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Σχέδιο προώθησης των ενεργειακών ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
 
Το παρόν Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (εφεξής “το Ταμείο”), με σκοπό την προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων1 σε 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής “ΜΜΕ”)2  
 

Ταυτότητα Σχεδίου 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλες οι περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

ΣΧΕΔΙΟ 
Παροχή Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε 
ΜΜΕ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΜΕ  

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Οι περί Ενεργειακής Απόδοσης  Νόμοι του 2009 έως 2015 
(Ν31(I)/2009, Ν53(I)/2012, Ν56(I)/2014, Ν149(Ι)/2015) και 
δευτερογενή νομοθετήματα που εκδίδονται δυνάμει αυτών. 
 

Νόμος που προβλέπει περί του Προϋπολογισμού του Ταμείου για 

Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενεργείας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το οικονομικό έτος 

που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό Α/Α 5 και 
ημερομηνία 09/04/2019 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €200,0003 

 
Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 (de minimis). 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στους χώρους όπου 
ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτίρια, 

                                            
1 Οι αναφερόμενοι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες των περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 

2009 έως 2015 (Ν31(I)/2009, Ν53(I)/2012, Ν56(I)/2014, Ν149(Ι)/2015) και των δευτερογενών νομοθετημάτων που 
εκδίδονται δυνάμει αυτών (ΚΔΠ 184/2012, ΚΔΠ 436/2015, ΚΔΠ 437/2015, ΚΠΔ 438/2015) 
2 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι αυτές που ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ. 2003/361/ΕΚ. 
3 Έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί του Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31.12.19 

Νόμου, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε δύναται να διαφοροποιήσει το ποσό. 
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βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές) οι ΜΜΕ που 
είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μέτρο στοχεύει στη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου σε όσο το δυνατό 
περισσότερες ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ στις οποίες θα διενεργηθεί ενεργειακός έλεγχος, αναμένεται να 
λάβουν λεπτομερή γνώση του ενεργειακού τους προφίλ. Θα πληροφορηθούν επίσης για την 
ιεράρχηση και τον προγραμματισμό των οικονομικά αποδοτικών  μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
που θα δύναται να υλοποιήσουν, με βάση τις εισηγήσεις που θα προτείνει ο ενεργειακός ελεγκτής 
στην έκθεσή του. Αναμένεται ότι οι ΜΜΕ που θα προβούν σε ενεργειακό έλεγχο αξιοποιώντας τις 
πρόνοιες του παρόντος σχεδίου, θα προχωρήσουν σε υλοποίηση των επενδύσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας που θα προτείνει ο ενεργειακός έλεγχος, αξιοποιώντας άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία 
ή/και ιδιωτικά κεφάλαια ή/και αδειοδοτημένους Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών (εφεξής 
“ΠΕΥ”).4 
 
Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά μέρος της δαπάνης για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου 
νοουμένου ότι αυτός διενεργείται από Ενεργειακό Ελεγκτή (εφεξής «ΕΕ») εγγεγραμμένο στο 
αντίστοιχο μητρώο σύμφωνα με την ΚΔΠ184/2012.5 Το μητρώο των ΕΕ βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής 
«ΥΕΕΒ») (www.energy.gov.cy ). Το Σχέδιο δεν καλύπτει επενδύσεις με αναδρομική ισχύ. 
 
Σημείωση: Οι δικαιούχοι προτρέπονται, μεταξύ άλλων, να αξιοποιήσουν τους αδειοδοτημένους ΠΕΥ 
για υλοποίηση των προτεινόμενων επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν από τον 
ενεργειακό έλεγχο6 . Το μητρώο των ΠΕΥ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Ενέργειας του ΥΕΕΒ (www.energy.gov.cy ). 
 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, το οποίο εγκαθιδρύθηκε βάσει του Άρθρου 9 (1) του Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός, που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου, ανέρχεται στις 
€200.000. (Δημόσια Δαπάνη).  
 

3.  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ 
Την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου, έχει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου 
Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε (εφεξής “η Επιτροπή”). Ειδικότερα η Επιτροπή αναλαμβάνει:  
  

· Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τις πρόνοιες του Σχεδίου.  

