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Σχέδιο για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου  

 
Το παρόν Σχέδιο χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και άλλους πόρους, με σκοπό τη μείωση της 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.  
 

Ταυτότητα Σχεδίου 

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τρία (3) έτη και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

ΣΧΕΔΙΟ 
Παροχή Χορηγιών για τη μείωση της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που δεν συμμετέχουν 
στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Επιχειρήσεις ή/και οργανισμοί ή/και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή/και άλλοι φορείς που αναλαμβάνουν ολοκληρωμένα μέτρα 
μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και είναι 
εγκατεστημένες σε περιοχές ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως υιοθετήθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15.01.2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 88.020 και 
ημερομηνία 28.8.2019 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Αναμένεται έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Περιβάλλοντος 
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
1.1 «Αέρια του θερμοκηπίου» είναι εκείνα τα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας, είτε φυσικά είτε 

ανθρωπογενή, που απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα αέρια του 
θερμοκηπίου είναι:  

i. διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
ii. μεθάνιο (CH4) 
iii. υποξείδιο του αζώτου (N2O) 
iv. υδροφθοράνθρακες (HFC) 
v. υπερφθοράνθρακες (PFC) 
vi. εξαφθοριούχο θείο (SF6) 
vii. τριφθωριούχο άζωτο (NF3) 

1.2 «Αίτηση» είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, το οποίο θα υποβάλλεται από δυνητικούς 
δικαιούχους και αιτητές για συμπερίληψη στο Σχέδιο. 

1.3 «Αξιολογητές ενστάσεων», θα διορίζονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα είναι 
εμπειρογνώμονες; διαφορετικοί από την «Ομάδα Διαχείρισης», ώστε να εξετάζουν πιθανές 
ενστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 16 του παρόντος Σχεδίου. 

1.4 «Ανεξάρτητη επαλήθευση» είναι η επαλήθευση που γίνεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο 
επαληθευτή σύμφωνα με το πρότυπο ISO14064 «International Standard for GHG Emissions 
Inventories and Verification». 

1.5 «Ανεξάρτητοι επαληθευτές», θα είναι φυσικά πρόσωπα που θα συνεργάζονται με φορείς 
διαπίστευσης με ISO 17065, πιστοποιημένοι για την γνώση του ISO 14064 και του Κανονισμού 
Επαλήθευσης εκπομπών. 

1.6 «Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων» θα καθορίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα έχει 
συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες, θα απαρτίζεται από αξιολογητές ενστάσεων, όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 16. 

1.7 «Έκθεση Αναφοράς Εκπομπών» πρόκειται για μία έκθεση όπου θα αναφέρονται οι εκπομπές 
της επιχείρησης ή του οργανισμού (του δικαιούχου) κατά το έτος αναφοράς αλλά και οι 
προβλέψεις μέχρι το 2030 και θα εκπονείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

1.8 «Επαλήθευση εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων» θα γίνεται για το πρωτογενές ανθρακικό 
αποτύπωμα και θα επαληθεύεται σύμφωνα με Κανονισμό Επαλήθευσης εκπομπών με βάση το 
ISO 17065. 

1.9 «Επιχειρώ για το κλίμα/ Business4Climate» η πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος για την εθελοντική δέσμευση επιχειρήσεων για τη μείωση της εκπομπής 
περισσότερο από 8% μέχρι το 2030 και μέσω της οποίας αναπτύχθηκαν τα κατάλληλα 
εργαλεία και μεθοδολογία για την καταγραφή εκπομπής επιχειρήσεων ή/και οργανισμών και 
για το Σχέδιο Δράσης τους και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα (Climate-KIC, 
EUKI). 

1.10 «Εταιρίες πιστοποίησης», είναι οι εταιρείες που έχουν τη διαπίστευση για επαλήθευση 
σύμφωνα με το ISO 14064. 

1.11 «Έτος αναφοράς» για το παρόν Σχέδιο θεωρείται ο αριθμητικός μέσος των ετήσιων εκπομπών 
κατά τα ημερολογιακά έτη 2016, 2017 και 2018 από επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς. 

1.12 «Επιχείρηση» θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα 
και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 
δραστηριότητα. 

