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Διευκρινιστικές Απαντήσεις σε Συνήθεις Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων1 

Σχέδιο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για Επιχειρήσεις 

 

1. Μέχρι πότε ισχύει το Σχέδιο για τις Επιχειρήσεις; Μπορώ να υποβάλω αίτηση; 
Η πρώτη φάση του Σχεδίου για τις επιχειρήσεις θα ολοκληρωθεί σύντομα μόλις υποβληθούν αριθμός 
αιτήσεων που καλύπτουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Είναι εφικτή η υποβολή αίτησης στο παρόν 
στάδιο. Η 2η φάση του Σχεδίου αναμένεται να προκηρυχτεί τους επόμενους μήνες. Προσοχή! Οι όροι 
και οι απαιτήσεις για τη 2η φάση του Σχεδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που ίσχυσαν κατά την 
1η φάση. 
 

2. Τι πρέπει να προσέξω πριν, κατά και μετά την υποβολή αίτησης στο Σχέδιο για τις 
επιχειρήσεις; 

Είναι σημαντικό να μελετούνται προσεχτικά όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις του σχεδίου πριν την 
υποβολή αίτησης ή την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών. Μερικές συμβουλές για την αποφυγή λαθών 
είναι: 

• Επιλογή επιλέξιμων δαπανών: να εμπίπτουν στο σχέδιο, να ικανοποιούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις και να διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά. 

• Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι 
ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα.  

• Οι προσφορές, τα τιμολόγια και οι αποδείξεις πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή. 
• Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται από λογαριασμό του αιτητή. Πληρωμές σε μετρητά 

είναι αποδεκτές για τιμολόγια μέχρι € 1.000. 
• Όλα τα αποδειχτικά πληρωμών και εκκαθάρισης πληρωμών θα πρέπει να προσκομίζονται κατά 

την υποβολή αίτησης καταβολής χορηγίας (τελικό στάδιο). 
• Σε περίπτωση που οι εργασίες ξεκινήσουν πριν την έγκριση της αίτησης θα πρέπει ο αιτητής να 

μεριμνά ώστε να υπάρχουν φωτογραφίες που να δείχνουν την υφιστάμενη κατάσταση του 
κτιρίου και των συστημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που 
αφορά αντικατάσταση συστημάτων (π.χ. κλιματιστικά, λαμπτήρες) 

• Η αναδρομικότητα των δαπανών ενδέχεται να μην ισχύει στη 2η φάση του Σχεδίου. 
• Προσοχή! Αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά δεν θα δίνεται χορηγία. 

 
3. Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για να είμαι δικαιούχος του Σχεδίου; 

Το κτίριο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας:  

• Να ανήκει σε Μικρομεσαία Επιχείρηση ή να ενοικιάζεται από αυτή 
• Να βρίσκεται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
• Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. 

Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει 
να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.  

                                                             
1 Το παρόν έντυπο ετοιμάσθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (V01_Μάρτιος 2016) 
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Προσοχή! Επιχορηγούνται δαπάνες μόνο για μέρος του κτιρίου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για 
πολεοδομική άδεια πριν από την 21/12/2007.  
 

4. Τι ονομάζεται μικρομεσαία επιχείρηση 
Ως "ΜΜΕ" νοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (σύσταση 2003/361 της ΕΕ). 
Τα βασικά κριτήρια για το αν μια επιχείρηση ανήκει σ' αυτήν την κατηγορία ή όχι είναι: 

• ο αριθμός των υπαλλήλων και 
• ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού.  

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 
ορίζονται όσες μεμονωμένες επιχειρήσεις : (α) Απασχολούν <250 άτομα και (β) Έχουν ≤ € 50 εκατ. 
ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού 
Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις 
που αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ομίλων θα πρέπει να συμπεριλάβουν και στοιχεία που αφορούν 
τους υπαλλήλους/τον κύκλο εργασιών/τον ισολογισμό του ομίλου. 
 

5. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Σχεδίου για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Τύπος επενδύσεων Α και Β); 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Πριν και Μετά την αναβάθμιση) και συστάσεων  
• Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος από 

ενεργειακό ελεγκτή ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να 
περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000).  

