
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Προώθηση της 

Κυκλικής Οικονομίας στις 

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις 

Οδηγός Εφαρμογής Μέτρου 

2022-2026 

 
Το Μέτρο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ 



  

2 
 

Περιεχόμενα  

1. Εισαγωγή ................................................................................................................. 3 

2. Διαχείριση του Σχεδίου ............................................................................................. 4 

2.1 Πληροφορίες για το Μέτρο .................................................................................. 4 

2.2 Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) ....................................................................................... 6 

2.3 Αρμοδιότητες Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) ................................................................. 6 

3. Δράσεις του Μέτρου ................................................................................................. 6 

3.1 Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών ................................................................................ 7 

3.2 Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών .................................................................................. 7 

4. Ποσό ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) ανά κύκλο Υπηρεσιών ...................... 8 

5. Εκτιμώμενα Αποτελέσματα – Οφέλη για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ...................... 10 

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής ...................................................................................... 10 

7. Διαδικασία Αίτησης στο Μέτρο ................................................................................. 11 

8. Διαδικασίες ένταξης, απόρριψης και ενστάσεων ........................................................ 11 

8.1 Ένταξη ............................................................................................................. 11 

8.2 Ενστάσεις ......................................................................................................... 13 

8.3 Υποχρεώσεις Δικαιούχων που εντάσσονται στο Μέτρο ......................................... 14 

9. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και στάδια υλοποίησης του Μέτρου ...................................... 15 

10. Ερμηνείες – Θεσμοί – Τροποποιήσεις αρίθμηση ........................................................ 17 

 

   

  



  

3 
 

1. Εισαγωγή 

Το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές 
Εγκαταστάσεις» (το Μέτρο) χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 - 2026 και αποσκοπεί στην προαγωγή 
και εμπέδωση της κυκλικής οικονομίας ανάμεσα στις Κυπριακές ξενοδοχειακές μονάδες, μέσα 
από την δημιουργία Σχήματος Πιστοποίησης και την παροχή σχετικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις.  

Η υλοποίηση του παρόντος Μέτρου, με τον κωδικό C3.1I9 στο ΣΑΑ Κύπρου, θα 
πραγματοποιηθεί από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ως Φορέας 
Υλοποίησης, με την συνεργασία του Υφυπουργείου Τουρισμού. 

Η κυκλική οικονομία έχει ως βασική αρχή τη διατήρηση και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 
πόρων, με άμεσο στόχο την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των διάφορων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόσθετα, μέσα από τον επανασχεδιασμό των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, η κυκλική οικονομία καταφέρνει να διατηρεί ένα προϊόν σε άριστη λειτουργία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα μειώνοντας τις ποσότητες αποβλήτων, ενώ παράλληλα, δημιουργεί 
νέες ευκαιρίες για επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών από την επεξεργασία των 
αποβλήτων. 

Το παρόν Μέτρο στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
περιλαμβανομένων υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων (εργαστήρια, εκπαιδευτικά 
προγράμματα), επαγγελματικής καθοδήγησης, προετοιμασίας και πιστοποίησης με το Εθνικό 
Σχήμα Πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου, βάσει του 
διεθνούς προτύπου για την κυκλική οικονομία «ISO/WD 59020.2 Circular economy — 
Measuring circularity framework». Το Μέτρο αποτελεί πρόσθετα μία εκ των δράσεων του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο, με περίοδο 
υλοποίησης 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Ιουνίου 
2021. 

Τα πιο πάνω, αναμένεται να καταστούν εφικτά μέσα από την εκπαίδευση, τη γνώση, τις 
δεξιότητες και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσφερθούν προς τις επωφελούμενες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη υλοποίηση του «Αργυρού και Χρυσού Κύκλου 
Υπηρεσιών» του Μέτρου. 

Για τους σκοπούς υλοποίησης του Μέτρου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι  ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην Παράγραφο 6. Προϋποθέσεις Συμμετοχής του 

παρόντος Οδηγού.  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όλα τα Μέτρα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή 
της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». Στόχος είναι η διασφάλιση ότι κανένα μέτρο δεν 
υποστηρίζει ή διεκπεραιώνει δραστηριότητες και ενέργειες που προκαλούν σημαντική βλάβη 
σε κανέναν από τους έξι (6) περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου 17 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επενδύσεων.  
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2. Διαχείριση του Σχεδίου 

2.1 Πληροφορίες για το Μέτρο 

Το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» 

χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 

2021 - 2026. 

Συντονιστική Αρχή ΣΑΑ 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείου Οικονομικών  

Φορέας Υλοποίησης 

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 

Συνεργαζόμενο Υπουργείο 

Υφυπουργείο Τουρισμού 

Ημερομηνία έναρξης Προκήρυξης 

Απρίλιος 2022 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων  

Απρίλιος 2022- Μάϊος 2022 

Συνολική διάρκεια υλοποίησης Μέτρου 

51 μήνες (Ιανουάριος 2022 – Μάρτιος 2026) 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

1,4 εκατομμύρια ευρώ 

Ταμείο 

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: αναφέρεται στις αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες 
και τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους που έχουν εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι μη αδειοδοτημένες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του Άρθρου 18 του περί 
της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει το 
Υφυπουργείο Τουρισμού.  