1.13 «Οργανισμός» θεωρείται ο οργανισμός εκείνος που σαν κύριο στόχο έχει να υποστηρίζει ή να 
συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, χωρίς ή με 
εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

1.14  «Κανονισμός επαλήθευσης εκπομπών» πρόκειται για Κανονισμό που θα αναπτυχθεί από την 
«Ομάδα Διαχείρισης» και θα εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα αφορά την εκούσια 
συμμετοχή οργανισμών, σε εθνικό σχέδιο μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. 
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1.15 «Μητρώο επαληθευτών» θα τηρείται από την Ομάδα Διαχείρισης και θα είναι αναρτημένος και 
δημοσιοποιημένος. 

1.16 «Οδηγός Σχεδίου» αποτελεί ένα έγγραφο στο οποίο θα περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του 
παρόντος Σχεδίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Σχεδίου. 

1.17 «Ομάδα Διαχείρισης» θα καθορίζεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα έχει συγκεκριμένα 
καθήκοντα και ευθύνες όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 5. 

1.18 «ΣΕΔΕ» είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου που 
θεσπίζεται με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, στο οποίο εντάσσονται συγκεκριμένες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. 

1.19 «Σχέδιο Δράσης μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου Επιχείρησης», θα εκπονείται από 
την επιχείρηση ή/και οργανισμό σε συγκεκριμένο σχεδιότυπο (template) και στόχο θα έχει να 
περιγράψει κάθε πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, τον στόχο για μείωση, τα μέτρα 
που θα αναληφθούν και οδηγούν σε συγκεκριμένες μειώσεις εκπομπών, την προθεσμία 
ολοκλήρωσης της δράσης και ενδεχομένως το προβλεπόμενο κόστος και αποτελέσματα, σε 
σχέση με το έτος αναφοράς, με ορίζοντα το 2030. 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ 
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να 
μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στους εκτός ΣΕΔΕ τομείς της οικονομίας κατά 24% σε 
σχέση με τα επίπεδα του 2005. Το παρόν Σχέδιο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς που δεν συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ. 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, μέσω της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Climate-KIC, 
EUKI), έχει αναπτύξει, με στρατηγικούς εταίρους, τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογία 
(Business4Climate), τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη διευκόλυνση εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου. 
 
Το παρόν Σχέδιο στοχεύει να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς που αποδεδειγμένα και 
επαληθευμένα μειώνουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της υλοποίησης δράσεων που 
σχετίζονται με την υιοθέτηση ενός ή/και περισσότερων μέτρων που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης 
μείωσης εκπομπών της επιχείρησης ή/και οργανισμού, που πρέπει να υποβάλλεται από τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς, και υποβολής της Έκθεσης αναφοράς εκπομπών για 
το έτος αναφοράς σύμφωνα με την προκαθορισμένη μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών. Η 
εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου θα περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου. 
 
Αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις ή/και οι οργανισμοί που θα προβούν στην υλοποίηση μέτρων 
αξιοποιώντας τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου, θα προχωρήσουν σε υλοποίηση ορισμένων ή όλων 
των επενδύσεων μείωσης εκπομπών που θα καταγράφονται στο Σχέδιο Δράσης, αξιοποιώντας σε 
αρχικό στάδιο χρηματοδοτικά εργαλεία ή/και ιδιωτικά κεφάλαια. Το Σχέδιο καλύπτει επίσης την 
παραγωγή εγχώριων βιοκαυσίμων και τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων. 
 
Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά μέρος της δαπάνης για την μείωση των εκπομπών ισοδύναμων 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Το Σχέδιο δεν καλύπτει μειώσεις εκπομπών με αναδρομική ισχύ 
δηλαδή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου. Στις επιχειρήσεις που θα 
καταφέρουν να μειώσουν τις εκπομπές τους, κάτι που θα εξακριβωθεί από τους ανεξάρτητους 
επαληθευτές και την Ομάδα Διαχείρισης, θα καταβάλλεται ως χορηγία, η εκάστοτε ισχύουσα τιμή 
της άδειας άνθρακα (tCO2eq) για κάθε tCO2eq που έχει μειωθεί, σε σχέση με το έτος 
αναφοράς που είναι το 2017 και ως το 2030, από την ημερομηνία εφαρμογής ενός μέτρου 
μείωσης των εκπομπών. 
 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι του παρόντος Σχεδίου είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν συμμετέχουν στο 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 8. 
 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός, που 
θα διατεθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου, ανέρχεται στα €ΧΧΧ (Δημόσια Δαπάνη).  
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5.  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Την ευθύνη της εφαρμογής του Σχεδίου έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος. Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος αναθέτει τη 
διαχείριση του Σχεδίου σε Ομάδα Διαχείρισης. Ειδικότερα, η «Ομάδα Διαχείρισης» αναλαμβάνει: 

