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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, έχει παρατηρηθεί ότι στην πλειοψηφία των 
αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσο 
αφορά τα τεχνικά στοιχεία που υποβάλλονται.  
 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου (Παράγραφος 12.2, Πίνακας 1, 
Σημείο 5), οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από :  
 
«Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε 
σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης (EC Declaration Conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές 
οδηγίες από τον κατασκευαστή και τη σήμανση CE (Εκτός και εάν έχει κατατεθεί 
τεχνικός φάκελος από τις εταιρείες ή εάν οι ιδιότητες του προϊόντος καταγράφονται 
στον Οδηγό Θερμομόνωσης Κτιρίων που εκδίδεται από το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).» 
 
Μετά από σχετική διαβούλευση που έγινε με τις αρμόδιες αρχές και λαμβάνοντας 
υπόψη την σχετική νομοθεσία / κανονισμούς / οδηγίες της ΕΕ, διευκρινίζεται ότι μαζί 
με τις αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τα ακόλουθα:  
 

- Για τα κουφώματα και τις περσίδες, θα πρέπει να υποβληθεί CE και 
πιστοποίηση της απόδοσης για το κάθε κούφωμα (τελικό προϊόν) από τον 
κατασκευαστή. Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί το U-Value του κάθε 
κουφώματος μαζί με την προσφορά του κατασκευαστή ή με γραπτή δήλωση 
του κατασκευαστή / μηχανικού. Στην τελευταία περίπτωση, θα απαιτείται η 
έκδοση του CE μετά την κατασκευή και ο όρος αυτός θα περιλαμβάνεται στη 
συμφωνία χρηματοδότησης, για όσες αιτήσεις εγκριθούν.  
 

- Για την εφαρμογή πολυουρεθάνης, η δήλωση συμμόρφωσης και το CE που 
θα υποβάλλεται πρέπει να αφορά το προϊόν σε υγρή μορφή, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ14315-1. Παράλληλα θα πρέπει 
να υποβληθεί από τον εγκαταστάτη δήλωση με την οποία θα επιβεβαιώνει ότι 
η εφαρμογή του υλικού έγινε/θα γίνει με βάση τις οδηγίες του προμηθευτή της 
πρώτης ύλης.  
  



- Για υπόλοιπα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να υποβάλλεται το CE του 
υλικού και η δήλωση επίδοσης (Declaration of Performance) εκτός και εάν 
χρησιμοποιήθηκε η προεπιλεγμένη τιμή του οδηγού θερμομόνωσης κτιρίων.  
 

- Για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, η απόδοση επιβεβαιώνεται με την 
προσκόμιση του CE από τον κατασκευαστή και του Declaration of Conformity 
(δήλωση συμμόρφωσης). Εάν υπάρχει Energy Label το οποίο αναγράφει την 
απόδοση, είναι επίσης αποδεκτό.   

 
a. Για τα κλιματιστικά μπορεί να υποβάλλεται μόνο το Energy Label. 

 
b. Για τους λέβητες ζητείται το EC Type Test Examination για 

πιστοποίηση της απόδοσης. 
 

- Για τους λαμπτήρες φωτισμού, απαιτείται η προσκόμιση του CE για κάθε 
είδος λαμπτήρα που θα εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή και Declaration 
of Conformity (δήλωση συμμόρφωσης).  

a. Οι οδηγίες/κανονισμοί με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι 
λαμπτήρες είναι : 

i. 2006/95/EC (Low Voltage Directive) 
ii. 2004/108/EC (EMC Directive) 
iii. 2011/65/EC (RoHS) 

 
- Για πέρκολες και πρόβολα : 

a. Πρέπει να δηλώνεται ποια παράθυρα σκιάζουν 
b. Εξετάζεται η νομιμότητα τους. Θα πρέπει να υποβληθούν τα εγκριμένα 

από την αρμόδια οικοδομική αρχή κατασκευαστικά σχέδια. Σε 
περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της 
κατοικίας, θα απαιτείται όπως υποβληθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια 
οικοδομική αρχή και εκδοθεί έγκριση.  
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