
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού;  

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ∆ράσεων στους Τοµείς της 

Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) – 

Υ.Π.Ε.Κ.Α. προωθεί το Πρόγραµµα «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της 

ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» µε σκοπό τη δηµιουργία µίας κρίσιµης 

µάζας µόνιµων Ενεργειακών Επιθεωρητών που απαιτούνται για την εφαρµογή των 

απαιτήσεων του θεσµικού πλαισίου και των κανονιστικών ρυθµίσεων για την 

ενεργειακή επιθεώρηση, µε διασφαλισµένη ποιότητα.  

2. Τι είναι και τι προσφέρει η ενίσχυση; 

Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της 

ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, συστηµάτων θέρµανσης και 

κλιµατισµού, µέσω καταβολής προκαθορισµένου ποσού ενίσχυσης ανά κατηγορία 

Ενεργειακού Επιθεωρητή.  

Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών: 

− Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης 

ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών). 

− Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων θέρµανσης: 

ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 

ωρών). 

− Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων κλιµατισµού: 

ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 

ωρών). 

Το ποσό της ενίσχυσης για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερό από τετρακόσια (400) ευρώ ανεξάρτητα από το κόστος 

της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.  



3. Από πού προέρχονται οι πόροι κάλυψης της ενίσχυσης και ποια 

υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την καταβολή της στους δικαιούχους; 

Η ενίσχυση παρέχεται στους δικαιούχους µέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού 

& Εφαρµογής ∆ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της 

Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ). Η ενίσχυση συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την Ελληνική Πολιτεία µέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013) και από Εθνική ∆ηµόσια 

χρηµατοδότηση. Η συνολική συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη για τα οικονοµικά έτη 

2012 – 2015 έχει προϋπολογιστεί σε ποσό ύψους 8.000.000 €.  

4. Ποιους αφορά η ενίσχυση;  

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση της ενίσχυσης µπορεί να έχει κάθε 

φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 

3 του Π.∆. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 13 της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 4ης ∆εκεµβρίου 2012 (ΦΕΚ Α΄ 237) και της 

παραγράφου 23 του άρθρου 42, του Νόµου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης 

αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249) και του  

Νόµου 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης – Περιβαλλοντικό 

Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174). 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί σε δικαιούχους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές 

οι οποίοι θα επιλεγούν µε κριτήρια, εισοδηµατικά, ηλικιακά και γεωγραφικά. Οι 

τελικοί δικαιούχοι που θα προκύψουν από τη διαδικασία επιλογής τους θα λάβουν 

την ενίσχυση µετά την παρακολούθηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 

προγράµµατος ενεργειακών επιθεωρητών και την απόκτησης της ιδιότητας του 

µόνιµου Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 4178/2013 

(ΦΕΚ Α΄174). 

 

Επισηµαίνεται ότι από το έργο µπορούν να ωφεληθούν και όσοι ανήκουν στο 

Μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί 

στις αιτήσεις των µη προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς οι προσωρινοί 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές παρουσιάζουν σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των 

υπολοίπων υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών, δεδοµένου ότι απολαµβάνουν 

ήδη του δικαιώµατος εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων, αποκτώντας 

ταυτόχρονα πρακτική εµπειρία, πελατολόγιο και έσοδα από τη διενέργεια 

ενεργειακών επιθεωρήσεων. 



Σηµειώνεται ότι το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν 

ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την εξειδικευµένη κατάρτιση 

για να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή. 

5. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι του Προγράµµατος; 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αναδειχθούν οι δικαιούχοι του Προγράµµατος και 

ωφελούµενοι της ενίσχυσης είναι: 

α) Εισοδηµατικά: µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα βάσει του πλέον πρόσφατου 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος.  

β) Ηλικιακά: µε βάση τα έτη κτήσης πτυχίου ή διπλώµατος. 

