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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 
Επεξηγηματικό σημείωμα: 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, συμμετέχει ως φορέας 
υλοποίησης στο έργο HAPPEN3 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας ‘Ορίζοντας 
2020’. Συγκεκριμένα το έργο έχει ως σκοπό την τόνωση της αγοράς για ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις 
κτιρίων, στοχεύοντας στη δημιουργία Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Το έργο 
θέλει να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα από την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης και μιας ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, προσαρμοσμένης στις κλιματολογικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής της 
Μεσογείου. Η προσέγγιση αυτή και η πλατφόρμα αναμένεται να συνεισφέρει στη: 
  
 
 Σύνδεση της αγοράς ενεργειακών ανακαινίσεων μεταξύ πελατών, μελετητών, προμηθευτών και 

εγκαταστατών 
 Δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης για τις ριζικές ενεργειακές ανακαινίσεις 
 Αύξηση των λύσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων δίνοντας έμφαση στη σχέση 

κόστους-οφέλους 
 
 
Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και Κύπρο με 
προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια. Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές επεμβάσεις αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης σε 3 κατοικίες. Ο Δήμος Στροβόλου στα πλαίσια της ενεργειακής του πολιτικής με 
απόφαση του ΔΣ, θέλοντας να ενθαρρύνει την συμμετοχή των πολιτών θα συγχρηματοδοτήσει την ενεργειακή 
αναβάθμιση των τριών νοικοκυριών μέχρι και το ποσό των 2000 € ανά κατοικία. 
 
Ο τρόπος επιλογής των 3 κατοικιών θα είναι με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η 
αξιολόγηση των αιτήσεων που θα ληφθούν θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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Δικαιούχοι: 
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης (ή εξουσιοδοτημένος 

από αυτόν) υφιστάμενης οικιστικής μονάδας στο Δήμο Στροβόλου,  

Σημαντικές επισημάνσεις: 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση για ενεργειακή ανακαίνιση. 
2. Με τον όρο ενεργειακή ανακαίνιση περιλαμβάνονται επεμβάσεις που μπορεί να είναι: θερμομόνωση 

κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, αντικατάσταση 
λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, βελτιστοποίηση, συντήρηση ή αντικατάσταση του συστήματος 
θέρμανσης/ψύξης και άλλων συστημάτων, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκού συστήματος, πράσινες στέγες και εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.  

3. Το Ενεργειακό Γραφείο θα προβεί σε εκπόνηση ενεργειακής μελέτης στα επιλεγμένα νοικοκυριά και 
σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες θα εξετάσει τις δυνατές επεμβάσεις που θα προταθούν προς 
υλοποίηση. 

4. Οι ενεργειακές ανακαινίσεις στις κατοικίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη των ιδιοκτητών και θα 
πρέπει να έχουν ως ελάχιστο ύψος επένδυσης δέκα χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(10,000 € + ΦΠΑ) ανά κατοικία.  

5. Αναμένεται πως τα πιλοτικά έργα στο Δήμο Στροβόλου θα ξεκινήσουν το έτος 2019 και θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν ΟΧΙ αργότερα από τις 30 Ιουνίου του 2020. 

6. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για ενεργειακές ανακαινίσεις που έχουν ήδη αρχίσει την υλοποίηση  
από τους ιδιοκτήτες.  

7. Η αίτηση θα προωθείται μόνο αν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά και παραληφθεί εντός της προθεσμίας. 

8. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων θα εξετάζεται από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστάθηκε για το 
σκοπό αυτό και αποτελείται από μέλη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και εκπροσώπους 
του Δήμου Στροβόλου. 

9. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης θα ληφθούν υπόψη τυχών παρατηρήσεις και συμπεράσματα που 
προκύψουν κατά τις επιτόπου επισκέψεις στις υποψήφιες κατοικίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
το βαθμό υλοποίησης του πιλοτικού. 

10. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιλέξιμων αιτήσεων ξεπερνά το όριο, οι τελικοί δικαιούχοι θα 
επιλεγούν βάση της σειράς προτεραιότητας με την οποία υποβλήθηκε η αίτηση 

11. Νοείται ότι ουδεμία αίτηση θα παραλαμβάνεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της. 
  



  
 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας: 

1. Μόνιμη κατοικία εντός της επικράτειας του Δήμου Στροβόλου. 
2. Κατοικία με έτος κατασκευής πριν από το 2007 (έτος που εφαρμόστηκαν τα πρώτα κριτήρια ελάχιστης 

ενεργειακής απόδοσης) 
3. Ανεξάρτητη κατοικία (μονοκατοικία) με επιφάνεια (καλυμμένων χώρων) μικρότερη των 150 m2. 
4. Η υφιστάμενη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου είναι χαμηλή (απουσία θερμομόνωσης, χαμηλή 

απόδοση στα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού, ψηλές ενεργειακές δαπάνες). 
5. Υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας (να μην υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί που να είναι 

απαγορευτικοί για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης). 
6. Δέσμευση του ενδιαφερόμενου για υλοποίηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης με ελάχιστο ύψος 

επένδυσης δέκα χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10,000 € + ΦΠΑ). Η υλοποίηση 
των επεμβάσεων με ίδια συνεισφορά των ιδιοκτητών είναι προϋπόθεση για τη διεκδίκηση 
χορηγίας ύψους δύο χιλιάδες ευρώ (2,000 €) από τον Δήμο Στροβόλου.   



  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 
Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχω προσκομίσει 

και υποβάλει είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση μου θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 

απόρριψη της αίτησης μου.  

 

Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε 

επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου έλεγχο εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο. 

 

Δηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τις «Σημαντικές Επισημάνσεις» και τα «Κριτήρια 

Επιλεξιμότητας» (όροι και προϋποθέσεις). 

 

Γνωρίζω ότι για σκοπούς εξέτασης της αίτησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων μπορεί να 

εξασφαλίσει από Κυβερνητικές/Δημοτικές Υπηρεσίες και πηγές δεδομένα που αφορούν τους αιτητές και τα 

μέλη του νοικοκυριού, τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 

Ημερομηνία Υπογραφή αιτητή / αιτήτριας Υπογραφή συζύγου(όπου ισχύει) 

 
  



  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
Βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας 
 
 

Εγώ/Εμείς ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτες της οικοδομής που αναγέρθηκε στο τεμάχιο με αριθμό ………………………. 

φύλλο/σχέδιο…….………………….………………….……………… Τμήμα ………………..…….………………….……………..  

στη Διεύθυνση …….............................................................................................................Τομέας…....…....…….….. 

βεβαιώνω/βεβαιώνουμε ότι αυτή χρησιμοποιείται σαν ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ μου/μας. 

 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη Υπογραφή 
 

Ημερομηνία 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 

 ______________________ 
 

 ______________________ 
 

 ______________________ 

______________________ 
 

 ______________________ 
 

 ______________________ 
 
 
Βεβαιούται ότι το παρόν υπογράφηκε στην παρουσία μου.  

__________________________ __________________________ __________________________ 

Ονοματεπώνυμο Κοινοτάρχη Υπογραφή Ημερομηνία 

   

 Σφραγίδα  

  


