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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4757 Παρασκεσή, 7 Φεβροσαρίοσ 2014 99 

      

Απιθμόρ 39 

Οι πεπί Ρύθμιζηρ ηηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηων Κηιπίων (Δνεπγειακή Πιζηοποίηζη ηων Κηιπίων) 
(Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 
19(1) και (2) ηων πεπί Ρύθμιζηρ ηηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηων Κηιπίων Νόμων ηος 2006 έωρ 2012, αθού 
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπωρ  
ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

Ο ΠΔΡΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19(1) θαη (2) 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L153, 
18.6.2010,  
ζ. 65. 

Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κε ηίηιν «Οδεγία 
2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19

εο
 Μαΐνπ 2010 γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε ηωλ θηηξίωλ», 

 
142(Ι) ηνπ 2006 

30(Ι) ηνπ 2009 
210(Ι)  ηνπ 2012. 
 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ην άξζξν 19(1) θαη 
(2) ηωλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ Νόκωλ ηνπ 2006 έωο 2012, 
εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

πλνπηηθόο ηίηινο. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι) 
16.4.2009. 
 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί  ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 
ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη 
ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή 
Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) Καλνληζκνύο  ηνπ 2009 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί 
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη 
πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) 
Καλνληζκνί ηνπ 2009 θαη 2014. 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 2 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2.-(1) Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 2 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο 
αθνινύζωο: 

 

   (α) Με ηε δηαγξαθή από απηή ηνπ όξνπ «κειεηεηήο» θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ· 

   (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από απηή ζηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «κεηξών πηζηνπνηεηηθώλ 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίωλ», ηωλ ιέμεωλ «εδάθην (7)» (ηέηαξηε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο 
«εδάθην (9)»· 

   (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ «ζπζηάζεηο», ηωλ ιέμεωλ «εδάθην (3)», κε 
ηηο ιέμεηο «εδάθην (4) θαη (5)»· 

    (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «Νόκνο», από ηνλ αθόινπζν λέν νξηζκό:  

          «ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ Νόκν, όπωο απηόο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ  
Καλνληζκνύ 3 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3. Ο Καλνληζκόο  3  ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο:  

   (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηε παξάγξαθν (1) απηνύ, ηεο θξάζεο «άξζξα 6, 7 θαη 9», κε ηε 
θξάζε «άξζξα 4, 6, 6Α, 7, 7Α θαη 9»· θαη 

   (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηε παξάγξαθν (2) απηνύ, ηεο ιέμεο «Παξάξηεκα» κε ηε ιέμε 
«Παξάξηεκα IΙ», θαη ηελ πξνζζήθε ζηνλ πιαγηόηηηιν απηήο ηεο ιέμεο «Παξάξηεκα ΙΙ». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ  4 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

4. O Καλνληζκόο 4 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζωο κεηά ηελ 
παξάγξαθν (4) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (5): 

 

   
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Ι): 
7.2. 2014. 

«(5) Δγγξαθή ζην κεηξών πνπ έγηλε γηα θαζνξηζκέλε θαηεγνξία θηηξίωλ 
δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 10, ωο είρε πξηλ απηόο ηξνπνπνηεζεί από ηνπο 
πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή 
Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνύο ηνπ 2014, 
ζπλερίδεη λα ηζρύεη κέρξη λα αλαζηαιεί ή ηεξκαηηζηεί, λννπκέλνπ όηη 
ηεξνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 5.». 

    
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 5 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

5. Ο Καλνληζκόο 5 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 
 

   (α) κε ηελ αξίζκεζε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ απηνύ, ζε παξάγξαθν (1) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηεο άλω θαη θάηω ηειείαο ζην ηέινο απηήο, κε ηειεία· 

   (β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ απηνύ, όπωο απηή 
αλαξηζκήζεθε, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (2): 

    
  

 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
7.2.2014. 

«(2) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνύ 4 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ, 
πξόζωπν πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην κεηξών πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο 
ηωλ πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή 
Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ (Σξνπνπνηεηηθώλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2014, 
ρξεηάδεηαη λα πιεξεί γηα ηελ αλαλέωζε εγγξαθήο, ηα θαζνξηζκέλα ζηνλ 
Καλνληζκό 10 πξνζόληα ωο απηά είραλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηωλ 
πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε 
ηωλ Κηηξίωλ (Σξνπνπνηεηηθώλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2014:». 

   
Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 10 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

 6. Ο Καλνληζκόο 10  ηωλ  βαζηθώλ  θαλνληζκώλ  αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ  αθόινπζν λέν 
Καλνληζκό 10:  
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 «Πξνζόληα 
Δηδηθεπκέλνπ 
Δκπεηξνγλώκνλα. 

10.-(1) Σεξνύκελωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ (2), ν εηδηθεπκέλνο 
εκπεηξνγλώκνλαο  θαηέρεη ηα αθόινπζα πξνζόληα: 

     (α)  Όζνλ αθνξά θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο – 

(i) έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξόλν απνδεδεηγκέλε πείξα ζηνλ 
ηνκέα ηωλ θηηξίωλ ή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο ή ζε ηερληθά 
ζπζηήκαηα θηηξίνπ· θαη 

(ii) έρεη βεβαίωζε επηηπρίαο ζε εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη 
από νξγαληζκό αμηνιόγεζεο. 

