηλαδή τις 2.6.2020, το τέλος εγγυήσεως καταβάλλεται από
το φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται η κυβερνητική εγγύηση.
Για πιστωτικές σημειώσεις που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του
Νόμου 59(Ι)/2020, δηλαδή τις 2.6.2020, το τέλος εγγυήσεως καταβάλλεται από
το φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε η πιστωτική
σημείωση.
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Οι δικαιούχοι κυβερνητικών εγγυήσεων θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ανά τριμηνία εκάστου έτους, αναλυτική
κατάσταση των πιστωτικών σημειώσεων που εξαργυρώθηκαν ή/και των
πιστωτικών σημειωμάτων που εκκρεμούν. Η τριμηνιαία κατάσταση θα
αποστέλλεται ηλεκτρονικά (σε αρχείο excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
tourismvouchers@treasury.gov.cy

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στην πιο κάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση:
tourismvouchers@treasury.gov.cy
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