• Για τον τύπο επενδύσεων  Α: Ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για 
επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή 
εξοικονόμησης πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.  
Για τον τύπο επενδύσεων Β: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική 
Κατανάλωση Ενέργειας και συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα 
που εκδίδεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

• Υποχρεωτική επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-
Value) για τοιχοποιία, οροφή και κουφώματα (παράθυρα και εξωτερικές πόρτες) 
Προσοχή! Για διαμέρισμα ενδιάμεσου ορόφου το οποίο δεν έχει ούτε εκτεθειμένη οροφή ούτε 
εκτεθειμένο δάπεδο είναι υποχρεωτικό να επιτυγχάνονται οι μέσοι συντελεστές θερμοπερατότητας 
για τοιχοποιία και κουφώματα. 

 
6. Τι είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Σχέδιο Χορηγιών;  

Α. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση οικοδομών που χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) ή για εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40% σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας της κατοικίας πριν την αναβάθμιση. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% 
επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι 
€200.000. 
Β. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση οικοδομών που χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις για να γίνουν οικοδομές με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. Το ποσοστό της 
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δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200.000. 
 

7. Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούν μετά την υποβολή αίτησης; 

 
8. Πως μπορώ να ενημερωθώ για την κατάσταση της αίτησης μου; 

Κάνοντας αναζήτησης στο ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου 
καταχωρώντας τον τύπο της επένδυσης, τον αριθμό της αίτησης και τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή.  
http://www.cea.org.cy/Register_Applications/searchApp.php  
Ή επικοινωνώντας με τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών για τα 
σχέδια χορηγιών 99544671, 99544748 και 99544372 (μεταξύ των ωρών 9.30πμ-4.30μμ). 
Για εξειδικευμένες πληροφορίες για το σχέδιο των επιχειρήσεων καλέστε στην Υπηρεσία Ενέργειας στο 
τηλέφωνο: 22606040 (από 11:00 μέχρι 14:00) 
Τα γενικά στάδια της κατάστασης της αίτησης μου, δίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα: 

 

1. 
Υποβολή 
αίτησης 
(έλεγχος 

πληρότητας)

2. 
Επιτόπια 

Επαλήθευση από 
επιθεωρητές. 

Επιβεβαίωση ότι 
οι δράσεις δεν 

ολοκληρώθηκαν

3. 
Έλεγχος 

φακέλου 
από ομάδα 

αξιολόγησης

4. 
Επιστολή για 
διευκρινήσεις 

(Εάν 
χρειαστεί). 

5.
Ολοκλήρωση 
Αξιολόγησης. 

Απόφαση 
έγκρισης ή 
απόρριψης 

από Επιτροπή 
Ένταξης

6. 
Επιστολή 

ενημέρωσης 
αιτητή για το 
αποτέλεσμα 

της 
αξιολόγησης

7. 
Εάν η αίσηση 

Εγκριθεί:
Υπογραφή 
Συμφωνίας 
Δημόσιας 
Χρηματο-
δότησης

8. 
Υλοποίηση 

Έργου 
(12 μήνες) 

9. 
Επαλήθευση 
με επιτόπια 

επιθεώρηση & 
Αίτηση 

καταβολή 
Χορηγίας



Σελίδα 4 
 

 
9. Πώς γίνεται η εξόφληση των τιμολογίων; Μπορούν τα τιμολόγια να εξοφληθούν με μετρητά; 

• Επιτρέπονται τιμολόγια τοις μετρητοίς μόνο για τιμολόγια με ποσά μικρότερα ή ίσα των 1.000€ 
(Προσοχή! Δεν γίνεται αποδεκτή η κατάτμηση τιμολογίων) 

• Όλα τα τιμολόγια τα οποία δεν είναι τοις μετρητοίς θα πρέπει να εξοφλούνται με επιταγή του 
αιτητή ή με την πιστωτική του κάρτα ή μέσω της τράπεζας νοουμένου ότι τεκμηριώνεται με σχετικά 
παραστατικά (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κλπ) 

 
10. α. Καλύπτει το σχέδιο στο κομμάτι των αντλιών θερμότητας τα V.R.V συστήματα; 

Ναι , νοουμένου ότι επιτυγχάνονται οι ελάχιστες αποδόσεις του κάθε συστήματος όπως αυτές ορίζονται 
στον Οδηγό του Σχεδίου (Ενότητα 11, σελ. 10-11). 

