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Όνομα Δικαιούχου  …………………………………………………………........... 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ……………..…..……………. 

Αρ. Φακέλου Αίτησης:  13.32.68.1.………………. 

Ημερομηνία : ……………………………… 

Γενικό Διευθυντή 
Υπουργείου Ενεργείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Θ.ΑΛ.Ε.Ι.Α.” 2021-2027 

ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» (2021) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ  
 

Δια της παρούσης, εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ………………………………………………………………………………. 

σας πληροφορώ ότι το Έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης της κατοικίας μου έχει ολοκληρωθεί ως προς το 

φυσικό αντικείμενο και με βάση τους όρους της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης που υπογράφηκε 

στις …………..………………..,  και  ως  εκ  τούτου  υποβάλλω  αίτημα  για καταβολή της χορηγίας, 

επισυνάπτοντας τα ακόλουθα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά : 
 

α/α Δικαιολογητικό Επιβεβαίωση 

1 Το τελικό ΠΕΑ της κατοικίας μετά την αναβάθμιση. 
Έντυπη Μορφή  

Αρχείο NCT/ECO  

2 Αναλυτική έκθεση του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα  
Τυποποιημένο 

Παράρτημα Α 
 

3 

Αντίγραφο της κάτοψης όλων των ορόφων της αναβαθμισμένης 

κατοικίας, στην οποία σημειώνονται οι ζώνες του τελικού ΠΕΑ και οι 

αναβαθμίσεις που έγιναν σε κάθε ζώνη.  

Υπογεγραμμένη από 

τον/την 

Ειδικευμένο/η 

Εμπειρογνώμονα 

 

4 Αναλυτικός Πίνακας των Εργασιών που υλοποιήθηκαν.  
Τυποποιημένο 

Παράρτημα Β 
 

5 
Για κάθε εργασία που υλοποιήθηκε, υποβάλλονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που καταγράφονται στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών. 

Τυποποιημένο 

Παράρτημα Β 
 

6 

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Εξουσιοδότηση για Πληρωμές 

από το FIMAS, μαζί με φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του 

τραπεζικού μου λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου 

παρουσιάζονται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του 

λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού μου/μας (ΙΒΑΝ 

– International Bank Account Number). 

Τυποποιημένο 

Παράρτημα Γ 
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας μου, υλοποιήθηκαν  μετά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης μου, στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις 

Κατοικίες» (2021). 

 

Δεσμεύομαι να υποβάλω οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιολογητικά κριθούν απαραίτητα, για επιβεβαίωση 

της υλοποίησης των επενδύσεων που έγιναν στην οικία μου ή/και της επίτευξης των τεχνικών κριτηρίων 

του Σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, διατηρώ στο αρχείο μου όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια 

ή πιστό αντίγραφο  υπογεγραμμένο από τον προμηθευτή/ εγκαταστάτη ή/και όλες τις αποδείξεις 

εξόφλησης τους ή άλλα έγγραφα ανάλογης αποδεικτικής αξίας.  Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα για 

έλεγχο σε οποιοδήποτε στάδιο καθώς και κατά την ημερομηνία της επιτόπιας επιθεώρησης της οικίας.  

 

Δεσμεύομαι επίσης ότι θα μεριμνήσω όπως κατά την ημερομηνία της επιτόπιας επιθεώρησης της οικίας, 

υπάρχει ασφαλείς πρόσβαση σε όλα τα σημεία της οικίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβεβαίωση 

υλοποίησης όλων των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας. Σε διαφορετική περίπτωση 

γνωρίζω ότι δύναται να μην τύχω επιχορήγησης, για δαπάνες η υλοποίηση των οποίων δεν θα καταστεί 

δυνατό να επιβεβαιωθούν. 

 

Βεβαιώνω ότι, τηρήθηκαν και τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Δημόσιας 

Χρηματοδότησης που αφορά την αναβάθμιση της οικίας μου, ως επίσης και η εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία για το περιβάλλον, τις κρατικές ενισχύσεις και την ισότητα των δυο φύλων. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου, ότι τα αποτελέσματα της ενεργειακής 

αναβάθμισης είναι διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο τελικό ΠΕΑ που επισυνάπτεται και ότι 

δεν επιτυγχάνονται τα τεχνικά κριτήρια του Σχεδίου, γνωρίζω ότι η το αίτημα μου δύναται να απορριφθεί. 

