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Διευκρινιστικές Απαντήσεις σε Συνήθεις Ερωτήσεις Ενδιαφερομένων1 

Σχέδιο Χορηγιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» για Κατοικίες 

 

1. Μέχρι πότε ισχύει το Σχέδιο για τις κατοικίες; Μπορώ να υποβάλω αίτηση; 
Η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων του Σχεδίου Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω» για τις κατοικίες 
έχει ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2016. Επομένως δεν 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 ίσχυαν κατά την 1η 
φάση. 
 

2. Τι πρέπει να προσέξω πριν, κατά και μετά την υποβολή αίτησης στο Σχέδιο Χορηγιών 
«Εξοικονομώ-Αναβαθμίζωω» για τις κατοικίες; 

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 για χρηματοδότηση από το Σχέδιο, να ικανοποιούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις και να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

• Ο αιτητής πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή γονέας, παιδί, σύζυγος ή αδερφός με τον ιδιοκτήτη του 
κτιρίου. 

• 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 καταβάλλεται η χορηγία. 

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

Να είμαι ιδιοκτήτης υφιστάμενης κατοικίας της οποίας η αίτηση για πολεοδομική άδεια έχει κατατεθεί 
πριν από την 21/12/2007. Η κατοικία μου θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή υπό τον έλεγχο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (σε αυτό το στάδιο οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι επιλέξιμες). 
Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση άδειας πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να κατατεθεί 
αίτηση για άδεια οικοδομής πριν τις 21/12/2017. Για υποστατικά τα οποία κτίστηκαν σε χρόνο που δεν 
ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής, να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια 
οικοδομική αρχή. 

                                                             
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. Πόσες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από ένα δικαιούχο; 
Μόνο μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά δικαιούχο και ανά κατοικία. 
 

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

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Πριν και Μετά την αναβάθμιση) και συστάσεων  
• 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 ισχύει στις περιπτώσεις αναβάθμισης πολυκατοικιών; 

Μπορεί να υποβληθεί μία αίτηση νοούμενου ότι η αίτηση για πολεοδομική άδεια έχει κατατεθεί πριν 
από τι 21/12/2007 και βρίσκεται σε περιοχή υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αίτηση θα 
πρέπει να υποβάλλεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή της Πολυκατοικίας η οποία θα πρέπει να 
διαθέτει καταστατικό και τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές για την 
ενεργειακή αναβάθμιση. 
Σε διαφορετική περίπτωση, είναι δυνατόν να υποβληθεί μεμονωμένη αίτηση για κτιριακή μονάδα 
(διαμέρισμα) από τον ιδιοκτήτη της. 
 

7. 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. Απαιτείται προσοχή 
στις επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν αντικαταστάσεις (πχ. παράθυρα, κλιματιστικά, λαμπτήρες), αφού 
στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτονται.  
 

8. Τι είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το Σχέδιο Χορηγιών;  
Α. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, 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.  
Β. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες για να 
γίνουν οικοδομές με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. 
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Γ. Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, σε οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως 
μόνιμες κατοικίες ευάλωτων ή ευπαθών καταναλωτών. 
 

9. Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης; 
Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα είναι 50% (πριν το ΦΠΑ) επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης. Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους 
καταναλωτές, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75% (πριν το ΦΠΑ). 
Το ποσό χορηγίας για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε οικοδομής που χρησιμοποιείται ως κατοικία 
δύναται να ανέλθει μέχρι €15.000, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν κτιριακές μονάδες που 
περιλαμβάνονται σε «κοινόκτητες οικοδομές» με κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες αποτελούνται από 
πέντε ή περισσότερες μονάδες, όπου το μέγιστο ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι €10.000.  
Στην περίπτωση που η οικοδομή θα αναβαθμιστεί σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας το 
ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% (πριν το ΦΠΑ) επί του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της πρότασης. Το ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι €25.000 για κάθε  
οικοδομή που χρησιμοποιείται ως κατοικία, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν κτιριακές  μονάδες 
που περιλαμβάνονται σε «κοινόκτητες οικοδομές» με κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες αποτελούνται 
από πέντε ή περισσότερες μονάδες, όπου το μέγιστο ποσό χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι €20.000. 
Σημείωση:  
Στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών με πέντε ή περισσότερες 
μονάδες/διαμερίσματα, το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι  €20.000 πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 
των κτιριακών μονάδων που περιλαμβάνονται στην πολυκατοικία (πχ. πολυκατοικία με 6 
διαμερίσματα: μέγιστο ποσό χορηγίας 6Χ€20.000 = €120.000).  
 