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

▪ Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την παραλαβή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των 
εκθέσεων καταγραφής/αναφοράς εκπομπών (baseline emission inventory) αξιοποιώντας τη 
μεθοδολογία και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τη συμμετοχή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Climate-KIC, EUKI), τον έλεγχο των 
προϋποθέσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την αξιολόγηση του 
Σχεδίου Δράσης των Επιχειρήσεων για τη μείωση εκπομπών και γενικά την πλήρη διοικητική 
υποστήριξη του Σχεδίου. 

▪ Τη διοργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο προσωπικό των επιχειρήσεων για τα 
εργαλεία καταγραφής εκπομπών και τρόπους εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης των 
επιχειρήσεων. 

▪ Τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στο Σχέδιο.  

▪ Την εισήγηση προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων και τη 
σχετική αιτιολόγηση. 

▪ Να ετοιμάσει τον Κανονισμό επαλήθευσης εκπομπών. 

▪ Να τηρεί το μητρώο των ανεξάρτητων επαληθευτών. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος λαμβάνει την τελική απόφαση για τη έγκριση ή απόρριψη 
μιας χορηγίας. 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Οι δράσεις για τη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να εφαρμοστούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων (μη εξαντλητικός κατάλογος): Εξοικονόμηση ενέργειας και 
αποδοτική χρήση ενέργειας σε κτίρια, διεργασίες, οχήματα επιχειρήσεων, διαχείριση αποβλήτων, 
διαχείριση θερμοκηπιακών φθοριούχων αερίων. 
 
7. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι:   

i. Η ανακοίνωση έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου. Η ανακοίνωση γίνεται με απόφαση του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, δια των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος ή/και άλλη 
σχετική ιστοσελίδα. 

ii. Ο Οδηγός ή οι οδηγοί εφαρμογής του Σχεδίου θα είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

iii. Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, πλήρως συμπληρωμένη μαζί με τα 
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, προς το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου και τον Οδηγό του 
Σχεδίου, υποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

iv. Θα γίνεται προκαταρτικός έλεγχος των αιτήσεων από την Ομάδα Διαχείρισης, κατά τον οποίο 
θα ελέγχεται κατά πόσο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν είναι πλήρως συμπληρωμένες και 
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συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για καταχώρηση της αίτησης για ένταξή 
τους στο Σχέδιο, χωρίς να ελέγχεται η ορθότητα τους κατά το στάδιο αυτό. 

v. 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 συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η Ομάδα Διαχείρισης 
θα επικοινωνεί με τον αήτητή για την υποβολή τους. 

vi. Η αξιολόγηση των αιτήσεων από την Ομάδα Διαχείρισης και η προώθηση αυτών που πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις και κριτήρια του Σχεδίου στο Τμήμα Περιβάλλοντος 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.  

vii. Η σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων. Οι αιτητές 
των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί (όχι λόγω εξάντλησης του κονδυλίου), έχουν δικαίωμα 
υποβολής ένστασης εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 
συστημένης επιστολής απόρριψης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 15 του Σχεδίου. 

viii. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα ανακοινώνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε σχετική 
ιστοσελίδα (που θα ανακοινωθεί με την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου) το συνολικό ποσό 
που έχει δεσμευθεί από τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί. 

ix. H καταβολή της χορηγίας προς το Δικαιούχο από το Τμήμα Περιβάλλοντος.  

 

8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ή/και οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 
 
Οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δύνανται να συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

(α) να μην έχουν πτωχεύσει, να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά∙ 
 

(β) προκειμένου περί προσωπικής επιχείρησης του αιτητή, η επαγγελματική επωνυμία της 
εταιρείας του να είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων 
Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται∙ 

 
(γ) προκειμένου περί ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου Συνεταιρισμού αυτός πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος δυνάμει του περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και 
Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

 
(δ) προκειμένου περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές αυτή πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται∙ 

 
(ε) η επιχείρηση πρέπει να έχει οικονομική δραστηριότητα δύο ετών κατά το ελάχιστον∙ 
 
(στ) να έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα πριν από 1/1/2016. 
 