 

Τέλος δηλώνω υπεύθυνα ότι η πιο πάνω πληροφόρηση είναι αληθής και γνωρίζω ότι τυχόν  ψευδής  

δήλωση  θα  συνεπάγεται  την  άμεση  απόρριψη  του  τιμολογίου  ή/και  της αίτησης μου και ότι θα 

στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το Σχέδιο. Επίσης, ανάλογα με την 

περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

 

………………………………………….. 

 

Ημερομηνία Υπογραφής:   …….…………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
 

Ονοματεπώνυμο Ειδικευμένου 

Εμπειρογνώμονα 
  

Αριθμός Μητρώου ΕΕ  

Ημερομηνία Τελικής Επίσκεψης Ειδικευμένου 

Εμπειρογνώμονα στην Κατοικία  
 

  

Ονοματεπώνυμο Αιτητή  

Διεύθυνση Κατοικίας / Πολυκατοικίας 

(Οδός/Αριθμός/Αρ. Διαμερίσματος/ΤΚ/Δήμος 

Κοινότητα/Επαρχία) 
 

Είδος Κατοικίας Οικία  / Διαμέρισμα 

Δια της παρούσας δήλωσης, βεβαιώνω υπεύθυνα ότι το τελικό ΠΕΑ που έχει εκδοθεί από 

εμένα και φέρει τον αριθμό που αναφέρεται πιο πάνω, αντικατοπτρίζει την κατάσταση της 

κατοικίας όπως ήταν κατά την ημερομηνία επίσκεψης μου σε αυτή, που πραγματοποιήθηκε 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στα πλαίσια του Σχεδίου 

«Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» (2021).  

Για την έκδοση του ΠΕΑ τηρήθηκαν όλες οι πρόνοιες της Νομοθεσίας περί Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων. 

Κατά την επιτόπια μου επίσκεψη έχω λάβει λεπτομερείς φωτογραφίες της κατοικίας, τις 

οποίες διατηρώ στο αρχείο μου και είναι διαθέσιμες σε περίπτωση που ζητηθούν.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που έχω περιλάβει στην παρούσα δήλωση και 

στον πίνακα καταγραφής πληροφοριών (Μέρη Α έως Η) που ακολουθεί, είναι αληθείς και 

γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση δυνατόν να οδηγήσει σε λήψη μέτρων εναντίον μου. 

Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου 

ελέγχους και μετρήσεις καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων για τους σκοπούς του 

Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, προς επιβεβαίωση των όσων καταγράφονται στο 

παρόν έντυπο ή στο πιο πάνω ΠΕΑ. 

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΕΕ:  
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Πίνακας Καταγραφής Πληροφοριών  

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αναλυτικής Έκθεσης του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) 

ΜΕΡΟΣ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΧΡΗΣΗ 

Αριθμός Τελικού ΠΕΑ    

Κατηγορία Τελικού ΠΕΑ   

Κατανάλωση Τελικού  ΠΕΑ Κατοικίας                                      

(ένδειξη κάτω από κατηγορία κατάταξης) KWh/m2/yr 
  

Κατανάλωση από ΑΠΕ στο τελικό  ΠΕΑ της Κατοικίας (ένδειξη 

στην σημείωση του ΠΕΑ) KWh/m2/yr 
  

Τελική Κατανάλωση ενέργειας υφιστάμενης κατοικίας, 

(θέρμανση, Ψύξη, Δευτερεύουσα Ενέργεια, Φωτισμός, ΖΝΧ) 

όπως υπολογίζεται από την ΜΕΑΚ (KWh/yr). 
  

Κατά την υλοποίηση του έργου, έχει αντικατασταθεί πέραν του 

25% του κελύφους της οικίας? 
ΝΑΙ / ΟΧΙ  

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΧΡΗΣΗ 

Έγινε νέα θερμομόνωση οριζόντιων Δομικών Στοιχείων μετά την 

ημερομηνία υποβολής αίτησης ? 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 

Εάν ναι, να δηλωθεί το συνολικό εμβαδό (m2) που θερμομονώθηκε και 

να επισυναφθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί των συντελεστών 

θερμοπερατότητας για όλα τα οριζόντια δομικά στοιχεία  του 

κελύφους που περιλαμβάνονται στο ΠΕΑ. 