                                            
4 Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο δύναται να κληθούν όπως ενημερώσουν του ΥΕΕΒ για τα μέτρα και 
επενδύσεις που έλαβαν/υλοποιησαν κατόπιν της διενέργειας του ενεργειακού ελέγχου. 
5 (α) Κατηγορία Α׃ περιλαμβάνει όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους συστήματος κλιματισμού. Μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό φωτισμό.  
(β) Κατηγορία Β׃ βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις. 
(γ) Κατηγορία Γ׃ μεταφορές (εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων). 
6 Οι αδειοδοτημένοι ΠΕΥ, μετά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου από αδειούχο ΕΕ,  παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες 
στους πελάτες τους μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συνάδουν με τις πρόνοιες 
των περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 έως 2015 (Ν31(I)/2009, Ν53(I)/2012, Ν56(I)/2014, Ν149(Ι)/2015) 
και των δευτερογενών νομοθετημάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτών (ΚΔΠ 210/2014). Συνίσταται σε αυτές τις 
περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη τα υποδειγματικά έγγραφα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης που βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒ (www.energy.gov.cy) . 

http://www.energy.gov.cy/
http://www.energy.gov.cy/
http://www.energy.gov.cy/
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· Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την παραλαβή, ταξινόμηση και καταχώριση των 

αιτήσεων, τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και γενικά την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Σχεδίου. 

· Τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στο Σχέδιο.  

· Τον έλεγχο και επαλήθευση / βεβαίωση των δαπανών.  

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
 
Το Σχέδιο αφορά αποκλειστικά τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου σε ΜΜΕ.  
 
 Οι ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται από αδειούχους ΕΕ που κατέχουν άδεια σε ισχύ 
στην κατάλληλη κατηγορία, σύμφωνα με την ΚΔΠ184/20127. 
 

5. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 
Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι: 
  

i. Η ανακοίνωση έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου. Η ανακοίνωση γίνεται με απόφαση της 
Επιτροπής, δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ενέργειας του YEEB (www.energy.gov.cy).  

ii. Η υποβολή αίτησης από ΜΜΕ θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του 
ενεργειακού ελέγχου, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

iii. Ο προκαταρτικός έλεγχος των αιτήσεων από τους αρμόδιους λειτουργούς αξιολόγησης8, 
κατά τον οποίο θα ελέγχεται κατά πόσο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν είναι πλήρως 
συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για καταχώρηση 
της αίτησης για ένταξή τους στο Σχέδιο χωρίς να ελέγχεται η  ορθότητά τους κατά το στάδιο 
αυτό. 

iv. Η πληροφόρηση των αιτητών για τον αριθμό καταχώρησης της αίτησης στο Σχέδιο.                        
Σε περίπτωση που κατά τον προέλεγχο των αιτήσεων διαπιστωθεί ότι, αίτηση δεν έχει 
πλήρως συμπληρωθεί ή/και δεν συνοδευόταν από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση 
θα επιστρέφεται στον αιτητή με σχετική επεξήγηση. 

                                            
7 Νοείται ότι οι Ενεργειακοί Ελεγκτές οφείλουν να μεριμνούν ότι οι διεξαγόμενοι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τις 
απαιτήσεις του Παρατήματος V του Ν149(I)/2015 και ότι κατά τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου ακολουθούν τις 
μεθοδολογίες που ορίζουν τα Διατάγματα ΚΔΠ436/2015, ΚΔΠ437/2015, ΚΠΔ438/2015 και  τις γενικές κατευθύνσεις του 
προτύπου CYS EN 16247-1_2012 Energy  Audits Parts 1, 2 και 3). Νοείται επίσης ότι στην περίπτωση που ο ενεργειακός 
έλεγχος αφορά κτίρια, οι ενεργειακοί ελεγκτές προτρέπονται όπως κατά τη  διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης 
δεδομένων και λοιπών διαθέσιμων στοιχείων ζητούν όπως τους κοινοποιηθούν  (α) έγγραφα που ενδεχομένως να είναι 
διαθέσιμα και σχετίζονται με την εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, όπως 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου και τις συστάσεις που το συνοδεύουν, έκθεση  επιθεώρησης συστήματος 
θέρμανσης και έκθεση επιθεώρησης  συστημάτος κλιματισμού και (β) στοιχεία που δυνατό να έχει στη διάθεση του ο 
Διαχειριστής Ενέργειας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες ΚΔΠ 344/2016.  
8  Οι αρμόδιοι λειτουργοί αξιολόγησης ορίζονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή με βάση το άρθρο 6 του Νόμου , υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή ορίζει, δύναται να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία 
ή οργανισμό ή ίδρυμα το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή, 
καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση αιτήσεων για παροχή επιδοτήσεων ή 
χρηματοδοτήσεων. 
 

