
 

 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ» 

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Σημαντική Ανακοίνωση 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει ότι 
από την Δευτέρα 21/5/18 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το Σχέδιο «Εξοικονομώ – 
Αναβαθμίζω στις Κατοικίες που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων», το οποίο έχει 
συνολικό προϋπολογισμό  €500.000 και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Κυπριακή 
Δημοκρατία.  
 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων 
κατοικιών που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων και που εξασφάλισαν άδεια 
οικοδομής πριν τις 21/12/2007 (ή που η αίτηση για έκδοσης της πολεοδομικής τους άδειας 
υποβλήθηκε πριν τις 21/12/2007).  
 
Η χορηγία ανέρχεται σε 50% επί των επιλέξιμων δαπανών (75% για ευάλωτους 
καταναλωτές) με μέγιστο ποσό τις €25.000 ευρώ για κάθε κατοικία. 
 
Επιλέξιμες είναι δαπάνες που θα επιφέρουν συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των 
κατοικιών, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια τουλάχιστον 50% σε σχέση με την 
υφιστάμενη τους κατανάλωση και να εξασφαλίσουν τουλάχιστον Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κατηγορίας Β. Για να επιτευχθεί το ελάχιστο κριτήριο απαιτείται η εφαρμογή 
συνδυασμού μέτρων και για τον λόγο αυτό δεν επιχορηγούνται  μεμονωμένα μέτρα εκτός και 
εάν πρόκειται για θερμομόνωση οροφής κατοικίας ευάλωτου καταναλωτή. 
 
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα δεν καλύπτει δαπάνες που αφορούν γενική 
ανακαίνιση κατοικιών.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα: 
 

1. Να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό του Σχεδίου και τις απαντήσεις σε ερωτήματα 
που είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/sit 
 

2. Να επικοινωνήσουν με Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα (ΕΕ) και να συμφωνήσουν να 
συνεργαστούν μαζί του. Το μητρώο Ειδικευμένο Εμπειρογνωμόνων υπάρχει στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: http://epc.mcit.gov.cy/QE.html 
 

3. Ο ΕΕ, θα εκδώσει το υφιστάμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της 
κατοικίας και θα υποβάλει τις συστάσεις του για τα μέτρα που θα χρειαστεί να 
ληφθούν για να ενταχθεί η κατοικία στο Σχέδιο.  
 

4. Αφού γίνει η τελική επιλογή για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει  ετοιμαστεί 
από τον ΕΕ το προτεινόμενο ΠΕΑ της κατοικίας και να ληφθούν από τον αιτητή 
προσφορές για κάθε είδος εργασίας που περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.  
 

5. Να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης και να υποβληθεί ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή προς το Υπουργείο, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
αναγράφονται σε αυτό. 
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