Νομική Βάση 

• Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα που τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2018/851 

• Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων που 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2018/850 

• Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας που 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2018/852 

• Οδηγία 2000/53/ΕΚ για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
τροποποιημένη από την οδηγία 2018/849 

• Οδηγία 2006/66/ΕΚ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που τροποποιήθηκε από την 
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Οδηγία 2018/849 
• Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2018/849  
• Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών καταλυμάτων Νόμος του 2019 (Ν. 34(Ι)/2019 έως 2021). 
• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 

• Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας («de minimis») Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 91.256, ημερ. 
14/05/2021 για το Προσχέδιο Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον 
Κατάλογο προτεινόμενων μέτρων και διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου 
και καθοδήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου. 

• Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, της 28ης Ιουλίου 2021, για 
έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο 
Τουρισμού, έκριναν σημαντική την ανάπτυξη του Μέτρου «Προώθησης της Κυκλικής 
Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», το οποίο θα απευθύνεται σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν:  

• την εκπαίδευση στελεχών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για απόκτηση πράσινων 
δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας. 

• την εφαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν για την έναρξη της 
μετάβασης σε πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. 

• την εφαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν για ανάπτυξη νέων 
κυκλικών και βιώσιμων προϊόντων. 

• την εφαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν για μείωση των 
εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου. 

• την εφαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν για τη δημιουργία 
βιώσιμων και κυκλικών αλυσίδων αξίας. 

• την εφαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν για την πιστοποίηση 
των επιχειρήσεων τους ως «Κυκλικά Ξενοδοχεία». 

Το Μέτρο έχει ως κυριότερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την υιοθέτηση ενός βιώσιμου 
μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της μετάβασης 
τους σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπρόσθετα, η δημιουργία ενός 
κόμβου δικτύωσης κυκλικής οικονομίας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα διευκολύνει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη μεταφορά γνώσεων καθώς και την προώθηση της 
δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

Κυρίως στόχος του Μέτρου είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων για την πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου, με βάση το διεθνές πρότυπο για την κυκλική οικονομία 
«ISO/WD 59020.2 Circular economy — Measuring circularity framework», 
θέτοντας σε εφαρμογή την εκπαίδευση, τη γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα 
στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του «Αργυρού και Χρυσού 
Κύκλου Υπηρεσιών».  
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2.2 Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) 

Ως Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) για την υλοποίηση του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομικών και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ΣΑ έχει τη 
συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΑΑ και 
για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Παρακολούθησης και 
Ελέγχου (ΣΠΕ) και της εθνικής νομοθεσίας από το σύνολο των εμπλεκομένων, ενώ αποτελεί 
το σημείο επαφής και ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

2.3 Αρμοδιότητες Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) 

Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Μέτρου έχει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ως Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο του ΣΑΑ. Ειδικότερα, η ΟΕΒ 
αναλαμβάνει: 

i. Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με το Μέτρο, 

ii. Την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την ηλεκτρονική παραλαβή, ταξινόμηση 
και καταχώρηση των αιτήσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την παροχή κάθε μέσου που απαιτείται 
για την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Μέτρου, 

iii. Τη διανομή του αναγκαίου υλικού,  

iv. Τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων στο Μέτρο αφού διασφαλιστεί 
ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και πρόνοιες του Μέτρου, 

v. Τη τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Μέτρο, 

vi. Την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του ΣΑΑ και τη χρήση του 
λογότυπου σε όλα τα έγγραφα και στο πληροφοριακό υλικό που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του Μέτρου. 

 

3.  Δράσεις του Μέτρου 

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μέτρο, θα επωφεληθούν από την 
λήψη των υπηρεσιών, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον «Αργυρό Κύκλο 
Υπηρεσιών» (Ενότητα 2.1). 

Στη συνέχεια, αριθμός από τις επωφελούμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν 
ολοκληρώσει με επιτυχία τον Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών, θα εγκριθεί για ένταξη στον 

Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών (Ενότητα 2.2).   
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Διάγραμμα: Διαδικασίες Υλοποίησης Μέτρου. 

3.1  Αργυρός Κύκλος Υπηρεσιών  

Κατά την ένταξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» θα 

πραγματοποιηθεί αποτύπωση των αναγκών που παρουσιάζονται στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις σε θέματα κυκλικής οικονομίας, μέσω ειδικά διαμορφωμένων εργαλείων.   

Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί τριήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο όπου, μεταξύ άλλων, θα 
παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, πως αυτές εντάσσονται στον 
κύκλο εργασιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με ποιο τρόπο γίνεται ο εντοπισμός 
ευκαιριών εφαρμογής των αρχών κυκλικής οικονομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες και πως θα 
επιτευχθεί η εναρμόνιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τα σχετικά πρότυπα, οδηγίες 

και ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο σε ισχύ, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αξιολόγηση σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση με 
τελικό στόχο την ανάπτυξη ειδικά διαμορφωμένου πλάνου εφαρμογής κυκλικών δράσεων. 
Στο πλάνο εφαρμογής κυκλικών δράσεων θα εντοπίζονται οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης 
στην ξενοδοχειακή επιχείρηση ενώ επιπρόσθετα και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται καλές 
πρακτικές κυκλικής οικονομίας.    