ΟΡΟΦΕΣ 

m2  
 

ΕΚΤ. ΔΑΠΕΔΑ 

m2  
 

Το είδος και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για κάθε δομικό 

στοιχείο, καταγράφεται στους αναλυτικούς υπολογισμούς που επισυνάπτονται.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΧΡΗΣΗ 

Έγινε νέα θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής 

που συνιστούν μέρος του κελύφους μετά την ημερομηνία υποβολής 

αίτησης ? 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 

Εάν ναι, να δηλωθεί το συνολικό εμβαδό (m2) που θερμομονώθηκε και 

να επισυναφθούν οι αναλυτικοί υπολογισμοί των συντελεστών 

θερμοπερατότητας για όλους τους τοίχους και τα στοιχεία της 

φέρουσας κατασκευής που συνιστούν μέρος του κελύφους και  

περιλαμβάνονται στο ΠΕΑ. 

m2   

Το είδος και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για κάθε δομικό 

στοιχείο, καταγράφεται στους αναλυτικούς υπολογισμούς που επισυνάπτονται.  

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΕΕ:  
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ΜΕΡΟΣ Δ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΧΡΗΣΗ 

Έγινε αντικατάσταση των κουφωμάτων  ?  ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Έγινε εγκατάσταση νέων εξωτερικών σκιάστρων  ?  ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εάν ναι να επιβεβαιωθεί ότι στο τελικό ΠΕΑ χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές θερμοπερατότητας των 

κουφωμάτων που καταγράφονται στις δηλώσεις επίδοσης του κατασκευαστή τους. Να δηλωθούν πιο κάτω οι 

διαστάσεις του κάθε κουφώματος, η ζώνη στην οποία βρίσκεται και με ποιο αριθμό κουφώματος των 

αναλυτικών υπολογισμών του κατασκευαστή αντιστοιχεί. Για όσα κουφώματα δεν αναβαθμίστηκαν, στο σημείο 

«Αρ. Λίστας Κατασκευαστή» να αναγράφεται  Δ/Ε (δηλ. δεν εφαρμόζεται).  Επίσης να δηλωθεί εάν σε αυτό το 

κούφωμα εγκαταστάθηκε νέο σύστημα εξωτερικής σκίασης. Η ανάλυση κουφωμάτων δεν απαιτείται να 

συμπληρωθεί εάν δεν έγιναν εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων ή εξωτερικής σκίασης. 

Κούφωμα 1  

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 2 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 3 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 4 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 5 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 6 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 7 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 8 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 9 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 10 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 11 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 12 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 13 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 14 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 15 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΕΕ:  
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Κούφωμα 16 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 17 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 18 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 19 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 20 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 21 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 22 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 23 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 24 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 25 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 26 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 27 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 28 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 29 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 30 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 31 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 32 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 33 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 34 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 35 

Ζώνη: ………………………………………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Κούφωμα 36 

Ζώνη: ………………………….……………….. 

Διαστάσεις:  ……………. Χ ……………… 

Αρ. Λίστας  Κατασκευαστή …………. 

Νέο Εξωτερικό Σκίαστρο: ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΕΕ:  
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ΜΕΡΟΣ E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Εγκαταστάθηκε νέος Λέβητας για θέρμανση της 

οικίας? 
ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εγκαταστάθηκε Αεροθερμική, Γεωθερμικής ή 

Υδροθερμική αντλία ψηλής ενεργειακής απόδοσης 

θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου? 

ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εγκαταστάθηκαν  νέα κλιματιστικά στην οικία? ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εάν ναι, πιο κάτω να δηλωθεί ο αριθμός ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ κλιματιστικών, η δυναμικότητα τους 

και σε ποια ζώνη εγκαταστάθηκε το καθένα:    

Αρ. Νέων 

Κλιματιστικών: 

…………………..…. 

 

Κλιματιστικό 1 

Ζώνη: ……….………………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 2 

Ζώνη: …………….…………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 3 

Ζώνη: ………….……………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 4 

Ζώνη: ……….………………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 5 

Ζώνη: …………….…………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 6 

Ζώνη: ………….……………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 7 

Ζώνη: ……….………………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 8 

Ζώνη: …………….…………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 9 

Ζώνη: ………….……………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 10 

Ζώνη: ……….………………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 11 

Ζώνη: …………….…………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

Κλιματιστικό 12 

Ζώνη: ………….……………….. 