(ζ) οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
σωματείων και ιδρυμάτων, ή Συντεχνιών, ή μη κερδοσκοπική εταιρεία σύμφωνα με των περί 
εταιρειών Νόμο (δεν ισχύει σε αυτή τη περίπτωση το (β) πιο πάνω).  
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Νοείται ότι δεν μπορεί να ισχύσει σώρευση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 13. 
Οι δυνητικοί αιτητές θα πρέπει να μελετήσουν όλα τα έγγραφα που θα αναφέρονται στην ανακοίνωση 
έναρξης του Σχεδίου και στον Οδηγό του Σχεδίου. 
 
9. 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, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με 
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 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. 
 

10. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΡΑ  
Τα επιλέξιμα μέτρα του παρόντος Σχεδίου αφορούν αποκλειστικά τα μέτρα που υλοποιούνται από την 
επιχείρηση ή/και τον οργανισμό και προκύπτουν από την δραστηριότητα της επιχείρησης ή/και του 
οργανισμού και έχουν ως στόχο τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, την παραγωγή 
εγχώριων βιοκαυσίμων και τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Παραδείγματα επιλέξιμων μέτρων 
είναι τα ακόλουθα: 
 

▪ Ανάκτηση φθοριούχων αερίων από συστήματα που τα εμπεριέχουν 
▪ Αποστολή φθοριούχων αερίων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για καταστροφή 
▪ Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 

σε κτίρια, διεργασίες, εξοπλισμό και οχήματα 
▪ Μείωση της χρήσης φθοριούχων αερίων 
▪ Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και ορθολογική διαχείρισή τους 
▪ Μείωση εκπομπών από τη γεωργία 
▪ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία κατανάλωση ή μεταφορά στο δίκτυο διανομής υπό 

προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου1  
▪ Αξιοποίηση βιομάζας για θέρμανση ή/και ψύξη χώρων 

 
11. ΧΟΡΗΓΙΑ 
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι: Για κάθε τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα tCO2eq που μια επιχείρηση ή/και οργανισμό μειώνει ετησίως έως το 2030 ή έως την λήξη του 
Σχεδίου, από την εφαρμογή του μέτρου, σε σχέση με το έτος αναφοράς, θα καταβάλλεται η 
τρέχουσα τιμή της άδειας άνθρακα.  
 
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού κόστους 
του/των μέτρων, θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του. 
 
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Αιτήσεις υποβάλλονται σε τυποποιημένα έντυπα και διαδικασία και μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα 
καθοριστούν στην ανακοίνωση έναρξης του Σχεδίου από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

                                            
1 η χορηγία θα αφορά τη διαφορά σε CO2-ε; που θα παραγόταν με συμβατικό καύσιμο για ίδια ενέργεια 
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Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος. Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής θα δοθούν με την ανακοίνωση 
του Σχεδίου. 
Το Έντυπο της Αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτό, για να θεωρείται η αίτηση 
συμπληρωμένη. 
 
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκρισή τους, 
εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου. 
 
Δύναται να υποβληθεί μόνο μια (1) αίτηση από κάθε δικαιούχο και να εγκριθεί μόνο μια (1) αίτηση για 
κάθε επιχείρηση ή/και οργανισμό.  
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες 
αιτήσεις όταν δεσμευτεί, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδει το Τμήμα Περιβάλλοντος μέσω της 
ιστοσελίδας που θα ανακοινωθεί με το Σχέδιο. 
 
Εάν, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος απαιτήσει την παροχή 
οποιονδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων, οι αιτήσεις αυτές θα μπαίνουν σε 
κατάσταση αναμονής, οι αιτητές θα ενημερώνονται γραπτώς και θα υποχρεούνται εντός είκοσι (20) 
εργάσιμων ημερών2 από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής να αποστείλουν τα 
ζητούμενα στοιχεία.  
 