 
β. Οι ψύκτες ( chillers ) υψηλής απόδοσης για χρήση σε ξενοδοχειακές μονάδες εμπίπτουν 
στο σχέδιο; 

Ναι , νοουμένου ότι επιτυγχάνονται οι ελάχιστες αποδόσεις του κάθε συστήματος όπως αυτές ορίζονται 
στον Οδηγό του Σχεδίου (Ενότητα 11, σελ. 10-11). 

 
11. Καλύπτεται η αντικατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού (π.χ πετρελαίου) με 

αντλίες θερμότητας σε ξενοδοχειακές μονάδες; 
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από αντλίες θερμότητας δεν εμπίπτει στις επιλέξιμες δαπάνες. Η 
επιλέξιμη δαπάνη (vii) που αναγράφεται στην ενότητα 11,  αναφέρεται σε κεντρικό σύστημα 
κλιματισμού με αντλία θερμότητας για θέρμανση και ψύξη χώρου. 

 
12. Πάνω από 1000m2 είναι υποχρεωτικός ενεργειακός έλεγχος ή κατ’ επιλογήν; Ο ενεργειακός 

έλεγχος θα είναι συνοπτικός ή εκτενής; 
Ναι για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων, είναι υποχρεωτικός ο 
ενεργειακός έλεγχος. Ο Ενεργειακός Έλεγχος με βάση τον ΚΔΠ 437/2015 θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με τα πρότυπα CYS EN 16247-1:2012, CYS EN 16247-2:2014 και CYS EN 16247-3:2014 

 
13. Τι σημαίνει Τεχνοοικονομική Μελέτη; 

Στο σχέδιο των επιχειρήσεων ζητείται τεχνοοικονομική μελέτη. Η μελέτη θα πρέπει να εξετάζει τεχνικά 
και οικονομικά τις προτεινόμενες επεμβάσεις και να αποδεικνύει την οικονομική βιωσιμότητα τους. Δεν 
υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο έντυπο βάση του οποίου θα πρέπει να υποβάλλονται οι 
Τεχνοοικονομικές. 

 
14. Σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης ενός διαμερίσματος σε κτίριο με διαφορετικούς 

ιδιοκτήτες, απαιτείται να κατατίθεται και η συγκατάθεση των υπολοίπων ιδιοκτητών; 
Εάν θα γίνουν επεμβάσεις εξωτερικά του κτιρίου, οι οποίες επηρεάζουν την όψη του, είναι απαραίτητη 
η υποβολή γραπτής συγκατάθεσης των υπόλοιπων ιδιοκτητών.  

 
15. Όταν μια επιχείρηση διαθέτει αριθμό ορόφων σε ένα κτίριο, μπορεί να αναβαθμίσει 

ενεργειακά ένα μόνο όροφο; 
Ναι, νοουμένου ότι στον όροφο αυτό υπάρχει μία ανεξάρτητη μονάδα / διαμέρισμα.  

 
16. Μπορεί μια επιχείρηση να αναβαθμίσει ενεργειακά ένα μεμονωμένο κτίριο, αν είναι 

ιδιοκτήτης και άλλων κτιρίων. 
Ναι, μπορεί.   
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17. Σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου, μπορεί να επιδοτηθεί η ενεργειακή 

αναβάθμιση στους κοινόχρηστους χώρους, π.χ. αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού; 
Ναι, νοουμένου ότι η αίτηση που θα υποβληθεί θα αφορά ολόκληρο το κτίριο και όχι μόνο ένα 
διαμέρισμα.  