γ) Γεωγραφικά: µε βάση την περιφέρεια της δηλωθείσας επαγγελµατικής έδρας  

 

Η σειρά κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων εκδίδεται από τον Ε.Φ.∆. βάσει των 

κριτηρίων του Προγράµµατος και της ακόλουθης µοριοδότησης. 

 

Εισοδηµατικά Κριτήρια 

Ετήσιο Εισόδηµα 

Ατοµικό* Οικογενειακό 

Μόρια 

Α.Ε.≤8.000€ Ο.Ε.≤15.000 20 

8.000< Α.Ε. ≤15.000 15.000< Ο.Ε. ≤30.000 15 

Α.Ε. >15.000 Ο.Ε. >30.000 10 

* Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και τα 
στοιχεία του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σηµειώµατος  

Ηλικιακά κριτήρια 

Έτη κτήσεως πτυχίου Μόρια 

Ε.Κ.Π. <5 20 

5≤ Ε.Κ.Π. ≤10 15 

Ε.Κ.Π. >10 10 

 

Εγγραφή στο Μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών  

 Μόρια 

Μη εγγραφή στο 
Μητρώο προσωρινών 

Ενεργειακών 
Επιθεωρητών  

10 

Έγγραφή στο Μητρώο 
προσωρινών 
Ενεργειακών 
Επιθεωρητών 

0 



Σηµειώνεται ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Π∆ 100/2010 «Ενεργειακοί 

Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων 

κλιµατισµού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά; 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι: 

− αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους, 

− απόδειξη λιανικής / απόδειξη παροχής υπηρεσιών που θα περιλαµβάνει το 

πραγµατικό ποσό που καταβλήθηκε από τον δικαιούχο στο πάροχο κατάρτισης, 

− υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνησίου 

της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα 

στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, 

− δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε 

ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 

7. Τι εννοούµε λέγοντας πλέον πρόσφατου οικονοµικού έτους; 

Ως πρόσφατο οικονοµικό έτος εννοείται το τελευταίο οικονοµικό έτος για το οποίο 

ο δικαιούχος οφείλει να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση και να έχει λάβει την 

αντίστοιχη εκκαθάριση φόρου. Στην περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του 

απαιτούµενου εκκαθαριστικού σηµειώµατος, καθυστέρηση η οποία δεν οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, µπορεί να κατατεθεί το εκκαθαριστικό σηµείωµα 

του προηγούµενου έτους.  

8. Ποια είναι η διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων της ενίσχυσης; 

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ καλεί τους δυνητικά δικαιούχους, να υποβάλλουν ηλεκτρονική 

αίτηση ένταξης, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

δηµοσιοποιείται µέσω: 

� της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, Υ.Π.Ε.Κ.Α. (www.ypeka.gr)  

� της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Ενέργειας, Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.  

� της κεντρικής ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr/ 

� της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://www.espa.gr) 



Η διάρκεια τόσο του πρώτου, όσο και των επόµενων κύκλων του Προγράµµατος 

θα καθορίζεται στην προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η αίτηση για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 

µέσω της υφιστάµενης ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της πρόσκλησης. 

Συγκεκριµένα, ο δυνητικά δικαιούχος (υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής), 

αφού έχει υποβάλλει αναγγελία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού 

Επιθεωρητή, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για συγκεκριµένη/ες 

Κατηγορία/ες ενίσχυσης, µε χρήση των κωδικών που του έχουν χορηγηθεί για τη 

χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). 

 

Κάθε δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει αίτηση για συγκεκριµένη/ες Κατηγορία/ες 

επιταγής/ών κατάρτισης, µε χρήση των κωδικών που του έχουν χορηγηθεί κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης για την αναγγελία Έναρξης ∆ραστηριότητας Μόνιµου 

Ενεργειακού Επιθεωρητή, δηλώνοντας τα αναγκαία σχετικά πεδία καθώς επίσης 

διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) στον οποίο θα καταβληθεί το ποσό 

της ενίσχυσης. 