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

 
11. 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). 

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
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Τα γενικά στάδια της κατάστασης της αίτησης μου, δίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα: 

 
 

12. Πότε μπορεί να αρχίσει η υλοποίηση των δράσεων; 
Οι δράσεις μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, μετά ή ακόμη και πριν την υποβολή της αίτησης για 
επιχορήγηση. Δεν πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις για τις οποίες ζητείται χορηγία, πριν την 
επιτόπια επιθεώρηση του υποστατικού από επιθεωρητή του Υπουργείου  (Στάδιο 2). Τονίζεται ότι οι 
αιτητές προχωρούν με δική τους ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών καθώς η επιλεξιμότητα 
τους ελέγχεται σε μεταγενέστερο στάδιο (στάδιο 5).  
 

13. Πώς γίνεται η εξόφληση των τιμολογίων; Μπορούν τα τιμολόγια να εξοφληθούν με μετρητά; 
i. Επιτρέπονται τιμολόγια τοις μετρητοίς μόνο για τιμολόγια με ποσά μικρότερα ή ίσα των 1.000€ 

(Προσοχή! Δεν γίνεται αποδεκτή η κατάτμηση τιμολογίων) 
ii. 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) 

 
14. Η κατοικία έχει ήδη εγκατεστημένα θερμομονωτικά κουφώματα, μπορεί να γίνει ένα εκ των 

δύο μέτρων θερμομόνωση τοίχων και θερμομόνωση οροφής; 
Αν ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23W/m2K, τότε το 
σχέδιο απαιτεί μόνο ένα εκ των δύο άλλων μέτρων. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που υπάρχει 
υφιστάμενη θερμομόνωση οροφής με μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U που δεν ξεπερνά τα 
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0,63W/m2K ή υφιστάμενη θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων φέρουσας κατασκευής όπου ο μέσος 
συντελεστής θερμοπερατότητας U δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K. Η απαίτηση του σχεδίου είναι όπως δύο 
εκ των τριών προαναφερόμενων μέσων συντελεστών θερμοπερατότητας (U-Value) να επιτυγχάνονται 
με το πέρας του έργου. 
 

15. Ποιοι εμπίπτουν στους ευάλωτους ή ευπαθείς καταναλωτές; 
Οι ευάλωτοι καταναλωτές, όπως καθορίζονται στο διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.Δ.Π.218/2013 

• Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

• Οι λήπτες του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας. 
• Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους και δεν συνοικούν με 
άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του. 

• Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα. 
• Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα. 
• Οι λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς. 
• Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου για τρία 

εξαρτώμενα παιδιά και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι € 51.258. Το 
εισοδηματικό κριτίριο αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί 
πέραν των τεσσάρων. 

Οι Λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €39.000. Στην κατηγορία αυτή 
εμπίπτουν οι οικογένειες με μόνο ένα γονέα που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και αποκτούν δικαίωμα 
σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας όταν συντρέχουν οι ακόλουθες συνθήκες: 

i. Ως μόνος γονέας ζει χωρίς σύζυγο/σύντροφο/συμβίο με τα εξαρτώμενα τέκνα του 
ii. Είναι αυτός/-ή και τα εξαρτώμενα τέκνα του πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ε.Ε, 

και διαμένουν στη Δημοκρατία τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. 
iii. Είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή έχει σύζυγο που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το 

δικαστήριο. 
Για διευκρινήσεις για το ποια άτομα εμπίπτουν στους ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές 
επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης για τα σχέδια χορηγιών του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών 99544671, 99544748 και 99544372 (μεταξύ των ωρών 9.30πμ-4.30μμ), καθώς επίσης 
και με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας στο 22803030. 
 