 
18. Όσον αφορά τους ενεργειακούς ελέγχους, σε περίπτωση κτιρίου που δεν χρησιμοποιείται και 

ο ενεργειακός έλεγχος δεν μπορεί να βασιστεί σε μετρήσιμα δεδομένα. Είναι αποδεκτό εάν 
βασιστεί σε παραδοχές; 

Όπου είναι εφικτό, ο έλεγχος δεν πρέπει να βασίζεται σε παραδοχές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν οι καταναλώσεις του κτιρίου που καταγράφηκαν σε περιόδους που υπήρχε χρήση. 
Ο Ενεργειακός Έλεγχος με βάση τον ΚΔΠ 437/2015 θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα 
CYS EN 16247-1:2012, CYS EN 16247-2:2014 και CYS EN 16247-3:2014 

  
19. Για την επιλέξιμη δαπάνη που αφορά σύστημα κλιματισμού με Αεροθερμική αντλία για 

θέρμανση και ψύξη χώρου, οι ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού σε ποιες συνθήκες 
λειτουργίας αναφέρονται; Στα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης με ενδοδαπέδια 
θέρμανση, η θερμοκρασία νερού θέρμανσης είναι στους 45°C και στα συστήματα με fan-coil 
units η θερμοκρασία νερού ψύξης είναι στους 7°C. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει 
Αεροθερμική αντλία αέρα-νερού που να δίνει COP≥4 και EER≥3.7. 

Όπου υπάρχει αναφορά σε αποδόσεις, νοείται ότι αυτές πρέπει να επιτυγχάνονται στις συνθήκες 
αναφοράς που καθορίζουν τα σχετικά πρότυπα. Όσο αφορά το θέμα της Αεροθερμικής αντλίας αέρα – 
νερού, το θέμα έχει καταγραφεί και εξετάζεται.  

 
20. Στις περιπτώσεις που η αίτηση για άδεια οικοδομής για ένα κτίριο κατατέθηκε πριν τις 

21/12/2007 αλλά το κτίριο είναι ακόμα υπό κατασκευή, μπορεί να συμπεριληφθεί στις 
δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση; 

Ναι μπορεί, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις του σχεδίου. Παρακαλώ προσοχή 
στις επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν αντικαταστάσεις (πχ. Παράθυρα, λαμπτήρες, κλιματιστικά), 
αφού στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτονται.  

 
21. Στις επιλέξιμες δαπάνες η λέξη σύστημα, περιλαμβάνει όλα τα τμήματα που απαιτούνται για 

την λειτουργία ενός συστήματος; Δηλαδή για αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος 
κλιματισμού με Αεροθερμική, συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες οι τερματικές μονάδες, οι 
διασωληνώσεις, τα φουγάρα, οι γρίλιες, το σύστημα ελέγχου κοκ; 

Με την λέξη σύστημα, εννοούνται όλα τα μέρη που απαιτούνται για την λειτουργία του.  
 

22. Η μόνωση σωληνώσεων νερού ψύξης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη; 
Όχι, σύμφωνα με τον οδηγό του Σχεδίου, η δαπάνη αυτή δεν είναι επιλέξιμη. 

 
23. Τα φωτοβολταϊκά περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες κατηγορίες; Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο ; 
Όχι, κανένα είδος φωτοβολταϊκών δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου. 

 
24. Θεωρούμε ότι τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτονται από το 

σχέδιο πρέπει να καθοριστούν πιο ξεκάθαρα.  
Η κατηγορία αυτή είναι γενική λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός τεχνολογιών που μπορούν να 
καλυφθούν.  
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25. Κλιματιστικά χωρίς αεραγωγούς θα καλύπτονται μόνο τα “wall mounted” και οι κασέτες ή θα 

καλύπτονται και τα «χωστά» ;  
Με βάση τον οδηγό του σχεδίου καλύπτονται μόνο συστήματα χωρίς αεραγωγούς. Ως εκ τούτου, εάν 
επιλεγούν «χωστά» για τα οποία απαιτούνται αεραγωγοί κλπ, επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αγορά και 
εγκατάσταση του μηχανήματος.  

 
26. Τι γίνεται όταν ο τοίχος είναι από υαλότουβλα; 

Εάν ένας τοίχος δεν μπορεί να θερμομονωθεί, θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις στους υπόλοιπους, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί ο ζητούμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας.  