http://www.energy.gov.cy/
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v. Η αξιολόγηση των αιτήσεων από αρμόδιους λειτουργούς αξιολόγησης και η προώθηση των 
αιτήσεων  που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και κριτήρια του Σχεδίου στην Επιτροπή για 
έγκριση ή απόρριψη τους. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά 
υποβολής των πλήρως συμπληρωμένων αιτήσεων. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που θα 
ενταχθούν στο Σχέδιο θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κονδύλι.  

vi. Η σχετική ενημέρωση των ΜΜΕ σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων. Η Επιτροπή θα 
ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒ μετά από κάθε συνεδρία 
της, το συνολικό ποσό που έχει δεσμευθεί από τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί. 

vii. H καταβολή της χορηγίας προς το Δικαιούχο από την Επιτροπή.  

viii. Οι αιτητές των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης 
επιστολής απόρριψης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του παρόντος Σχεδίου. 

  

6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε περιοχές 
που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
ΟΙ ΜΜΕ που δύναται να συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
(α) προκειμένου περί προσωπικής επιχείρησης του αιτητή, να υποβάλλεται Αντίγραφο 
πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ· 
 
(β) προκειμένου περί ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού αυτός πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 
(γ) προκειμένου περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές αυτή πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
Νοείται ότι με γραπτή εξουσιοδότηση του αιτητή/δικαιούχου η χορηγία δύναται να εκχωρηθεί σε 
τρίτο πρόσωπο (περιλαμβανομένου του ενεργειακού ελεγκτή ή του παρόχου ενεργειακών 
υπηρεσιών), μετά από την έγκριση της αίτησης για παροχή χορηγίας από την Επιτροπή. 
 
 «Μικρομεσαία Επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση η οποία πληροί τον ορισμό των Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων, όπως παρατίθεται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 
2003 (2003/316/ΕΚ) (η Σύσταση). 
 
Συνοπτικά, «Μικρομεσαία Επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση η οποία: 
 

 απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και 

 έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή έχει ετήσιο 

συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  

Οι επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ομίλων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

και στοιχεία που αφορούν τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών ή τον ισολογισμό του 
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ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς των Συνεργαζόμενων και των Συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων στη Σύσταση. 

Εκτός από τα πιο πάνω όρια µια επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή 

περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, 

από έναν ή περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από 

κοινού. 

Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και τα οχήματα για τα οποία διενεργείται ο ενεργειακός 
έλεγχος που αφορά την υποβαλλόμενη αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας: 
 

i. Να χρησιμοποιούνται από ΜΜΕ για σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας.  

ii. Να μην χρησιμοποιούνται ως κατοικίες στην περίπτωση κτιρίων. 

iii. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 
Η αίτηση δύναται να αποκλειστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εάν ο αιτητής, αποδειχθεί 
ότι εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

i.  Υφίσταται σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη 

και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο/ Έργο Παροχής 

Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Αποφ. 69.782 και ημερ. 23.12.2009), με 

αποτέλεσμα να αποκλείεται από την καταβολή χορηγίας δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, 

εκτός αν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής 

απόφασης.  

ii. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής 
των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης. 
 

iii. Υπέβαλε στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια 
του παρόντος Σχεδίου. 