Για την επιλογή των Δικαιούχων επιχειρήσεων, θα εφαρμοστεί αυστηρά η 
διαδικασία επιλογής βάσει της σειράς παραλαβής των αιτήσεων 
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων εγγράφων.  

3.2  Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών 

Δικαίωμα συμμετοχής στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» έχουν όσες ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» και, 
παράλληλα, θα έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα και με τους 
στόχους του Μέτρου. Για την επιλογή των Δικαιούχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
για συμμετοχή στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» θα εφαρμοστεί διαγνωστική 
αξιολόγηση. Αναλόγως του βαθμού ετοιμότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης 
ως προς την υιοθέτηση των κυκλικών πρακτικών που θα προτείνονται, θα 
εντάσσεται στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών». Τα κριτήρια της διαγνωστικής 
αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν προς τις ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αφού 
αυτά οριστικοποιηθούν, κατά τον Ιανουάριο 2023.  
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Σκοπός του «Χρυσού Κύκλου Υπηρεσιών» είναι, με την ολοκλήρωσή του, η πιστοποίηση των 
συμμετεχόντων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής 
Οικονομίας. 

Σημειώνεται ότι, το Σχήμα Πιστοποίησης θα αναπτυχθεί βάσει του διεθνούς προτύπου για 
την κυκλική οικονομία «ISO/WD 59020.2 Circular economy — Measuring circularity 
framework», στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου.  

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα παρακολουθούνται από τον Φορέα Υλοποίησης του Μέτρου 
ως προς την σωστή εφαρμογή του πλάνου εφαρμογής κυκλικών δράσεων που θα έχει 
ετοιμαστεί κατά την διάρκεια του «Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών», ενώ θα παρέχονται 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τυχόν αναπροσαρμογές του πλάνου, στα διάφορα στάδια 
υλοποίησής του.  

Θα διεξάγεται συστηματικός έλεγχος και προετοιμασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για 
την προετοιμασία Πιστοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης και η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα υποβληθεί σε Επιθεώρηση για την 

Πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας.   

4.  Ποσό ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De 

Minimis) ανά κύκλο Υπηρεσιών 

Το Μέτρο εφαρμόζεται 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 γνωστές και ως 
ενισχύσεις ʺde minimisʺ. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 100% του κόστους του 
κάθε κύκλου Υπηρεσιών και θα θεωρείται ληφθείσα από την ημερομηνία ένταξης της 
ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Μέτρο.   

Στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου, έχουν καθοριστεί οι πιο κάτω ενισχύσεις Ήσσονος 

Σημασίας (De Minimis)1: 

 

Κατηγορία 
Επιλέξιμης 
Υπηρεσίας 

Περιγραφή Επιλέξιμης 
Υπηρεσίας 

Αριθμός 
Δικαιούχων 

Ποσό 
Χορηγίας 

€ 

Ποσοστό 
Χρηματο-
δότησης 

Αργυρός Κύκλος 
Υπηρεσιών 

● Παροχή 3-ήμερου 

εκπαιδευτικού Εργαστηρίου 

Κυκλικής Οικονομίας 

● Ανάπτυξη Εργαλείων για 

εφαρμογή της κυκλικής 

Οικονομίας  

● Εκπαίδευση προσωπικού 

● Ετοιμασία Πλάνου 

Εφαρμογής Κυκλικών 

Δράσεων 

● Επιχειρηματική καθοδήγηση 

50 
Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

10.700 € 100% 

 
1 Αφορούν σε εκτίμηση των ποσών χορηγίας στα οποία αντιστοιχεί το κόστος των υπηρεσιών που θα 
παρασχεθούν στις επωφελούμενες ξενοδοχειακές μονάδες από / μέσω του Φορέα Υλοποίησης. 
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Κατηγορία 
Επιλέξιμης 
Υπηρεσίας 

Περιγραφή Επιλέξιμης 
Υπηρεσίας 

Αριθμός 
Δικαιούχων 

Ποσό 
Χορηγίας 

€ 

Ποσοστό 
Χρηματο-
δότησης 

*Χρυσός  
Κύκλος 

Υπηρεσιών 

● Παροχή 3-ήμερου 

εκπαιδευτικού Εργαστηρίου 

Κυκλικής Οικονομίας 

● Ανάπτυξη Εργαλείων για 

εφαρμογή της κυκλικής 

Οικονομίας 

● Εκπαίδευση προσωπικού  

● Ετοιμασία Πλάνου 

Εφαρμογής Κυκλικών 

Δράσεων 

● Επιχειρηματική καθοδήγηση 

● Παρακολούθηση 

υλοποίησης πλάνου 

εφαρμογής 
● Προετοιμασία για 

πιστοποίηση με το 

Σχήμα Πιστοποίησης 

Κυκλικής Οικονομίας 

20 
Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

28.400 € 100% 

*Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες και η χορηγία των €28.400 για τον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβάνουν τις υπηρεσίες και την χορηγία για την ολοκλήρωση του Αργυρού 
Κύκλου Υπηρεσιών, καθώς η ένταξη στον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών προϋποθέτει την 
ολοκλήρωση του Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών.  

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 (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής, 
στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μια 
από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

i. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 
εταίρων άλλης επιχείρησης. 

ii. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης. 

iii. 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. 

iv. 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 i) έως 

iv) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται ως ενιαία επιχείρηση. 