 
27. Θεωρούμε ότι ένα κτίριο το οποίο είναι κατηγορίας Β’, μπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο για 

περαιτέρω ενεργειακές επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν.  
Σε τέτοια περίπτωση, είτε θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση 40% με βάση το ΠΕΑ, είτε θα πρέπει 
να γίνει κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.  

 
28. Γιατί η τεχνολογία βελτιστοποίησης τάσης, δεν περιλαμβάνεται ξακάθαρα με το όνομα της ως 

επιχορηγημένη τεχνολογία στο σχέδιο ;  
Η εν λόγω τεχνολογία είναι επιλέξιμη.  

 
29. Σε περίπτωση που μία εκ των τριών δράσεων που είναι υποχρεωτικές υφίσταται ήδη, τότε θα 

πρέπει να υλοποιηθούν υποχρεωτικά οι υπόλοιπες δύο ;  
Όχι, για ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης, εάν ο ένας μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας 
επιτυγχάνεται, αρκεί η υλοποίηση ακόμα μίας δράσης από τις τρεις υποχρεωτικές.  

 
30. Η θερμομόνωση του κελύφους αφορά μόνο το εξωτερικό κέλυφος όπως στον οδηγό 

θερμομόνωσης ή και τα δομικά στοιχεία που διαχωρίζουν μη κλιματιζόμενους 
παρακείμενους χώρους; 

Η θερμομόνωση του κελύφους αφορά μόνο το εξωτερικό κέλυφος.  
 

31. Τα δάπεδα σε επαφή με το έδαφος θα πρέπει να τύχουν θερμομόνωσης για να εμπίπτουν 
στα σχέδια επιδότησης; 

Όχι. 
 

32. Οι βιτρίνες των καταστημάτων εξαιρούνται ή όχι από την αναβάθμιση; Ο κανονισμός σήμερα 
τις εξαιρεί.  

Ο κανονισμός ισχύει. Παρόλα αυτά, ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας θα πρέπει να 
ικανοποιείται, σε περίπτωση που θα ζητηθεί χορηγία για κουφώματα ή σε περίπτωση που η αίτηση θα 
βασιστεί στα κουφώματα για επίτευξη του ενός από τους δύο υποχρεωτικούς μέσους συντελεστές 
θερμοπερατότητας όπως απαιτείται από το σχέδιο.  

 
33. Στις επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να συμπεριληφθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση ή 

αντικατάσταση ψυγείων με ψυγεία καλύτερης απόδοσης; 
Όχι, η δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες. 

 
34. Οι χώροι οι οποίοι δεν θερμαίνονται ή ψύχονται σε μια επιχείρηση (πχ. Αποθήκες, τουαλέτες 

κτλ) κατά την έκδοση του ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν κλιματίζονται ; 
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Όχι, παρακαλώ όπως δείτε το διάταγμα ΚΔΠ33/2015 που αφορά την μεθοδολογία υπολογισμού της 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. 

 
35. Σε μια βιομηχανική μονάδα όπου το κόστος για θέρμανση και ψύξη είναι πάρα πολύ μικρό 

σε σχέση με τις μονάδες παραγωγής, ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για την λήψη επιδότησης ή 
υπάρχει κάποια εξαίρεση.  

Όχι δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης. 
 

36. Οι εποχιακές αποδόσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι κλιματιστικές μονάδες διαιρεμένου 
τύπου για ποιες συνθήκες υπολογισμού ή με βάση ποιο πρότυπο να είναι υπολογισμένες. 

Και στα δύο σχέδια, οι ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες : Ονομαστική ισχύς εξόδου: 
μέχρι 12KW, με ελάχιστο εποχιακό βαθμό ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) 6.1 και ελάχιστο 
εποχιακό συντελεστή απόδοσης για θέρμανση (SCOP) 4.6 στη ‘’θερμότερη’’ εποχή θέρμανσης (στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος) ή/και τουλάχιστο ίσο με 4 στη ‘’μέση’’  εποχή θέρμανσης όπως 
αυτές καθορίζονται στο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011. 
 