16. Το σχέδιο καλύπτει και τα έξοδα εγκατάστασης του εξοπλισμού; 
Ναι, το σχέδιο καλύπτει τα εργατικά για εγκατάσταση του εξοπλισμού καθώς και κάποιες διορθώσεις 
που ενδεχομένως θα χρειαστούν. Σε όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος εργατικών 
από το κόστος αγοράς του εξοπλισμού/υλικών. 
 

17. Σε περίπτωση μη αδειοδοτημένων επεκτάσεων του κτιριακού χώρου θα 
συμπεριλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου; 

Όλα τα μέρη του κτιρίου τα οποία βρίσκονται στο ωφέλιμο εμβαδό του κτιρίου πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και στον υπολογισμό των μέσων 
συντελεστών θερμοπερατότητας. 
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18. Τα έξοδα μελετητών για τη διαχείριση της αίτησης είναι επιλέξιμη δαπάνη; 

Όχι δεν είναι επιλέξιμη. 
 

19. Οι δαπάνες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι επιλέξιμη δαπάνη; 
Όχι δεν είναι επιλέξιμη. 
 

20. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι σε έναν τραπεζικό 
λογαριασμό από τον οποίο γίνονται οι πληρωμές για τις εργασίες ενεργειακής ανακαίνισης; 

Αν ο λογαριασμός που δηλώνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί για τις πληρωμές των ενεργειακών 
αναβαθμίσεων, είναι κοινός με άλλα άτομα (π.χ. σύζυγος, παιδιά), θα πρέπει να προσκομίζεται 
βεβαίωση στην οποία να υπογράφουν οι συν-δικαιούχοι ότι συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν τα 
χρήματα για τις πληρωμές. 
 

21. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουν αποκοπεί ποσά ως μη επιλέξιμα; 
Η μη επιλεξιμότητα μίας δαπάνης μπορεί να σχετίζεται με τη μη ικανοποίηση των απαιτούμενων 
τεχνικών προδιαγραφών και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών  που απαιτεί το Σχέδιο. 
Επίσης, δύναται να αποκόπτεται ποσό (μέρος της δαπάνης) από μία επιλέξιμη εργασία εάν κατά την 
αξιολόγηση της αίτησης διαπιστωθεί ότι η προσφορά/δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία είναι 
σημαντικά ακριβότερη από το σύνηθες τυπικό κόστος της αγοράς. 
Όταν ένας αιτητής έχει λάβει έγκριση χορηγίας και του έχουν αποκόψει ποσά από συγκεκριμένη 
κατηγορία μπορεί να κάνει ένα από τα ακόλουθα: 

o Να υποβάλει ένσταση 
o Να υπογράψει τη συμφωνία δημόσια χρηματοδότησης. Να προχωρήσει με την ίδια 

προσφορά και να λάβει το εγκριμένο ποσό της επιχορήγησης 
o Να υπογράψει τη συμφωνία δημόσια χρηματοδότησης. Να αλλάξει προσφορoδότη και 

να βρει μια φτηνότερη επιλογή που να ικανοποιεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφες (πχ. 
Umean κλπ) και να μη ξεπερνά το μέγιστο εγκριμένο ποσό. Η αλλαγή είναι με ρίσκο του 
αιτητή καθώς τα νέα προϊόντα δεν είναι προεγκριμένα και θα αξιολογηθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 

 
22. Πώς υποβάλλεται ένσταση; 

Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης/Πρότασης κατά το στάδιο Αξιολόγησης οι αιτητές έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση με γραπτή επιστολή. 
Οι αιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της επιστολής βάσει της οποίας ενημερώθηκαν ότι η Πρόταση/Αίτηση τους απορρίφθηκε. 
Οι ενστάσεις αποστέλλονται γραπτώς με συστημένη επιστολή προς το ΥΕΕΒΤ βάση της οποίας οι 
δυνητικοί Δικαιούχοι θα ζητούν επανεξέταση της αίτησης τους παραθέτοντας τους συγκεκριμένους 
λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έπρεπε να απορριφθεί. 
 