 



  

10 
 

5.  Εκτιμώμενα Αποτελέσματα – Οφέλη για τις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Μέτρο θα επωφεληθούν σημαντικά 
από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαγνωστικής αξιολόγησης, επιχειρηματικής καθοδήγησης, 

παρακολούθησης και πιστοποίησης με τους ακόλουθους τρόπους: 

● Μείωση κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας, της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της προμήθειας κυκλικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, κλπ. 

● Απόκτηση απαραίτητων γνώσεων για εντοπισμό και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών, δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση κυκλικών πρακτικών και 
προώθηση της επιχείρησης τους ως Κυκλική επιχείρηση. 

● Προετοιμασία για πιθανή συμμετοχή σε άλλα σχέδια / προγράμματα χρηματοδότησης, 
από εθνικούς ή / και ευρωπαϊκούς πόρους που θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην 
εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία.  

● Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σε συναφείς τομείς (π.χ. διαχείριση 
αποβλήτων), κατανόηση και υιοθέτηση ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και καλών πρακτικών 
για την εφαρμογή κυκλικών μοντέλων, καθώς και προετοιμασία για συμμόρφωση με  
επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο επίτευξης των φιλόδοξων Ευρωπαϊκών 
στόχων για την κλιματική ουδετερότητα.  

● Συναφώς με τα πιο πάνω, υποστήριξη για τη δημιουργία Βιώσιμων και Κυκλικών 
Τουριστικών Προϊόντων, αποκτώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εθνικό αλλά και 
σε διεθνές επίπεδο. 

 

6. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για συμμετοχή τους στο Μέτρο οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1 Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης συμμετοχής στην οποία θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να επισυναφθούν όλα τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται. 

2 Δικαιούχοι: δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο όρος 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναφέρεται στις αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και 
τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους που έχουν εξασφαλίσει άδεια 
λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι μη αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου 
(34(I)/2019), βάσει σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

3 Στην περίπτωση όπου μια ενιαία επιχείρηση επιθυμεί τη συμμετοχή στο Μέτρο με 
περισσότερες από μία ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταβάλει ξεχωριστά 
έντυπα συμμετοχής για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Νοείται ότι, η «ενιαία 
επιχείρηση» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιχορήγησης ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (De Μinimis) όπως αυτό απαιτείται βάσει του Κανονισμού 3(2) των 
περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) 
Κανονισμών του 2009 και 2012.  

4 Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μέτρο, δεσμεύονται να 
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τηρούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον και την αρχή της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης», καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 
Νόμους και Κανονισμούς που διέπουν την εφαρμογή του παρόντος Μέτρου, 
περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό για τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την Εκτελεστική Απόφαση του 
Συμβουλίου της ΕΕ για την έγκριση του ΣΑΑ Κύπρου.  
 

7.  Διαδικασία Αίτησης στο Μέτρο 

Ο παρόν Οδηγός Εφαρμογής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου Χορηγιών για το 
οποίο η ΟΕΒ έχει προκηρύξει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
στο Μέτρο.  

Για την επιλογή των Δικαιούχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, θα εφαρμοστεί αυστηρά 
διαδικασία επιλογής βάσει της σειράς παραλαβής της ολοκληρωμένης αίτησης από την κάθε 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση, που θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα απαραίτητα έγγραφα 
όπως περιγράφονται πιο κάτω.  

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένα και 
εμπρόθεσμα στην ΟΕΒ τα πιο κάτω υπογεγραμμένα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο green@oeb.org.cy: 

1 Γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο (Έντυπο 1). 

2 Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού 
ή 
Σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται κατόπιν αιτήματος από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού για τις μη αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δικαιούνται να 
λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019) 

3 Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 (Έντυπο 
2). 

4 Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης» (Έντυπο 3) για σκοπούς 
συμμόρφωσης με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αρι. 1407/2013 της Επιτροπής. 

5 Αντίγραφο του Πιστοποιητικού σύστασης Εταιρείας  

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις για τις οποίες οι επιχειρήσεις θα αποστείλουν περισσότερα 
από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα έντυπα για ένταξη 
στο Μέτρο, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής της ολοκληρωμένης αίτησης θα 
λογίζεται αυτή με την οποία θα παραλαμβάνεται και το τελευταίο απαραίτητο 
έγγραφο. 

8.  Διαδικασίες ένταξης, απόρριψης και ενστάσεων 

8.1 Ένταξη 

Η πρόσκληση προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μέσω της προκήρυξης, θα είναι ανοικτή 
μέχρι και τις 31/05/2022, όπως ορίζεται στην πρόσκληση, με στόχο την ένταξη 50 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών. 

mailto:green@oeb.org.cy
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Ο Φορέας Υλοποίησης θα προβεί σε πρώτο στάδιο σε έλεγχο των παραληφθέντων εγγράφων 
και θα καταρτίσει κατάλογο με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα έχουν αποστείλει 
εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με υπόδειξη έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης 
τους. Ο σχετικός κατάλογος ετοιμάζεται το αργότερο μέχρι τις 01/06/2022.  