Πίνακας 1:  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης 

 

1 

▪ Υπογραφή της Εθελοντικής Διακήρυξης Επιχειρώ για το Κλίμα/Business4Climate 
(εθελοντικό) 

▪ Ηλεκτρονική Υποβολή της Έκθεσης Αναφοράς Εκπομπών για το έτος αναφοράς 
▪ Ηλεκτρονική Υποβολή του Σχεδίου Δράσης 
▪ Επαλήθευση εκπομπών από ανεξάρτητο επαληθευτή 
▪ Υποβολή πλήρως συμπληρωμένης αίτησης 

2 Πρωτότυπο Αναλυτικό Τιμολόγιο και Απόδειξη Πληρωμής για τις δαπάνες επαλήθευσης. 

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 
Για Οργανισμούς: Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Οργανισμού σύμφωνα με τη 
νομοθεσία 

4 Πρωτότυπο συμπληρωμένο το έντυπο FIMAS συνοδευόμενο από αντίγραφο τραπεζικής 
βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή. 

 
 
13. ΣΩΡΕΥΣΗ 
Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες δημόσιες ενισχύσεις, ή με 
ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Δυνητικοί δικαιούχοι που έτυχαν 
οποιασδήποτε χορηγίας / επιδότησης από άλλο Σχέδιο για τις ίδιες δαπάνες δεν θα θεωρούνται 
δικαιούχοι και δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 
 

                                            
2  Νοείται  ότι  το  χρονικό  περιθώριο  των  20  ημερών  δύναται  να  επεκταθεί,  σε  περίπτωση  που  κριθεί  αναγκαίο  από  το  Τμήμα 
Περιβάλλοντος. Σε τέτοια περίπτωση, θα δίνεται ανάλογη γραπτή ειδοποίηση στους αιτητές.  
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14. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Το παρόν Σχέδιο δύναται να επιχορηγήσει μόνο μέτρα που θα έχουν ολοκληρωθεί μετά την 
προκήρυξη του. 
 
15. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
Διευκρινίζεται ότι, όπου απαιτείται, πρέπει να υποβάλλονται από τους Δικαιούχους εξοφλημένα νόμιμα 
τιμολόγια και αποδείξεις ή άλλα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου. Τα 
τιμολόγια πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν τα στοιχεία όπως φαίνονται στον Πίνακα 2.    
Πίνακας 2: Απαραίτητα στοιχεία τιμολογίων 

Τιμολόγια Τοις Μετρητοίς & Τιμολόγια Επί Πιστώσει 

1 Επωνυμία Εταιρείας που παρείχε εξοπλισμό ή/και υπηρεσίες 

2 Διεύθυνση Εταιρείας & τηλέφωνο επικοινωνίας. 

3 Ημερομηνία.   

4 Αριθμός ΦΠΑ Εταιρείας.  

5 Πλήρης περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας.   

6 Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ. 

7 Τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

8 Όνομα Αγοραστή - Δικαιούχου. 

9 Απόδειξη Πληρωμής.  
 
16. 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 το Τμήμα Περιβάλλοντος γραπτή ένσταση, εντός είκοσι (20) 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 (με παράθεση συγκεκριμένων 
επιχειρημάτων και αιτιολόγησης). Οι Ενστάσεις θα εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, από 
αξιολογητές ενστάσεων και αν το κρίνει δικαιολογημένο, τότε η αίτηση θα επανεξετάζεται από 
διαφορετική σύνθεση αξιολογητών. 
 
17. 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, την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος). 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. 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος διατηρεί το δικαίωμα εάν κρίνει απαραίτητη την επιθεώρηση του κτιρίου, 
της εγκατάστασης ή των οχημάτων ή άλλου εξοπλισμού της επιχείρησης ή του οργανισμού, να 
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο.  
 



Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - 1η Προκήρυξη (2020) 

Σελίδα 11 από 11 
 

Επιχείρηση ή οργανισμός που εγκρίθηκε για επιχορήγηση του ίδιου/ων μέτρου/ων από άλλο Σχέδιο/ 
Πρόγραμμα Χορηγιών δεν δικαιούται χορηγία από το παρόν Σχέδιο, όπως αναφέρεται και στην 
παράγραφο 13. 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος δύναται, σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά 
τιμολόγια στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.  
 
18. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις ή/και να εξετάζει υποβληθείσες 
αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών, ο συνολικός διαθέσιμος 
προϋπολογισμός του Σχεδίου. 
 
19. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Το Σχέδιο αυτό δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή και να αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο 
Χορηγιών χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζει αυτούς που έχουν είδη υποβάλει 
αιτήσεις. 
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