ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αρ. Φακ./Αίτησης:

13.32.31.6.9/…………….………
Ημερομηνία Υποβολής:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ Α.Π.Ε. & ΕΞ.Ε.

…………… / ….....…… / 20…….….
Υπογραφή Παραλήπτη:

…………………………..……………….

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το έγγραφο αυτό ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες που ενδείκνυται να τύχουν
χειρισμού με βάση την Αρχή της Ανάγκης Γνώσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ

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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν ΟΛΕΣ τις πιο κάτω
προϋποθέσεις:
1.

Υφιστάμενες ΜΜΕ εγκατεστημένες στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

2.

Για να υποβληθεί η Αίτηση θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής που
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 6 του Σχεδίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
1.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
2.

Για κάθε δικαιούχο ΜΜΕ δύναται να υποβληθεί και να εγκριθεί μία μόνο αίτηση.
Η μορφή της ενίσχυση που θα παραχωρείται σε δικαιούχους είναι αποκλειστικά ήσσονος σημασίας
(de minimis) με βάση τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1407/2013 της 18ης
Δεκεμβρίου 2013.

3.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του ενεργειακού ελέγχου, συνοδευόμενες
από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4.

Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά μέρος της δαπάνης για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου νοουμένου ότι
αυτός διενεργείται από αδειούχο Ενεργειακό Ελεγκτή.

5.

Το ποσοστό της χορηγίας, καθορίζεται στο 30% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης με μέγιστο ποσό
χορηγίας €2.000 για κάθε ΜΜΕ.

6.

Η παραλαβή αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. για
έγκριση τους, εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

7.

Το Έντυπο της Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο
θα επιστρέφεται.

8.

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.

9.

Επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιχορήγηση του ενεργειακού ελέγχου από άλλο Σχέδιο/Πρόγραμμα Χορηγιών
δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

10. Το Σχέδιο δύναται να επιχορηγήσει μόνο ενεργειακούς ελέγχους που θα έχουν ολοκληρωθεί μετά την
προκήρυξη του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 03/06/2019.
11. Το Σχέδιο δεν καλύπτει επενδύσεις με αναδρομική ισχύ.
12. Με γραπτή εξουσιοδότηση του αιτητή/δικαιούχου η χορηγία δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο, μετά
από την έγκριση της αίτησης για παροχή χορηγίας από την Επιτροπή.

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Επωνυμία Επιχείρησης:

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Αριθμός Εγγραφής (για Εταιρείες / Συνεργατισμούς): ……………………………………………………………………………………………………
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας φυσικού προσώπου (για προσωπικές επιχειρήσεις): ………...……………………………….…………
Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α.: ……………………………………………………………………………………………….………………………………….…………

Κύριες Δραστηριότητες Επιχείρησης:
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………

Δήμος/Κοινότητα: ………………………….…………

Επαρχία: …………………….…………

Τηλέφωνο/α: ……………………………………………………………..
Email:

Φαξ: …………………….…………

………………………………………...……………………………..

Ιστοσελίδα: www. ………………………………………………………..

Κατηγορία Επιχείρησης (σημειώστε √ σε όποιο εφαρμόζεται):

 Πολύ Μικρή Επιχείρηση
 Μικρή Επιχείρηση
 Μεσαία Επιχείρηση

1

2

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΕΠΑΦΗΣ:
Ονοματεπώνυμο:

……………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………..

Τηλέφωνο/α: ………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………….………….…………

1

Απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός είναι < € 2 εκ.
Απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός είναι < € 10 εκ.
3 Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι > 50 εκ. ή ο ετήσιος ισολογισμός είναι < € 43 εκ.
2

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει με την αίτηση σας όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ενδέχεται να οδηγήσει σε
απόρριψη της αίτησης σας.
Σημειώστε √ για να
επιβεβαιώσετε ότι
έχετε υποβάλει το
δικαιολογητικό

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Πρωτότυπο (όχι φωτοτυπία) Αναλυτικό Τιμολόγιο4 που αφορά τις υπηρεσίες του



2 Πρωτότυπη (όχι φωτοτυπία) Απόδειξη Πληρωμής (εξόφληση τιμολογίου) που αφορά τις



3  Για Προσωπικές Επιχειρήσεις: Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ



4 Έκθεση ενεργειακού ελέγχου για την αιτούσα ΜΜΕ, υπογραμμένη από αδειούχο




Ενεργειακού Ελεγκτή για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου με ημερομηνία έκδοσης
μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 03/06/2019.
υπηρεσίες του Ενεργειακού Ελεγκτή για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου με
ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις
03/06/2019.

