
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΤΗ1.

Δημοτικό Συμβούλιο ή ΝΠΔΔ Σύμπραξη ΑΤΑΚοινοτικό Συμβούλιο

 Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης 

από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου 

(ΕΓΚ) - βλ. παρ. 15 Σχεδίου Χορηγιών

 βλ. παρ. 5.3-5.7 Σχεδίου Χορηγιών

 Ορισμός ΑΤΑ που θα αναλάβει 

καθήκοντα Συντονιστή Σύμπραξης

 Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας

μεταξύ συμπραττόμενων ΑΤΑ

 Αν η Σύμπραξη αποτελείται αμιγώς

από Κοινότητες, δυνατότητα 

τεχνικής υποστήριξης από το ΕΓΚ 

(βλ. παρ. 15 Σχεδίου Χορηγιών)

Το έντυπο αυτό έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και παρέχεται για σκοπούς υποβοήθησης των ενδιαφερομένων φορέων 

κατά την ετοιμασία και υποβολή της Πρότασης τους για το πιο πάνω Σχέδιο Χορηγιών. Οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου δεν υποκαθιστούν σε 

καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ3.

για ΚΤΙΡΙΑ: από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα για ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: από Ενεργειακό Ελεγκτή

 βλ. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

 βλ. σημείο Α1 σε Παράρτημα Α Σχεδίου Χορηγιών σχετικά με 

τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει.

 Για κάθε Άλλη Υποδομή, θα πρέπει να υπογράψει την 

Υπεύθυνη Δήλωση Ενεργειακού Ελεγκτή η οποία 

θα υποβληθεί μαζί με την Πρόταση.

 βλ. Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων

 βλ. σημείο Α1 σε Παράρτημα Α Σχεδίου Χορηγιών σχετικά με 

τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει.

 Για κάθε κτίριο, θα πρέπει να υπογράψει την 

Υπεύθυνη Δήλωση Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα η οποία 

θα υποβληθεί μαζί με την Πρόταση.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ2.
 Καταγραφή ΚΤΙΡΙΩΝ και ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ υπό την ιδιοκτησία ή/και υπό τη διαχείριση του αιτητή, που θα μπορούσαν 

δυνητικά να ενταχθούν στην Πρόταση.

 βλ. σελ. 5 Σχεδίου Χορηγιών σχετικά με τον ορισμό των «Κτιρίων» και «Άλλων Υποδομών».

 βλ. παρ. 9 Σχεδίου Χορηγιών σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας «Κτιρίων» και «Άλλων Υποδομών».

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ4.

ΚΤΙΡΙΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 Τελική επιλογή ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ που θα περιληφθούν 

στην Πρόταση.

 Για κάθε ΑΛΛΗ ΥΠΟΔΟΜΗ θα πρέπει να επιτευχθεί 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

 Σε συνεργασία με τον Ενεργειακό Ελεγκτή, θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες Επενδύσεις που θα γίνουν 

στην «Άλλη Υποδομή» για να επιτευχθεί εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

(βλ. επιλέξιμες Επενδύσεις σε παρ. 11 Σχεδίου Χορηγιών).

 Μαζί με την Πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί η έκθεση 

Ενεργειακού Ελέγχου που διενεργήθηκε επί της Άλλης 

Υποδομής στην οποία να αναλύονται οι Επενδύσεις που 

προτείνεται να υλοποιηθούν, η εκτίμηση της εξοικονόμησης 

πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται ανά 

προτεινόμενη Επένδυση και η αντίστοιχη κοστολόγηση. 

 Τελική επιλογή ΚΤΙΡΙΩΝ που θα περιληφθούν στην Πρόταση.

 H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κάθε κτιρίου κατά 

τον χρόνο υποβολής Πρότασης θα πρέπει να είναι Γ ή 

κατώτερη. 

 Για κάθε ΚΤΙΡΙΟ θα πρέπει να επιτευχθεί μετατροπή σε 

‘Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας’ (ΚΣΜΚΕ).

 Σε συνεργασία με τον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα, θα 

πρέπει να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες Επενδύσεις 

που θα γίνουν στο κτίριο για να μετατραπεί σε ΚΣΜΚΕ 

(βλ. επιλέξιμες Επενδύσεις σε παρ. 11 Σχεδίου Χορηγιών).

 Μαζί με την Πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί το 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κάθε κτιρίου 

και αναλυτική έκθεση του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα 

στην οποία να αναλύονται οι Επενδύσεις που προτείνεται να 

υλοποιηθούν στο κτίριο και η αντίστοιχη κοστολόγηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
(Πρόταση από τοπική αρχή στην οποία περιλαμβάνονται 2 Κτίρια και 2 Άλλες Υποδομές)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μετατροπή Κτιρίου σε ΚΣΜΚΕ

ΚΤΙΡΙΟ 1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Γ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Α.1, Β.1, Β.2, Γ.2, Γ.3,
Ε.1, Ε.2, ΣΤ.1 

ΚΤΙΡΙΟ 2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Δ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Α.1, Β.1, Β.2, Β.3,
Γ.1, Γ.4, Γ.5, Ε.2, ΣΤ.1 

ΆΛΛΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 2
(πχ. κολυμβητήριο)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Α.1, Ε.1, Ε.2, ΣΤ.2, Ζ.2 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
τουλάχιστον 30%

ΆΛΛΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 2
(πχ. δημόσιο πάρκο)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Α.1, Ε.2, ΣΤ.1, Ζ.1 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ5.
 βλ. σελ. 13 Σχεδίου Χορηγιών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 Βεβαιωθείτε ότι η Πρόταση σας είναι πλήρης και ότι, όπου απαιτείται (πχ. Υπεύθυνες Δηλώσεις), τα αντίστοιχα έντυπα  είναι 

κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ6.
 Οι Προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (βλ. παρ. 8 Σχεδίου Χορηγιών).

 Οι Προτάσεις υποβάλλονται από εκπρόσωπο του αιτητή ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα και ο 

οποίος θα λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ της Επιτροπής και του αιτητή για σκοπούς της υποβληθείσας Πρότασης. Η 

επικοινωνία που αφορά σε αίτηση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εκπρόσωπο του αιτητή. Ο κάθε αιτητής θα πρέπει να

διασφαλίσει την αποτελεσματική εκπροσώπηση του και επικοινωνία με τον υπό αναφορά εκπρόσωπο.

 Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών πριν προχωρήσετε σε υποβολή Πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει ΜΙΑ μόνο Πρόταση. 

Η Πρόταση περιλαμβάνει επενδύσεις σε ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και σε άλλες υποδομές

https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-05/Symfvnitiko_Synergasias_Sympraxis_ATA.pdf
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://energy.gov.cy/assets/entipo-iliko/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F %CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D (23 %CE%9C%CE%91%CE%A1. 2022).pdf
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-05/Ypef_Dilwsi_Ener_Elegkti_ATA.pdf
https://epc.meci.gov.cy/QE.html
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-05/Ypef_Dilwsi_Empeirognwmona_ATA.pdf
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82.html
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://energy.gov.cy/secondary-menu/%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/ATA_2022
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,
https://resecfund.org.cy/el/user/register
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-03/Scheme_Guide_ATA-NPDD.pdf,