Από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων προκύπτει ένας πίνακας αρχικής 

κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων του Προγράµµατος βάσει της µοριοδότησης 

που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους. Αυτός ο πίνακας θα 

καταδεικνύει τον αριθµό των δυνητικών δικαιούχων και επιλαχόντων. 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, την έκδοση της Βεβαίωσης Επαρκούς 

Παρακολούθησης και την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, ο 

Ε.Φ.∆. ελέγχει τον Πίνακα των δυνητικά δικαιούχων και δηµιουργεί τον Πίνακα 

των τελικών δικαιούχων της επιχορήγησης, τους οποίους καλεί (µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) να επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

Προγράµµατος (www.buildingcert.gr) και να εισάγουν τα στοιχεία κόστους της 

εκπαίδευσής τους (συνολικό κόστος, απόδειξη λιανικής).  

Σε περιπτώσεις ωφελουµένων, που για κάποιους λόγους αδυνατούν να 

προσκοµίσουν τη σχετική απόδειξη λιανικής, αυτές θα αναζητηθούν από τους 

αντίστοιχους συνεργαζόµενους φορείς εκπαίδευσης. 

Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστώνεται ανεπάρκεια 

δικαιολογητικών των καταρτιζοµένων η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ καλεί ισάριθµους 

επιλαχόντες να προσκοµίσουν τα δικά τους δικαιολογητικά. 



9. Ποια είναι τα απαιτούµενα δικαιολογητικά; 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συνοδεύουν την αίτηση είναι: 

•••• αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους. 

•••• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του 

γνησίου της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι 

αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του. 

•••• δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis όπως αυτός εκάστοτε 

ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων  

10. Ποια τα κριτήρια αξιολόγησης; 

Η σειρά κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων εκδίδεται από τον Ε.Φ.∆. βάσει των 

κριτηρίων του προγράµµατος και της ακόλουθης µοριοδότησης. 

Εισοδηµατικά Κριτήρια 

Ετήσιο Εισόδηµα 

Ατοµικό* Οικογενειακό 

Μόρια 

Α.Ε.≤8.000€ Ο.Ε.≤15.000 20 
8.000< Α.Ε. ≤15.000 15.000< Ο.Ε. ≤30.000 15 
Α.Ε. >15.000 Ο.Ε. >30.000 10 

* Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και τα στοιχεία του αντίστοιχου 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος  

Ηλικιακά κριτήρια 

Έτη κτήσεως πτυχίου Μόρια 
Ε.Κ.Π. <5 20 
5≤ Ε.Κ.Π. ≤10 15 
Ε.Κ.Π. >10 10 

Εγγραφή στο Μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών  

 Μόρια 
Μη εγγραφή στο 
Μητρώο προσωρινών 
Ενεργειακών 
Επιθεωρητών  

10 

Έγγραφή στο Μητρώο 
προσωρινών 
Ενεργειακών 
Επιθεωρητών 

0 



11. Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη διαδικασία της επιλογής 

των δικαιούχων της ενίσχυσης; 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων δικαιούχων στην 

τελευταία θέση των πινάκων των εν δυνάµει δικαιούχων για κάθε µια από τις τρείς 

κατηγορίες Περιφερειών, η κατάταξη γίνεται αρχικά µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα 

και στη συνέχεια µε τα έτη εµπειρίας από την κτήση του πτυχίου/διπλώµατος.  

12. Στην περίπτωση που είµαι κάτοχος ∆ιπλώµατος Μηχανικού και 

Πτυχίου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης την ηµεροµηνία κτήσεων 

ποιού από τα δύο πτυχία καταχωρώ στο σύστηµα; 

Στην περίπτωση που δικαιούχος είναι κάτοχος ∆ιπλώµατος Μηχανικού και Πτυχίου 

Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο σύστηµα καταχωρίζεται η ηµεροµηνία 

απόκτησης του πρώτου (χρονολογικά) από τα δύο πτυχία. 