Για την κατάταξη των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στον κατάλογο 
των υποβληθέντων αιτήσεων, θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα 
με τη σειρά παραλαβής της ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ αίτησης των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. Η ημερομηνία και ώρα παραλαβής της ολοκληρωμένης αίτησης θα λογίζεται 
αυτή για την οποία θα παραλαμβάνεται και το τελευταίο απαιτούμενο έγγραφο. Σημειώνεται 
ότι, η παραλαβή της αίτησης θα επιβεβαιώνεται μέσω αποστολής γραπτού ηλεκτρονικού 

μηνύματος στον αιτητή. 

Ο σχετικός κατάλογος, στον οποίο θα αναγράφεται και η αιτιολογία απόρριψης για τις 
σχετικές περιπτώσεις, θα υποβάλλεται έπειτα στην Επιτροπή Ένταξης για επικύρωση και 
έγκριση του. Η Επιτροπή Ένταξης θα απαρτίζεται από 2 στελέχη της ΟΕΒ και 1 στέλεχος του 
Υφυπουργείου Τουρισμού και θα επικυρώνει και θα εγκρίνει τον κατάλογο, εντός δύο 
εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του (15/06/2022), καθορίζοντας κατ’ επέκταση, 
βάσει του καταλόγου και της κατάταξής τους (α) τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες 
καταλαμβάνοντας τις 50 πρώτες θέσεις του καταλόγου εντάσσονται στον Αργυρό Κύκλο 
Υπηρεσιών και (β) τις επιλαχούσες επιχειρήσεις οι οποίες επίσης πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μέτρο αλλά έχουν δεν έχουν καταταγεί στις 50 πρώτες 
θέσεις.  

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που τυχόν προοδευτικά αποσυρθούν 
από την διαδικαστική πρόοδο του Μέτρου, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εντάξει 
αντίστοιχο αριθμό επιλαχουσών επιχειρήσεων, βάσει του εγκεκριμένου καταλόγου και 
τηρώντας την αύξουσα αριθμητική σειρά, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων του Μέτρου στο ΣΑΑ.  

Ο Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ), θα ενημερώσει άμεσα γραπτώς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
για το αποτέλεσμα εξέτασης της αίτησής τους (ένταξη, κατάταξη ως επιλαχούσα, απόρριψη). 
Μαζί με την απόφαση ένταξης στο Μέτρο, θα αποστέλλεται στην εγκεκριμένη επιχείρηση και 
η Συμφωνία Συνεργασίας σε δύο αντίγραφα. Το ένα εκ των δύο εγγράφων θα πρέπει να 
επιστραφεί στον ΦΥ υπογεγραμμένο από την ξενοδοχειακή επιχείρηση εντός 2 εβδομάδων 
(29/06/2022). Ο ΦΥ θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της υπογεγραμμένης Συμφωνίας 

Συνεργασίας μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος από το green@oeb.org.cy  

Η παραλαβή της υπογεγραμμένης συμφωνίας συνεργασίας από τον ΦΥ, σημαίνει και την 
έναρξη του «Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών», την ανάληψη των σχετικών δεσμεύσεων και 
υποχρεώσεων εκ μέρους της επωφελούμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης και παράλληλα τη 
λήψη υπηρεσιών το κόστος των οποίων αντιστοιχεί σε χορηγία De Minimis ύψους €10.700.  

Στη περίπτωση μη λήψης της υπογεγραμμένης συμφωνίας συνεργασίας εντός του χρονικού 
διαστήματος των 2 εβδομάδων (29/06/2022), οι διαδικασίες ένταξης της συγκεκριμένης 
ξενοδοχειακής επιχείρησης ολοκληρώνονται με απένταξή της από το Μέτρο και, κατ’ 
επέκταση, ο ΦΥ επικοινωνεί με την επόμενη επιλαχούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση από τον 

κατάλογο ένταξης για να αρχίσει η διαδικασία ένταξης της στο Μέτρο. 

Των πιο πάνω, ακολουθούν οι διαδικασίες και διεργασίες υλοποίησης του Αργυρού Κύκλου 
Υπηρεσιών προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
«Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών», οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα συμμετοχής 
στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» του Μέτρου. Για τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής των 

mailto:green@oeb.org.cy
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ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών», θα συσταθεί Επιτροπή 
Αξιολόγησης η οποία θα απαρτίζεται από 2 στελέχη της ΟΕΒ, 1 στέλεχος του Υφυπουργείου 
Τουρισμού και 1 εκπρόσωπο του Δικτύου Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει και θα καταρτίσει κατάλογο σύμφωνα με την 
ετοιμότητα των επιχειρήσεων να προχωρήσουν στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών», αφού 
πρώτα λάβει υπόψη την διαγνωστική αξιολόγηση που θα εκπονηθεί για την κάθε 
επωφελούμενη επιχείρηση από τη συμμετοχή της στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών».  

Τα κριτήρια της διαγνωστικής αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν προς τις ενδιαφερόμενες 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αφού αυτά οριστικοποιηθούν, κατά τον Ιανουάριο 2023. 

Στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» θα δοθεί προτεραιότητα ένταξης σύμφωνα με τη σειρά 
κατάταξης του καταλόγου που θα καταρτίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Ο αριθμός των 
επωφελούμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν θα υπερβαίνει τις 20. Σε περίπτωση που 
μία ή περισσότερες εκ των πρώτων 20 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν επιθυμούν να 
συνεχίσουν στον δεύτερο κύκλο υπηρεσιών, τη θέση τους θα λαμβάνουν οι επόμενες στην 

κατάταξη επιχειρήσεις. 