 Για Συνεταιρισμούς: Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού
 Για Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης: Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης
Εταιρείας
Ενεργειακό Ελεγκτή (επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στο παρόν έντυπο).

5 Γραπτή δήλωση του αιτητή που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) του περί Ελέγχου
Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 έως 2012
(επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 στο παρόν έντυπο).

6 Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης η οποία θα πρέπει να



7 Πρωτότυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο FIMAS (επισυνάπτεται ως



8 Γραπτή εξουσιοδότηση υπογραμμένη από τον αιτητή, σε περίπτωση που επιθυμεί όπως η



υπογράφεται από τον αιτητή (εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος επιχείρησης) και να
προσυπογράφεται από ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή) ο οποίος πιστοποιεί την εγκυρότητα των
στοιχείων που υπογράφονται (επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 στο παρόν έντυπο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 στο παρόν έντυπο) συνοδευόμενο από αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης
με το IBAN του αιτητή.
χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο (περιλαμβανομένου του ΕΕ
(επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 στο παρόν έντυπο).

ή του ΠΕΥ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
1421 Λευκωσία
με ένδειξη:
«Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».
4

Πρέπει να υποβάλλονται πρωτότυπα νόμιμα τιμολόγια. Απαραίτητα στοιχεία Τιμολογίων Τοις Μετρητοίς και Τιμολογίων Επί Πιστώσει:
1. Όνομα Ενεργειακού Ελεγκτή (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

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


Δηλώνω υπεύθυνα ότι η αιτούσα επιχείρηση είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ). Τονίζεται ότι οι μη
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν νομική υποχρέωση να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο και δεν
περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του παρόντος Σχεδίου (οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμοι
του 2009 έως 2015).



Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που
υποβάλλονται είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη
της αίτησής μου και στέρηση του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το παρόν Σχέδιο.
Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου.



Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου για Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις
καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων για τους σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο.



Δηλώνω ότι ο ενεργειακός έλεγχος δεν έχει εγκριθεί για επιχορήγηση από άλλο Σχέδιο/Πρόγραμμα Χορηγιών.



Δηλώνω 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 την
αιτήτρια ΜΜΕ για σκοπούς άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και δεν χρησιμοποιούνται
ως κατοικίες στην περίπτωση κτιρίων και ότι αποδέχομαι να υποβάλω οποιαδήποτε άλλα στοιχεία
ζητηθούν για το σκοπό αυτό.



Δηλώνω ότι τα τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί για τους σκοπούς αυτής της αίτησης, δεν έχουν
ξαναχρησιμοποιηθεί για τη λήψη χορηγίας από Κυβερνητική ή άλλη πηγή και ότι δεν εκκρεμεί εξέταση
σχετικής αίτησης. Αν ΝΑΙ, να δοθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.



Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πρόνοιες του «Σχεδίου Χορηγιών για Προώθηση των
Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» ως επίσης και τις «Σημαντικές
Επισημάνσεις» που αναγράφονται στην σελίδα 1 του παρόντος εντύπου.

Επωνυμία Αιτήτριας ΜΜΕ:
…………………………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου:
…………………………………………………………………………………………………
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:

…………………………………………………….

Υπογραφή: ……………………………………………………………………………

Σφραγίδα Επιχείρησης

Ημερομηνία: ………………………………

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Αναφορικά με προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να υποβληθούν κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης, σημειώνεται ότι η
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου για Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που
χρειάζεται για την εξέταση της αίτησης. Οι σχετικές πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό.
Σημειώνεται επίσης ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα, καθώς και δικαίωμα
εναντίωσης ως προς την επεξεργασία τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα,
παρατίθενται στην ιστοσελίδα: www.energy.gov.cy. Υποκείμενα των δεδομένων που επιθυμούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα
δικαιώματα που έχουν σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, παρακαλούνται όπως υποβάλουν γραπτό αίτημα στη διεύθυνση:
«Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., 1421 Λευκωσία».
Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου

Το έντυπο που ακολουθεί είναι απαραίτητο όπως υποβληθεί.
Το έντυπο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Ενεργειακό Ελεγκτή.