37. Η έκδοση ΠΕΑ πριν την επένδυση θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια αρχή να ελεγχτεί και 
μετά να ετοιμαστεί επιστολή να ακυρωθεί το παλαιό πιστοποιητικό και να ετοιμαστεί 
καινούργιο;  

Για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα μπορεί να υπάρχει μόνο ένα έγκυρο ΠΕΑ. Ως εκ τούτου ο 
Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας πρέπει να υποβάλει το νέο ΠΕΑ και να ενημερώσει ότι το προηγούμενο 
πρέπει να ακυρωθεί. Η επικοινωνία αυτή μεταξύ του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα και της Υπηρεσίας 
Ενέργειας γίνεται ηλεκτρονικά και είναι μια διαδικασία που ήδη εφαρμόζεται. 

 
38. Το ενεργειακό τζάκι για θέρμανση χώρων και παράγωγης ζεστού νερού θεωρείται μέτρο για 

εξοικονόμηση ενέργειας; Εάν ναι υπάρχουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις όσο αφορά τις 
εκπομπές των καυσαερίων;  

Χορηγούνται συστήματα θέρμανσης με καύσιμη ύλη την βιομάζα. Σημειώνεται ότι όλα τα μέτρα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθεσία. Οι αιτήσεις αυτές καθορίζονται από νομοθεσίες που 
αρμόδιο είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 

39. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια εμπίπτουν σε αυτά τα σχέδια;  
Τα σχέδια αφορούν μόνο κατοικίες ή ΜΜΕ. Δηλαδή επιλέξιμες είναι μόνο κατοικίες ή κτίρια που 
ανήκουν ή ενοικιάζονται από ΜΜΕ. 

 
40. Ο αποσκληρυντής νερού θεωρείται μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας;  

Όχι. 
 

41. Πως διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων; 
• 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.  

• 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 
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προκαθορισμένων τακτικών συναντήσεων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων με λειτουργούς της 
Υπηρεσίας Ενέργειας. 
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.  
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.  

• 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 09.30 – 16.30, ως ακολούθως:  
- Για γενικές πληροφορίες: 99544671, 99544748, 99544372 
- Για εξειδικευμένες τεχνικές πληροφορίες για το σχέδιο των επιχειρήσεων: 22606040 (από 11:00 

μέχρι 14:00) 
 

42. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας; 
 Μη Κατοικίες Τεκμηρίωση 

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης  Α ΠΕΑ 
U  τοιχοποιίας  ≤ 0.4 W/m2.K Έντυπο υπολογισμού U 
U οριζόντιων δομικών στ.  ≤ 0.4 W/m2.K Έντυπο υπολογισμού U 
U δαπέδων  ≤ 0.4 W/m2.K Έντυπο υπολογισμού U 
U κουφωμάτων  ≤  2.25 W/m2.K 

Εξαιρούνται βιτρίνες 
Έντυπο υπολογισμού U 

U μέσο  - - 
Μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας με βάση το ΠΕΑ  

125 kWh/m2.year ΠΕΑ 

Μέγιστη ζήτηση ενέργειας 
θέρμανσης με βάση το ΠΕΑ 

- ΠΕΑ. Προσοχή! Το όριο αναφέρεται στη 
ζήτηση ενέργειας και όχι στην 
κατανάλωση. Επομένως πρέπει να 
διενεργείται υπολογισμός με βάση την 
απόδοση των συστημάτων θέρμανσης 

Μέγιστος συντελεστής σκίασης 
κουφωμάτων  

0.63 Έντυπο υπολογισμών συντελεστών 
σκίασης 

Μερίδιο ΑΠΕ στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας  

25% ΠΕΑ 

Μέγιστη μέση εγκατεστημένη ισχύς 
φωτισμού  

10 W/m2.K Το αποτέλεσμα του υπολογισμού που 
γίνεται με τη μέθοδο που καθορίζεται στον 
Οδηγό Θερμομόνωσης που εκδίδεται από 
την Υπηρεσία Ενέργειας. 

 