 
 

8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Σχεδίου αφορούν αποκλειστικά το κόστος διεξαγωγής του 
ενεργειακού ελέγχου. Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 
 

 

9. ΧΟΡΗΓΙΑ 
 
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου. 
Το μέγιστο ποσό για κάθε ΜΜΕ δύναται να ανέλθει στις €2.000.  
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Διευκρινίζεται ότι για κάθε επιχείρηση που δικαιούται χορηγία ήσσονος σημασίας θα εφαρμόζεται 
ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και ο 
οποίος λήγει στις 31/12/2020. 
 
Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος 
σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη 
ανέρχεται στις €200.000. 
 
Με βάση το άρθρο 2, παράγραφος 2 του Κανονισμού, 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 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 ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτή 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. 
 
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με 
μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση. 
 
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού κόστους 
του ενεργειακού ελέγχου θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίησή του. 
 
 

10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Αιτήσεις υποβάλλονται σε τυποποιημένα έντυπα και μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα 
καθοριστούν στην ανακοίνωση έναρξης του Σχεδίου από την Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου ΥΕΕΒ στη 
Λευκωσία, από τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy) . 

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Επιτροπή 
Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε, 1421 Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών για 
Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ».  
 
Το Έντυπο της Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτό. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού 
ταχυδρομείου για την παραλαβή της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης. Σε περίπτωση που δεν είναι 
πλήρως συμπληρωμένη θα επιστρέφεται.  
 
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές 
δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου. 
 

http://www.energy.gov.cy/
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Δύναται να υποβληθεί μία μόνο αίτηση από κάθε δικαιούχο και να εγκριθεί μόνο μια αίτηση για 
κάθε ΜΜΕ. 
 
Η Επιτροπή θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν 
δεσμευτεί, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου. Το κοινό θα ενημερώνεται με 
σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδει η Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ενέργειας 
www.energy.gov.cy. 
 
Εάν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή απαιτήσει την παροχή οποιωνδήποτε 
πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτήσεις αυτές θα μπαίνουν σε κατάσταση αναμονής, 
οι αιτητές θα ενημερώνονται με γραπτή επιστολή και θα υποχρεούνται εντός είκοσι (20) εργάσιμων 
ημερών9 από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής να αποστείλουν τα ζητούμενα 
στοιχεία.  
 
Πίνακας 1:  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης 
 

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1. Έκθεση ενεργειακού ελέγχου για την αιτούσα ΜΜΕ, υπογραμμένη από αδειούχο ΕΕ 
και 
Έντυπο Υποβολής της Αίτησης πλήρως συμπληρωμένο το οποίο θα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων:  

 
i. Γραπτή δήλωση από τον αιτητή ότι ο ενεργειακός έλεγχος δεν έχει εγκριθεί για 

επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χορηγιών. Σχετικό σχεδιότυπο θα 
συνοδεύει το έντυπο αίτησης. 

ii. Γραπτή δήλωση από τον αιτητή ότι τα κτίρια ή/και οι εγκαταστάσεις ή/και ο 
εξοπλισμός ή/και τα οχήματα για τα οποία διενεργείται ο ενεργειακός έλεγχος 
που αφορά την υποβληθείσα αίτηση χρησιμοποιούνται από ΜΜΕ για σκοπούς 
άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και δεν χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες στην περίπτωση κτιρίων και ότι αποδέχεται να υποβάλει 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του ζητηθούν για το σκοπό αυτό. Σχετικό 
σχεδιότυπο θα συνοδεύει το έντυπο αίτησης 

 

2. Πρωτότυπο Αναλυτικό Τιμολόγιο και Απόδειξη Πληρωμής που αφορά τις υπηρεσίες 
του ΕΕ για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου με ημερομηνίες έκδοσης μετά την 
προκήρυξη του Σχεδίου.  

3. 

Για Προσωπικές Επιχειρήσεις: Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ 
Για Συνεταιρισμούς: Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού 
Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης 
Εταιρείας 

4. 
Γραπτή δήλωση του αιτητή που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) του περί 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 
έως 2012 (Παράρτημα 1).  

5. 

Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης (Παράρτημα 2) η οποία 
θα πρέπει να υπογράφεται από τον αιτητή (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
επιχείρησης) και να προσυπογράφεται από ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή) ο οποίος 
πιστοποιεί την εγκυρότητα των στοιχείων που υπογράφονται.  