Ο Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ), θα ενημερώσει γραπτώς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης ένταξης τους στο «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» (ένταξη, 
κατάταξη ως επιλαχούσα, απόρριψη). Μαζί με την απόφαση ένταξης, θα αποστέλλεται στην 
δικαιούχο επιχείρηση και η επέκταση της συμφωνίας συνεργασίας στο Μέτρο, η οποία  θα 
πρέπει να επιστραφεί στον ΦΥ υπογεγραμμένη από την ξενοδοχειακή επιχείρηση εντός 2 
εβδομάδων από την ημερομηνία παράδοσης της στην επιχείρηση. Ο ΦΥ θα επιβεβαιώνει την 
παραλαβή της υπογεγραμμένης Συμφωνίας Συνεργασίας μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού 
μηνύματος από το green@oeb.org.cy 

Η παραλαβή της υπογεγραμμένης συμφωνίας συνεργασίας από τον ΦΥ σημαίνει και την 
έναρξη του «Χρυσού Κύκλου Υπηρεσιών», την ανάληψη των σχετικών δεσμεύσεων και 
υποχρεώσεων εκ μέρους της επωφελούμενης ξενοδοχειακής επιχείρησης και παράλληλα  τη 
λήψη υπηρεσιών το κόστος των οποίων αντιστοιχεί σε χορηγία De Minimis 
(συμπεριλαμβανομένου και του Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών) ύψους €28.400. 

Σε περίπτωση μη λήψης της υπογεγραμμένης συμφωνίας συνεργασίας εντός του χρονικού 
διαστήματος των 2 εβδομάδων, οι διαδικασίες ένταξης της συγκεκριμένης ξενοδοχειακής 
επιχείρησης ολοκληρώνονται με απένταξή της από το Μέτρο και, κατ’ επέκταση, ο ΦΥ 
επικοινωνεί με την επόμενη επιλαχούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση από τον κατάλογο ένταξης 

για να αρχίσει η διαδικασία ένταξης της στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» του Μέτρου. 

8.2 Ενστάσεις 

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, για ένταξη είτε στον 
Αργυρό ή στον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών, διατηρούν το δικαίωμα όπως εντός 7 ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής ενημέρωσης από τον Φορέα Υλοποίησης, να 
υποβάλουν γραπτή ένσταση, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
green@oeb.org.cy, έχοντας ως θέμα «Ένσταση Αρ. Αίτησης …..για ένταξη στο [Μέτρο / 
Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών  του Μέτρου]». 

Στην επιστολή θα πρέπει να ζητείται επανεξέταση της αίτησης συμμετοχής στο Μέτρο / 
Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών, παραθέτοντας σαφής και συγκεκριμένους λόγους με τους οποίους 

mailto:green@oeb.org.cy
mailto:green@oeb.org.cy
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να υποστηρίζεται η μη απόρριψη της αίτησης. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή 
Εξέτασης Ενστάσεων στην οποία δεν θα συμμετέχει κανένα μέλος της Επιτροπών Ένταξης 
και Αξιολόγησης. Σκοπός της Επιτροπής Ενστάσεων είναι να διασφαλίσει ότι η πρόταση έτυχε 
ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από τις εν λόγω Επιτροπές, κατά περίπτωση, και τον ΦΥ. 

Προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα αποστέλλεται εντός 7 ημερών από την υποβολή της 
ένστασής τους γραπτή ενημέρωση για το αποτέλεσμα της εξέτασης της (ένταξη, κατάταξη 
ως επιλαχούσα, απόρριψη). Η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων θα θεωρείται 
τελεσίδικη. Σε περίπτωση απόφασης ένταξης των επιχειρήσεων στο Μέτρο, μετά από 
ένσταση, η επιχείρηση διατηρεί τον αρχικό αύξων αριθμό ένταξης της στο Μέτρο.  

8.3 Υποχρεώσεις Δικαιούχων που εντάσσονται στο Μέτρο 

Ι. Υποχρεώσεις δημοσιότητας και προβολής της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Οι δικαιούχοι – ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Μέτρο θα πρέπει να 
προβαίνουν σε μέτρα δημοσιότητας/προβολής της σχετικής χρηματοδότησης / στήριξης από 
τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
προβάλλουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα ή/και στις σελίδες τους σε Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης, παρέχοντας σύντομη περιγραφή του Μέτρου και τονίζοντας τη στήριξη που 
λαμβάνουν από την ΕΕ με την χρήση του λογοτύπου του ΜΑΑ (έμβλημα ΕΕ με τη 
δήλωση/ένδειξη «Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
NextGenerationEU». Παράλληλα θα πρέπει να προβάλλεται και το λογότυπο του ΣΑΑ 
Κύπρου «Κύπρος_το αύριο».  

Σημειώνεται ότι, όταν εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, το λογότυπο του ΜΑΑ 
(ως πιο πάνω) θα πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο εμφανώς ορατό όσο τα άλλα 
λογότυπα. Το έμβλημα πρέπει να παραμένει διακριτό και ξεχωριστό και δεν μπορεί να 
τροποποιηθεί προσθέτοντας άλλα οπτικά σήματα ή άλλο κείμενο. Εκτός από το συγκεκριμένο 
έμβλημα, καμία άλλη οπτική ταυτότητα ή λογότυπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να 
δηλώσει την χρηματοδότηση της ΕΕ. 