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συμπληρώνεται από τον Ενεργειακό Ελεγκτή

Επωνυμία Επιχείρησης:

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Σύντομη περιγραφή του Ενεργειακού Ελέγχου:

Κατηγορία Ενεργειακού Ελέγχου5 (σημειώστε √ σε όποιο εφαρμόζεται):
Α. Κτίρια

 Όλα

 Περισσότερα
από τα μισά

 Περίπου
τα μισά

 Λιγότερα
από τα μισά

Β. Βιομηχανικές Διεργασίες

 Όλα

 Περισσότερα
από τα μισά

 Περίπου
τα μισά

 Λιγότερα
από τα μισά

Γ. Μέσα Μεταφορών

 Όλα

 Περισσότερα
από τα μισά

 Περίπου
τα μισά

 Λιγότερα
από τα μισά

Μέση συνολική ετήσιά κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης (τελευταία 3 χρόνια):

………………… ΚWh

Ποσοστό (%) καταναλισκόμενης ενέργειας που καλύπτει ο Ενεργειακός Έλεγχος σε
σχέση με τη μέση συνολική ετήσιά κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης:

………………… %

Συνολικό ποσοστό ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τη μέση συνολική ετήσια
κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης που δύναται να προκύψει από όλα τα
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνονται στον ενεργειακό έλεγχο:

………………… %

Συνολικό κόστος όλων των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνονται στον ενεργειακό
έλεγχο:

€ …………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Αρ. Εγγραφής σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών:
Υπογραφή:
5

…………………………………..………………………………………………………………...

………..………………………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………

Είναι δυνατή ή επιλογή περισσοτέρων της μίας κατηγορίας.

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας)
Κανονισμών του 2009 και 2012, Κ.Δ.Π. 62/2014

Το έντυπο που ακολουθεί είναι απαραίτητο όπως υποβληθεί, κατάλληλα συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο, μαζί με την αίτηση σας.

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης η οποία
θα πρέπει να υπογραφεί από τον αιτητή (εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
επιχείρησης) και να προσυπογραφεί από τον ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή) ο
οποίος πιστοποιεί την εγκυρότητα των στοιχείων που υπογράφονται

Το έντυπο που ακολουθεί είναι απαραίτητο όπως υποβληθεί, κατάλληλα συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο, μαζί με την αίτηση σας.

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υπογράφεται από τον αιτητή (εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο επιχείρησης) και προσυπογράφεται από τον ελεγκτή (ορκωτό ελεγκτή) ο
οποίος πιστοποιεί την εγκυρότητα των στοιχείων που υπογράφονται
Πληροφορίες/διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου, μπορείτε να βρείτε στη σχετική
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03)

ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Επωνυμία Επιχείρησης:

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Διεύθυνση Επιχείρησης:

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

Αριθμός Εγγραφής (για Εταιρείες / Συνεργατισμούς): ……………………………………………………………………………………………………
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας φυσικού προσώπου (για προσωπικές επιχειρήσεις): ………...……………………………….…………
Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α.:

……………………………………………………………………………………………….………………………………….………..

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών 6:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Σημειώστε με √ την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:





Ανεξάρτητη Επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους
λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς
Παραρτήματα.

Συνεργαζόμενη Επιχείρηση

Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα (και τα τυχόν συμπληρωματικά
δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να
μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω.

Συνδεδεμένη Επιχείρηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.

Περίοδος αναφοράς7:

……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος Εργασιών

Σύνολο ισολογισμού

€

€

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση,
υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να
επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης
(πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);

 ΌΧΙ
[σε αυτήν την περίπτωση, να συμπληρωθεί
 ΝΑΙ
και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την
προηγούμενη διαχειριστική χρήση]

6 Πρόεδρος

(“Chief Executive”), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση
Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση
νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονομικού έτους.
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Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παραρτημάτων της είναι
ακριβή.

Επωνυμία Αιτήτριας ΜΜΕ:

…………………………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου:

…………………………………………………………………………………………………
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: …………..…………………………………………….

Υπογραφή:

……………………………………………………………………………

Σφραγίδα Επιχείρησης

Ημερομηνία: ………………………………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ:
Πιστοποιώ την εγκυρότητα των στοιχείων που υπογράφονται στην παρούσα δήλωση καθώς και των ενδεχόμενων
παραρτημάτων της.

Ονοματεπώνυμο Ελεγκτή:

…………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία:

………………………………………………………………………

Υπογραφή:

………………………………………………………………………

Σφραγίδα

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Έντυπο FIMAS συνοδευόμενο από αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με
το IBAN του αιτητή.

Το έντυπο που ακολουθεί είναι απαραίτητο όπως υποβληθεί, κατάλληλα συμπληρωμένο
και υπογεγραμμένο, μαζί με την αίτηση σας.
Στο έντυπο θα πρέπει να επισυνάψετε φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του
τραπεζικού σας λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου να παρουσιάζονται το
όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του
λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number). Ο τραπεζικός λογαριασμός
πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου που θα πληρωθεί.