Δυναμικότητα: …….………... KW 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ. ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Εγκαταστάθηκε νέος Ηλιακός Θερμοσίφωνας 

(Κύλινδρος και Ηλιακά Πλαίσια)? 
ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Τετραγωνικά μέτρα ηλιακών συλλεκτών θέρμανσης 

νερού χρήσης κατοικίας. 
m2   

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΕΕ:  
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ΜΕΡΟΣ Ζ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Εγκαταστάθηκε νέο Φωτοβολταϊκό Σύστημα? ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εάν ναι Δηλώστε την ισχύ του συστήματος. 

Ισχύς Συστήματος 

………………… KW 
 

Εάν ναι Δηλώστε την μέθοδο λειτουργίας του 

συστήματος. 

Net Metering 

Net Billing 

Άλλο 

 

Διαθέτει Μπαταρίες Αποθήκευσης Ενέργειας? ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Εάν ναι, πόσης χωρητικότητας? ……………… KWh  

 

ΜΕΡΟΣ H. Συστήματα Ελέγχου Τεχνικών Συστημάτων ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Εγκαταστάθηκαν συστήματα ελέγχου 

τεχνικών συστημάτων? 
ΝΑΙ / ΟΧΙ  

Περιγραφή συστήματος: 

 

 

 

 

 

Όλες οι πιο πάνω πληροφορίες ετοιμάστηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα.  

                                                                                      

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

(Επιβεβαίωση λήψης γνώσης όσον αφορά  

το περιεχόμενο  της δήλωσης) 

 
 

 
 

 ………………………………………….. 
 

………………………………………….. 

 Ημερομηνία Υπογραφής:   …….…………….. 
 

Ημερομηνία Υπογραφής:   …….…………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  

 
(Ο πιο κάτω πίνακας θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως. Επιλέξιμες για σκοπούς υπολογισμού της 

χορηγίας, αποτελούν ΜΟΝΟ όσες εργασίες δηλωθούν πιο κάτω, νοουμένου ότι αυτές περιλαμβάνονται 
και στις επιλέξιμες δαπάνες που καταγράφονται στην Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) που 

υπογράφηκε. Νοείται ότι το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε επιλέξιμη εργασία είναι αυτό που 
καθορίζεται στην ΣΔΧ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε εργασία, θα πρέπει να επισυνάπτονται 

υποχρεωτικά προς επιβεβαίωση της ικανοποίησης των όρων του Σχεδίου. ) 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο κάτω εργασίες υλοποιήθηκαν στην κατοικία μου μετά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης μου στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» (2021): 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΜΕΡΟΣ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 

Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών 
στοιχείων που συνιστούν μέρος του 
κελύφους.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Αναλυτικοί υπολογισμοί των συντελεστών 
θερμοπερατότητας. Ετοιμάζονται από τον Ειδικευμένο 
Εμπειρογνώμονα (περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α). 

1.2 

Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της 
φέρουσας κατασκευής που συνιστούν 
μέρος του κελύφους.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1.3 
Αντικατάσταση κουφωμάτων που 
συνιστούν μέρος του κελύφους.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Αναλυτικοί υπολογισμοί στους οποίους να αναγράφονται 
απαραίτητα οι διαστάσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές (Uf, 
Up, Ug,Uw) του κάθε κουφώματος, όπως εκδίδονται από το 
λογισμικό που διαθέτει ο κάθε εγκαταστάτης 
 
και 
 
CE και Δηλώσεις Επίδοσης κάθε κουφώματος σύμφωνα με 
τους εν ισχύ Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της ΕΕ για το κάθε κούφωμα που αντικαθίσταται. 
 

1.4 Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης.  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ανάλυση υπογεγραμμένη από τον Ειδικευμένο 
Εμπειρογνώμονα που περιλαμβάνει: (α) τον αριθμό των 
σκιάστρων που εγκαταστάθηκαν, (β) τις διαστάσεις τους, και 
(γ) τα m2 των κουφωμάτων που σκιάζουν (περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα Α). 

ΜΕΡΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

2.1 
Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού 
θερμοσίφωνα.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Βεβαίωση ολοκλήρωσης της εγκατάστασης υπογεγραμμένη 
από τον εγκαταστάτη (Τυποποιημένο Παράρτημα Δ). 
 
και  
 
Ενεργειακή σήμανση της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού 
νερού.  
 