Το εν λόγω λογότυπο διατίθεται σε όλες τις απαιτούμενες, για σκοπούς δημοσιότητας, 
μορφές και χρωματισμούς στον ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/ (προσοχή στην 
επιλογή του λογότυπου με αναφορά NextGenerationEU), καθώς και στην κυπριακή 
ιστοσελίδα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου www.cyprus-
tomorrow.gov.cy (ενότητα: Πολυμέσα / Λογότυπα) όπου διατίθεται πρόσθετα το λογότυπο 
του ΣΑΑ «Κύπρος_το αύριο». 

Σε ότι αφορά την ορθή χρήση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές προς του αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχονται πρόσθετα μέσω του εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι 
διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-
emblem-rules_el.pdf.  

ΙΙ. Υποχρεώσεις καταχώρησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων 

Όλες οι νομικές οντότητες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να αποστέλλουν στον 
Φορέα Υλοποίησης, μαζί με την υπογεγραμμένη Συμφωνία Συνεργασίας, επίσημο αποδεικτικό 
της καταχώρησης στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου των επικαιροποιημένων στοιχείων των 
πραγματικών τους δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στον «Περί της Παρεμπόδισης και 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/
http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf
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Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 
(188(I)/2007)»2. 

ΙΙΙ. Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και αποδοχής ελέγχων 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, οι 
Δικαιούχοι τηρούν αρχεία, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα, σε σχέση με τη χρηματοδότηση 
/ στήριξη που λαμβάνουν από το Μέτρο, περιλαμβανομένων αρχείων και εγγράφων σε 
ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
συμμετοχής τους στο Μέτρο. Πρόσθετα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιτρέπουν επιτόπιες 
επαληθεύσεις και να παρέχουν στον Φορέα Υλοποίησης (ΟΕΒ) ή/ και εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους του ή / και  εκπροσώπους άλλων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου ή 
/ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και πληροφορίες 
αναφορικά με την παρεχόμενη υπηρεσία. 

IV. Ποινές και αποκλεισμοί 

Η εφαρμογή του Μέτρου προνοεί την επιβολή ποινών για περιπτώσεις που αφορούν 
υποβολή ψευδών δηλώσεων ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή/και μετά τη συμμετοχή 
τους στο Μέτρο, αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων και περιπτώσεις δόλου από τον αιτητή. 
Οι ποινές μπορεί να αφορούν απόρριψη της αίτησης κατά την διαδικασία εξέτασης της 
αίτησης των δικαιούχων για ένταξη στο Μέτρο ή/και διακοπή της συμμετοχής των 
δικαιούχων στο Μέτρο. Επίσης δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον του 
δικαιούχου, όπως ο αποκλεισμός του από όλα τα Σχέδια Ενισχύσεων υπό την διαχείριση / 
στήριξη της κυπριακής κυβέρνησης ή / και λήψη νομικών μέτρων εναντίον του. 

9. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και στάδια υλοποίησης 

του Μέτρου 

Διεξαγωγή του 3-ήμερου Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας 

Τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Μέτρου θα προσκληθούν να 
παρακολουθήσουν ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων. Κύριος στόχος είναι οι συμμετέχοντες να: 

Α. κατανοήσουν τον ορισμό της κυκλικής οικονομίας,  

Β. εντοπίζουν την ανεκμετάλλευτη αξία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,  

Γ. εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες εφαρμογής των αρχών κυκλικής οικονομίας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες,  

Δ. να συμμορφωθούν με το σχετικό Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την 

κυκλική οικονομία μέσα από την ενίσχυση των γνώσεων των στελεχών τους. 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και Εργαλείων Επιχειρηματικής Καθοδήγησης 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη των εργαλείων για ανάπτυξη ικανοτήτων και επιχειρηματική 
καθοδήγηση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 

 
2 Αναφέρεται ενδεικτικά (α) για εταιρείες - το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών 
και Άλλων Νομικών Οντοτήτων του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη  (άρθρο 61Α) και (β) 
για σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες ή ενώσεις, περιλαμβανομένων ΜΚΟ (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου), το Κεντρικό Μητρώο 
Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 61Β).   
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για την προετοιμασία των επιχειρήσεων για Πιστοποίηση, όπως εργαλεία διαγνωστικής 
αξιολόγησης, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία επιχειρηματικής καθοδήγησης, εγχειρίδια κ.λπ., τα 
οποία θα είναι διαθέσιμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

Παροχή καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων στους Λειτουργούς του 
Υφυπουργείου Τουρισμού για στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

Παροχή καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων στους Λειτουργούς του Υφυπουργείου 
Τουρισμού μέσω Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο την κατανόηση της κυκλικής 
οικονομίας και την εφαρμογή της στον Ξενοδοχειακό κλάδο. Μέσα από το Εργαστήριο 
Κυκλικής Οικονομίας θα μπορούν να εντοπίζουν την ανεκμετάλλευτη αξία στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και να λειτουργούν ως επιταχυντές της μετάβασης των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων σε μια κυκλική οικονομία. 

Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας για τις Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις 

Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας, εξειδικευμένο στον 
ξενοδοχειακό κλάδο, με βάση το διεθνές πρότυπο για την κυκλική οικονομία «ISO/WD 
59020.2 Circular economy — Measuring circularity framework»3. Οι επιχειρήσεις που θα 
συμμετέχουν στον Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών, θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη 
μετάβαση τους ως κυκλικά ξενοδοχεία με βάση το Σχήμα Πιστοποίησης της κυκλικής 
οικονομία.  

Διαγνωστική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της υφιστάμενης κατάστασης 
κυκλικότητας των ξενοδοχείων και παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον Χρυσό  
Κύκλο Υπηρεσιών είναι η ολοκλήρωση του σταδίου αυτού. Μετά την αρχική Αποτύπωση 
Αναγκών των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, θα ακολουθήσει Διαγνωστική αξιολόγηση. Η 
Διαγνωστική αξιολόγηση θα αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση των δυνατοτήτων 
κάθε επιχείρησης για εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, καθώς και των αναγκών 
της για επιχειρηματική καθοδήγηση, υποστήριξη για μια επιτυχημένη μετάβαση και 
υιοθέτηση ενός κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου. Με την ολοκλήρωση της, θα σχεδιαστεί 
και θα αναπτυχθεί από την Ομάδα Υλοποίησης ένα Πλάνο Εφαρμογής Κυκλικών 
Δράσεων για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, με συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα.   

Στόχος του Πλάνου Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων είναι η μετάβαση των ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων σε ένα πιο κυκλικό τρόπο λειτουργίας και η προετοιμασία τους για Πιστοποίηση 
σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του Μέτρου, με βάση το διεθνές πρότυπο για την κυκλική οικονομία «ISO/WD 

59020.2 Circular economy — Measuring circularity framework». 

Όλες οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο Πλάνο Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων θα 

καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη της κάθε επιχείρησης.  

Για τους Δικαιούχους που αιτούνται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης για 
συμμετοχή στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών», θα γίνεται επέκταση της Συμφωνίας 
Συνεργασίας για τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις ανάλογα με τις Υπηρεσίες που θα 
ληφθούν μέσω του Μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης του Πλάνου Εφαρμογής 
Κυκλικών Δράσεων για την προετοιμασία τους για Πιστοποίηση.  

 
3 https://www.iso.org/standard/80650.html  

https://www.iso.org/standard/80650.html
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Παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στη 
διαγνωστική αξιολόγηση και προετοιμασία για Πιστοποίηση 

Το κάθε Πλάνο Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεων θα έχει καθορισμένη προθεσμία για την 
ολοκλήρωση του. Η Ομάδα Υλοποίησης, μέσα από τακτική επικοινωνία και επιτόπιων 
επισκέψεων, θα παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής των Κυκλικών Δράσεων με βάση το 
Πλάνο που συμφωνήθηκε με την κάθε επιχείρηση, και θα παρέχει την κατάλληλη 

καθοδήγηση σε περίπτωση διορθωτικών δράσεων. 

Επιθεώρηση Πιστοποίησης 

Με την υλοποίηση του Πλάνου Εφαρμογής και την προετοιμασία για Πιστοποίηση, η 
ξενοδοχειακή επιχείρηση θα αξιολογηθεί για τις επιδόσεις της από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης και θα υποβληθεί σε Επιθεώρηση Πιστοποίησης με το Σχήμα Πιστοποίησης 

Κυκλικής Οικονομίας, που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Μέτρου. 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν θα καταφέρουν να πιστοποιηθούν, θα έχουν τη 
δυνατότητα να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να υποβληθούν σε νέα διαδικασία 
πιστοποίησης, εάν το επιθυμούν με δικά τους έξοδα (εκτός Μέτρου). 

Δράσεις προώθησης, διάδοσης, ευαισθητοποίησης και διεξαγωγή εκδηλώσεων 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου, θα λαμβάνονται οι απαραίτητες δράσεις για τη 
διασφάλιση της διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται και τυγχάνουν 

αναγνώρισης.  

Το προτεινόμενο Μέτρο, στην πλέον κατάλληλη χρονικά συγκυρία, επιδιώκει να 
δημιουργήσει ένα κόμβο δικτύωσης κυκλικής οικονομίας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
για να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη μεταφορά γνώσεων, και την 
προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Για την ενίσχυση της δικτύωσης, θα 
διοργανώνονται εκδηλώσεις, όπου θα προσκαλούνται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σχετικοί 

φορείς του κλάδου. 

Για σκοπούς διάχυσης και ενημέρωσης, έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα 
www.circularhotels.com.cy για το συγκεκριμένο Μέτρο, η οποία θα αποτελέσει πηγή 
ενημέρωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό 
που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου. 

 

10. Ερμηνείες – Θεσμοί – Τροποποιήσεις 

αρίθμηση  

Η ΟΕΒ ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου αιτιολογημένα παρουσιάζεται πρόβλημα 
και κρίνεται αναγκαίο, εξασφαλίζοντας πρώτα την έγκριση της Συντονιστικής Αρχής, τους 
όρους και πρόνοιες του Σχεδίου που διευκολύνουν την εφαρμογή του.  

http://www.circularhotels.com.cy/
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