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Προώθηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1441 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FIMAS
Εγώ/Εμείς ο/η/οι κάτωθι υπογράφων/τες με την παρούσα, σας εξουσιοδοτώ/ούμε όπως στο εξής,
καταβάλλετε με έμβασμα, ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό, οποιαδήποτε ποσά
καθίστανται πληρωτέα, προς εμένα/εμάς από οποιαδήποτε Κυβερνητική Υπηρεσία, μέσω του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού
Λογιστηρίου (FIMAS).
Για το σκοπό αυτό παραθέτω/ουμε πιο κάτω, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Τραπεζικού
Λογαριασμού που τηρείται σε Ευρώ. Επιπρόσθετα επισυνάπτω, φωτοαντίγραφο μέρους της
κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το
όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού
μου/μας (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).
Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι νεότερης άλλης εξουσιοδότησης από εμένα/εμάς.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(για Φυσικά Πρόσωπα)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για Εταιρείες)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(Οδός και αριθμός ή Ταχυδρομική Θυρίδα)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)

C Y
Σημείωση: Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου που θα πληρωθεί. Αποδεκτός λογαριασμός
γίνεται και στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/ δικαιούχος κατέχει κοινό λογαριασμό με άλλο φυσικό πρόσωπο, νοουμένου
ότι, στο φωτοαντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή της βεβαίωσης από την τράπεζα που θα επισυναφθεί
στην παρούσα εξουσιοδότηση, θα φαίνεται και το όνομα του δικαιούχου που θα πληρωθεί.
Σε περίπτωση που o δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, τότε απαραίτητα ο λογαριασμός θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο
ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι από κοινού με άλλα πρόσωπα.

(Σφραγίδα)
________________________
Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος

_________________________________________________
Όνομα Εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση νομικής οντότητας)

Ημερομηνία:____/_____/20____
(Εάν είναι εταιρεία ή μη φυσικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση αυτή να σφραγισθεί στο μέρος δίπλα από το
όνομα του εξουσιοδοτούντος με τη σφραγίδα της εταιρείας/οντότητας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Γραπτή εξουσιοδότηση υπογραμμένη από τον αιτητή, σε περίπτωση που
επιθυμεί όπως η χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο
(περιλαμβανομένου του ΕΕ ή του ΠΕΥ)
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, μόνο στις
περιπτώσεις που επιθυμείτε όπως η χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η χορηγία θα εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο, το Έντυπο FIMAS
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) θα πρέπει να συμπληρωθεί από το πρόσωπο στο οποίο θα εκχωρηθεί η
χορηγία.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η .....................................................................................................................
(όνομα Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου της αιτήτριας ΜΜΕ ) δίδω τη συγκατάθεσή μου και
εξουσιοδοτώ τον/την ..............................................................................................................................
(όνομα/επωνυμία Φυσικού/Νομικού προσώπου) με Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής
Επιχείρησης ………………………………………………………… (σε περίπτωση εταιρείας να αναγραφεί ακριβώς
όπως είναι καταχωρημένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών), και τηλέφωνο επικοινωνίας
……………………………………….., να επωφεληθεί της σχετικής χορηγίας που τυχόν εγκριθεί και η οποία
καλύπτει αποκλειστικά μέρος της δαπάνης για τη διεξαγωγή Ενεργειακού Ελέγχου.

Επωνυμία Αιτήτριας ΜΜΕ:
…………………………………………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου:
…………………………………………………………………………………………………
Ιδιότητα: ………………………………………………………………………………..
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:

…………………………………………………….

Υπογραφή: ……………………………………………………………………………

Σφραγίδα Επιχείρησης

Ημερομηνία: ………………………………

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Προς αποφυγής δικής σας ταλαιπωρίας και άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών, παρακαλούμε
όπως πριν από την υποβολή της αίτησης σας:
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει στην αίτηση σας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
δηλαδή:
1.

Έντυπο Αίτησης

2.

Πρωτότυπο Αναλυτικό Τιμολόγιο (όχι φωτοτυπία)

3.

Πρωτότυπη Απόδειξη Πληρωμής (εξόφληση τιμολογίου / όχι φωτοτυπία)

4.

Αντίγραφο

του

Πιστοποιητικού

Σύστασης/Εγγραφής

Εταιρείας/Συνεργατισμού

(για

Προσωπικές Επιχειρήσεις, αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)
5.

τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4

6.

το Παράρτημα 5 σε περίπτωση που απαιτείται (δηλ. σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί
όπως η χορηγία εκχωρηθεί σε τρίτο πρόσωπο)

 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πιο πάνω έντυπα είναι ορθά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και ότι
έχετε επισυνάψει τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται.
 Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη
επιστολή. Αιτήσεις που υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με άλλο τρόπο δεν θα παραλαμβάνονται.
 Κρατήστε την απόδειξη ταχυδρομείου κατά την αποστολή της αίτησης σας.
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