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ΣΧΕΔΙA «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αφού έλαβε 
υπόψη του ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτημάτων που υποβάλλονται 
καθημερινά αναφορικά με τη λειτουργία των Σχεδίων «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» 
προέρχονται από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες και με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του κοινού, αποφάσισε τα ακόλουθα:  
 
1. Ερωτήματα που αφορούν τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίου και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου, θα 
πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
epbd_QualifiedExperts@cytanet.com.cy.  

 
2. Η απάντηση ερωτημάτων που προέρχονται από Ειδικευμένους 

Εμπειρογνώμονες και που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους λειτουργίας 
των Σχεδίων, θα γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια προκαθορισμένων τακτικών 
συναντήσεων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων με λειτουργούς της 
Υπηρεσίας Ενέργειας. 
 
Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται την 1η και 3η Τετάρτη κάθε μήνα, 
μεταξύ των ωρών 12:00 – 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται 
στο ισόγειο του κτιρίου της Υπηρεσίας Ενέργειας, οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421, 
Λευκωσία. Οι Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες που θα λαμβάνουν μέρος σε αυτές, 
θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
cie@cytanet.com.cy, το αργότερο μία ημέρα πριν από την ημερομηνία της κάθε 
συνάντησης. Η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για την Τετάρτη 04/11/15.  
 
Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες που έχουν ερωτήματα αλλά δεν θα μπορούν να 
παρευρεθούν στις προκαθορισμένες συναντήσεις, θα δύνανται να τα 
αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση cie@cytanet.com.cy. Όλες οι 
απαντήσεις στα ερωτήματα που θα υποβάλλονται σε κάθε συνάντηση ή που θα 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.  

 
3. Ερωτήματα από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα υποβάλλονται εκτός 

των πιο πάνω πλαισίων, δεν θα απαντώνται.  



 
Διευκρινίζεται ότι η εξυπηρέτηση των υπόλοιπων ενδιαφερομένων (εκτός από 

τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες), θα συνεχίσει να γίνεται καθημερινά στο 
προκαθορισμένο ωράριο μεταξύ των ωρών 11.00 – 14.00, ως ακολούθως:  

- Για γενικές πληροφορίες 22606060, 22606018, 22606051 
- Για εξειδικευμένες πληροφορίες για κατοικίες 22066014, 22606016, 22606035 
- Για εξειδικευμένες πληροφορίες για επιχειρήσεις 22606040  

 
ή οποιαδήποτε ώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cie@cytanet.com.cy . 
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