23. Οι αιτητές δικαιούνται μετά την επιθεώρηση (στάδιο 2) να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις;  
Ναι αλλά με δικό τους ρίσκο καθώς στο στάδιο αυτό δεν έχει αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα των 
δαπανών.  
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24. Για την αποστολή επιπρόσθετων στοιχείων (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές ηλιακού 

θερμοσίφωνα) μπορούν να αποστέλλονται μέσω email; Αν ναι σε πιο email να 
αποστέλλονται; 

Επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν την αίτηση μπορούν να αποστέλλονται και μέσω email στην 
διεύθυνση energyservice@mcit.gov.cy. Αν πρόκειται στοιχεία που χρειάζονται υπογραφή (π.χ. 
υπολογισμοί U-mean) πρέπει να υποβάλλονται τα πρωτότυπα. 
 

25. Τα μεμονωμένα μέτρα για ευάλωτους (Κατηγορία Γ), μπορούν να ολοκληρωθούν πριν την 
αίτηση ή πριν την επιθεώρηση. 

Μπορούν να ολοκληρωθούν μετά την επιθεώρηση.  
 

26. Για τους ευάλωτους αιτητές απαιτείται ή δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης; 

Δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για μεμονωμένα μέτρα. 
 

27. Η βεβαίωση μηχανικού του έργου που ζητείται για τις κατοικίες είναι απαραίτητη. Συνήθως 
για τις ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών δεν υπάρχει μηχανικός έργου. Αρκεί η βεβαίωση 
και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του ειδικού εμπειρογνώμονα; Υπάρχει κάποιο 
παράδειγμα ή πρότυπο βεβαίωσης; 

Ναι αρκεί η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η σχετική βεβαίωση από τον ειδικό 
εμπειρογνώμονα. Δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο, αλλά αυτό που ζητείται είναι ενυπόγραφο έντυπο που 
να βεβαιώνει την ολοκλήρωση των επεμβάσεων.  
 

28. Μπορώ να τροποποιήσω στοιχεία της αίτησης μου; 
Είναι δυνατόν πριν την έγκριση της χορηγίας να τροποποιηθούν οι προσφορές που έχουν 
συμπεριληφθεί στην αίτηση νοουμένου ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις και ανήκουν στις ίδιες 
κατηγορίες δαπανών. Προσοχή! Είναι εφικτό ο αιτητής να προχωρήσει με δικό του ρίσκο σε αλλαγή 
προσφοροδότη μετά την έγκριση της χορηγίας καθώς δεν έχει προηγηθεί έγκριση για την επιλεξιμότητα 
των νέων εργασιών/δαπανών. Επίσης, αν η νέα προσφορά είναι ακριβότερη από αυτή που είχε 
υποβληθεί αρχικά, το μέγιστο ύψος της χορηγίας που θα μπορεί να λάβει ό αιτητής είναι αυτό που θα 
αναγράφεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. 
Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη επιλέξιμης δαπάνης η οποία δεν περιλαμβανόταν στην Αίτηση / 
Πρόταση και στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. 
Δεν επιτρέπεται η αλλαγή τύπου επένδυσης μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας 
Χρηματοδότησης. Στις περιπτώσεις που ο Δικαιούχος δεν έχει πραγματοποιήσει ορισμένες από τις 
δαπάνες που περιλαμβάνονταν στην Αίτηση και στην Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, 
διασφαλίζεται ότι έχουν επιτευχθεί υποχρεωτικά κριτήρια του τύπου επένδυσης για τον οποίο 
υποβλήθηκε η αίτηση,  με νέα μελέτη. 
 

29. Τι ισχύει για τις τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού/συστημάτων; 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Σχεδίου (Παράγραφος 12.2, Πίνακας 1, Σημείο 5), οι αιτήσεις 
πρέπει να συνοδεύονται από :  
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«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).» 
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.  

 
30. 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:   
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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 
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 πληροφορίες για κατοικίες 99544671, 99544748, 99544372 

 
31. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας; 

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

100 kWh/m2.year ΠΕΑ 

Μέγιστη ζήτηση ενέργειας θέρμανσης 
με βάση το ΠΕΑ 

15 kWh/m2.year 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  

-   - 

 