13. Τι επιλέγω κατά την αίτηση οικογενειακό ή ατοµικό εισόδηµα; 

Ο έλεγχος των εισοδηµατικών κριτηρίων γίνεται βάσει των εισοδηµάτων του πλέον 

πρόσφατου οικονοµικού έτους. Η επιλογή του ατοµικού ή οικογενειακού 

εισοδήµατος γίνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και 

τα στοιχεία του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σηµειώµατος  

14. Στοιχεία επικοινωνίας ΕΦ∆ 

∆ιεύθυνση: ΕΥΣΕ∆ Ενέργειας,  Φυσικού Πλούτου, Κλιµατικής Αλλαγής(ΕΥΣΕ∆ 

ΕΝ/KA), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  

Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-6969865 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: eysed@eka.ypeka.gr 

15. Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης στους τελικούς 

δικαιούχους; 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος που επέλεξε και την απόκτηση της ιδιότητας του 

Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ οικ.192/2011 

«Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ Β΄2406) 

και στο Νόµο 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης – 



Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄174), και την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αναγγελίας έναρξης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή 

µε την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, η Ειδική Υπηρεσία 

Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) χορηγεί «Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών και Απόκτησης Ιδιότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, 

σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, για την άσκηση της δραστηριότητας του 

Ενεργειακού Επιθεωρητή». 

Το προαναφερθέν πιστοποιητικό θα αποστέλλεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό 

µήνυµα στον εκάστοτε αιτούντα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα αποστέλλεται 

αυτόµατα και στον Ε.Φ.∆. ώστε να τηρείται στο φάκελο του έργου και ακολουθεί 

έλεγχος Βεβαιώσεων Επαρκούς Παρακολούθησης καθώς επίσης και του συνόλου 

των δικαιολογητικών που έχουν προσκοµιστεί από το δικαιούχο. 

Για την καταβολή του ποσού της ενίσχυσης διενεργείται έλεγχος των 

υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, µέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο 

έλεγχος διενεργείται ηλεκτρονικά και αφορά στα δεδοµένα που έχουν 

καταχωρηθεί από τους δυνητικά δικαιούχους, στα δεδοµένα που καταχωρούνται 

από τους παρόχους κατάρτισης και στα στοιχεία που τηρούνται από την Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.). Μεταξύ των στοιχείων που 

ελέγχονται είναι, το επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου / διπλώµατος ή 

πιστοποιητικού αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ 

εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, η Βεβαίωση Επαρκούς 

Παρακολούθησης που εκδίδεται από τους παρόχους κατάρτισης και το 

εκκαθαριστικό σηµείωµα του δικαιούχου.  

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας, δίνεται έγκριση µεταφοράς του ποσού της ενίσχυσης στον 

τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται 

σταδιακά, µετά από κάθε κύκλο του Προγράµµατος.  

Η πληρωµή των επιταγών κατάρτισης γίνεται σταδιακά µετά από κάθε κύκλο 

Προγράµµατος. 



16. Ποια είναι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων; 

Η διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραµµα, όπως αυτή ορίζεται από 

την πρόσκληση είναι: 

από την  ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης (ηµεροµηνία έναρξης 

υποβολής αιτήσεων) 

έως την 11 Οκτωβρίου 2013 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων) 

17. Από πού θα ενηµερώνονται οι δικαιούχοι για την πορεία της αίτησής 

τους; 

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της κεντρικής ιστοσελίδας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

(http://www.ypeka.gr), της επίσηµης διαδικτυακής πύλης του Μητρώου 

Ενεργειακών Επιθεωρητών www.buildingcert.gr, καθώς επίσης και από τον 

Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος στο τηλέφωνο 210-6969865 ή 

να στέλνουν e-mail στη διεύθυνση: eysed@eka.ypeka.gr. 

 