(Εάν η δεξαμενή είναι χωρητικότητας μέχρι και 150Lt, θα 
πρέπει να έχει ενεργειακή κατηγορίας τουλάχιστον Β ενώ 
εάν έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 150Lt, θα πρέπει να 
έχει ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον C με βάση τον Κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 812/2013). 
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2.2 
Εγκατάσταση αυτόνομων 
κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου 
τύπου δυναμικότητας μέχρι 4KW.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Ενεργειακές σημάνσεις (Εnergy Labels) για κάθε 
κλιματιστικό εγκαταστάθηκε.  
 
(Απαιτούμενη τάξη ενεργειακής απόδοσης: Τουλάχιστον Α++ 
για ψύξη και Τουλάχιστον Α+ για θέρμανση στη ‘’μέση’’ 
εποχή θέρμανσης όπως αυτές καθορίζονται στον Κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011). 

 

2.3 
Εγκατάσταση αυτόνομων 
κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου 
τύπου δυναμικότητας άνω από 4KW.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2.4 

Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής, 
Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας 
ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη 
λειτουργία κεντρικών συστημάτων 
θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ενεργειακή σήμανση (Energy Label) της αντλίας 
θερμότητας που εγκαταστάθηκε.  

 
(Απαιτούμενη τάξη ενεργειακής απόδοσης: Τουλάχιστον Α+ 
όπως καθορίζεται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 811/2013).  

2.5 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος Net Billing, δυναμικότητας 
μέχρι 10KW.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (Βεβαίωση Σύνδεσης) του 
συστήματος Net-Billing από την ΑΗΚ  στην οποία να 
καταγράφεται η δυναμικότητα του συστήματος και η 

ημερομηνία σύνδεσης του.  
 

και  
 

Αναλυτικό Τιμολόγιο που αφορά την εγκατάσταση στο 
οποίο να αναφέρεται το μοντέλο και ο αριθμός των φ/β 

πλαισίων και του μετατροπέα τάσης (inverter). 
 

και 
 

Αντίγραφο της ταυτότητας του φυσικού προσώπου στο 
όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ΑΗΚ της 

κατοικίας (εάν δεν είναι ο ίδιος ο αιτητής).   
2.6 

Μπαταρίες για αποθήκευση της 
ενέργειας που παράγεται από το 
Φωτοβολταϊκό Σύστημα.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ Τεχνικές προδιαγραφές των μπαταριών 

2.7 
Αγορά και τοποθέτηση λέβητα στερεού 
ή αέριου καυσίμου.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Ενεργειακή σήμανση (Energy Label) του λέβητα που 

εγκαταστάθηκε.  
 

(Απαιτούμενη τάξη ενεργειακής απόδοσης : Τουλάχιστον Α 
όπως καθορίζεται στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 811/2013 ή τον Καν. (ΕΕ) 2015/1187). 

2.8 
Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού 
καυσίμου.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2.9 
Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων 
ελέγχου των τεχνικών συστημάτων.  

ΝΑΙ/ΟΧΙ Τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων που 
εγκαταστάθηκαν. 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 

 

………………………………………….. 

 

Ημερομηνία Υπογραφής:   …….…………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 

 
Βεβαιώνω ότι έχω προβεί στην εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα (πλαισίων και κυλίνδρου ζεστού νερού), για το 

οποίο είναι εις γνώση μου ότι θα υποβληθεί αίτηση για καταβολή χορηγίας στο πλαίσιο Σχεδίου «Εξοικονομώ-

Αναβαθμίζωω στις Κατοικίες» (2021). 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 

 

ΌΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ:  
 

 
   

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΓΙΝΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο κάτω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς:  

‒ Κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης η εγκατάσταση/αντικατάσταση του ηλιακού 
συστήματος παραγωγής ζεστού νερού έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα έχει διασυνδεθεί με την οικία και έχει 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

‒ Γνωρίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και επιθεώρηση προς επιβεβαίωση 
της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος.  

‒ Δηλώνω ότι το σύνολο του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε είναι καινούριος και φέρει τη σήμανση CE. 

‒ Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της δαπάνης ή/και της αίτησης του 
πελάτη μου. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:  

 
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  
  

Α.Δ.Τ.:  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ (αν υπάρχει) 
 

   

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ         
(προαιρετικό αν υπάρχει): 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………………………………………………………………………………….… 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 