                                            
9 Νοείται ότι το χρονικό περιθώριο των 20 ημερών δύναται να επεκταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή. Σε 
τέτοια περίπτωση, θα δίνεται ανάλογη γραπτή ειδοποίηση στους δικαιούχους.  

http://www.energy.gov.cy/
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6. 
Πρωτότυπο συμπληρωμένο  το έντυπο FIMAS (Παράρτημα 3)  συνοδευόμενο από 
αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή. 

7.  
Γραπτή εξουσιοδότηση υπογραμμένη από τον αιτητή, σε περίπτωση που επιθυμεί 
όπως η χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο (περιλαμβανομένου του ΕΕ  ή του ΠΕΥ). 
Σχετικό σχεδιότυπο θα συνοδεύει το έντυπο αίτησης. 

 
 

11. ΣΩΡΕΥΣΗ 
Οι ενισχύσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες δημόσιες 
ενισχύσεις, ή με ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Δικαιούχοι 
που έτυχαν οποιασδήποτε χορηγίας / επιδότησης από άλλο Σχέδιο για τις ίδιες δαπάνες δεν 
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 

 

12. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Το Σχέδιο δύναται να επιχορηγήσει μόνο ενεργειακούς ελέγχους που θα έχουν ολοκληρωθεί μετά 
την προκήρυξη του παρόντος σχεδίου. 

 

13. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
Διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλονται από τους Δικαιούχους εξοφλημένα  πρωτότυπα νόμιμα 
τιμολόγια και αποδείξεις. Τα τιμολόγια πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν τα στοιχεία όπως 
φαίνονται στον Πίνακα 2.    

Πίνακας 2: Απαραίτητα στοιχεία τιμολογίων 

Τιμολόγια Τοις Μετρητοίς & Τιμολόγια Επί Πιστώσει (πρωτότυπα) 

1 
Όνομα ΕΕ ή Επωνυμία Εταιρείας που εργοδοτεί τον ΕΕ που διεξήγαγε τον ενεργειακό 
έλεγχο. 

2 Διεύθυνση ΕΕ ή Εταιρείας & τηλέφωνο επικοινωνίας. 

3 Ημερομηνία.   

4 Αριθμός ΦΠΑ ΕΕ ή Εταιρείας.  

5 Πλήρης περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας.   

6 Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ. 

7 Τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8 Όνομα Αγοραστή - Δικαιούχου. 

9 Απόδειξη Πληρωμής.  

 

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Μετά την Απόφαση απόρριψης μιας αίτησης, αποστέλλεται συστημένη επιστολή στον αιτητή, με 
την οποία ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Οι αιτητές έχουν το δικαίωμα 
να υποβάλουν προς την Επιτροπή γραπτή ένσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής απόρριψης, αναφέροντας τους λόγους για 
τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έπρεπε να απορριφθεί. Οι Ενστάσεις θα εξετάζονται 
από Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. 
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15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο κάθε αιτητής για να έχει δικαίωμα να λάβει χορηγία θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις 
υποχρεώσεις του προς την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας. 
Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 Ν.82(Ι)/2013, άρθρο 6Α «Συμψηφισμός Εσόδων και 
Εξόδων της Δημοκρατίας», ο Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια 
οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς 
οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους. 

 
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα εάν κρίνει απαραίτητη την επιθεώρηση του κτιρίου, της 
εγκατάστασης ή των οχημάτων της ΜΜΕ, να γίνει επιτόπιος έλεγχος.  
 
Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση του ενεργειακού ελέγχου από άλλο Σχέδιο/ Πρόγραμμα 
Χορηγιών δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο. 
 
Η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις 
αρμόδιες αρχές για έλεγχο.  

 

16. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Η Επιτροπή θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις ή/και να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις 
όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός 
του Σχεδίου. 

 

17. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Το Σχέδιο αυτό δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή και να αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο 
Χορηγιών, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και χωρίς να επηρεάζει αυτούς που έχουν ήδη 
υποβάλει αιτήσεις. 
 

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε 
Απρίλιος 2019 

 
 