     (β)  Όζνλ αθνξά  θηίξηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο – 

(i) έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ρξόληα απνδεδεηγκέλε πείξα 
ζηνλ ηνκέα ηωλ θηηξίωλ ή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο ή ζε ηερληθά 
ζπζηήκαηα θηηξίνπ ή έρεη εθδώζεη ηνπιάρηζηνλ ελελήληα 
(90) πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα θηίξηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο· θαη 

(ii) έρεη βεβαίωζε επηηπρίαο ζε εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη 
από νξγαληζκό αμηνιόγεζεο. 

     (γ)      Όζνλ αθνξά πθηζηάκελα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 
δεκόζηεο αξρέο θαη εκπίπηνπλ ζηηο πξόλνηεο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ Νόκνπ, ηωλ νπνίωλ νη ππνινγηζκνί ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή εηήζηα ελέξγεηα πνπ 
θαηαλαιώλεηαη, έρεη ηνπιάρηζην έλα (1) ρξόλν απνδεδεηγκέλε 
πείξα ζηνλ ηνκέα ηωλ θηηξίωλ ή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο ή ζε 
ηερληθά ζπζηήκαηα θηηξίνπ θαη επίζεο βεβαίωζε επηηπρίαο ζε 
εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από νξγαληζκό αμηνιόγεζεο. 

(2) Ο εηδηθεπκέλνο  εκπεηξνγλώκνλαο ζε πεξίπηωζε πνπ αθνξά – 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

224(Ι) ηνπ 1990 
106(Ι) ηνπ 1992 

15(Ι) ηνπ 1993 
31(Ι) ηνπ 1993 
53(Ι) ηνπ 1993 
44(Ι) ηνπ 1996 
34(Ι) ηνπ 1997 
15(Ι) ηνπ 2002 
24(Ι) ηνπ 2002 

221(Ι) ηνπ 2002 
19(Ι) ηνπ 2003 

151(Ι) ηνπ 2003 
105(Ι) ηνπ 2006 

61(Ι) ηνπ 2009 
101(Ι) ηνπ 2012 

167(Ι) ηνπ 2013. 

     (α) πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γεκνθξαηία, είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ 
θιάδν ηεο αξρηηεθηνληθήο ή πνιηηηθήο κεραληθήο  ή 
ειεθηξνινγηθήο κεραληθήο ή κεραλνινγηθήο κεραληθήο ή ρεκηθήο 
κεραληθήο ή κεραληθήο πεξηβάιινληνο, ηνπ κεηξώνπ κειώλ ηνπ 
Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ (Δ.Σ.Δ.Κ.)· 

 (β)  πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο,   είλαη ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 25Β 
ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ 
Νόκνπ, όπωο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, 
εγγεγξακκέλνο ζην αξρείν κεραληθώλ παξερόληωλ ππεξεζίεο 
ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ (Δ.Σ.Δ.Κ.) 
ωο αξρηηέθηνλαο ή πνιηηηθόο κεραληθόο ή ειεθηξνιόγνο 
κεραληθόο ή κεραλνιόγνο κεραληθόο ή ρεκηθόο κεραληθόο ή 
κεραληθόο πεξηβάιινληνο: 

  Ννείηαη όηη, αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), 
πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ν νπνίνο είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζηε Γεκνθξαηία ή ζε άιιν θξάηνο κέινο, δύλαηαη λα 
εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα θηίξηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο, εθόζνλ  είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 
κεηξών κειώλ Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ 
(Δ.Σ.Δ.Κ.) ή ζην αξρείν κεραληθώλ παξερόληωλ ππεξεζίεο ηνπ 
Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ (Δ.Σ.Δ.Κ.) αληίζηνηρα, 
ζηνπο θιάδνπο ηεο ρεκηθήο κεραληθήο ή κεραληθήο πεξηβάιινληνο.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 11 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

7. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 11 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε από απηή, ηεο ηειείαο ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) απηνύ κε άλω ηειεία θαη ηελ 
πξνζζήθε ακέζωο κεηά ηεο αθόινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ (δ): 

 «(δ) άιια ζέκαηα ηα νπνία ζεωξνύληαη ζεκαληηθά γηα ην  ζύζηεκα έιεγρνπ ηωλ 
πηζηνπνηεηηθώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηωλ θηηξίωλ.». 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 13 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

8. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ  13 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
πξνζζήθε, ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηηξίνπ,» (ηξίηε γξακκή) απηήο, ηεο θξάζεο «, ηνπο 
ππνινγηζκνύο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 14 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

9. Ο Καλνληζκόο 14 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, ακέζωο κεηά ηηο ιέμεηο «ζην θηίξην» 
(δεύηεξε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ζηελ θηηξηαθή κνλάδα»· θαη 

 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (2) απηνύ, ακέζωο κεηά ηελ θξάζε «γηα 
ζπγθεθξηκέλν θηίξην» (δεύηεξε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή θηηξηαθή κνλάδα». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 15 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ.  

10. Ο Καλνληζκόο 15 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηίξην» (δεύηεξε 
γξακκή) ηεο θξάζεο «ή θηηξηαθή κνλάδα»· 

 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηίξην» (έθηε 
γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ηε ζπγθεθξηκέλε θηηξηαθή κνλάδα.»· 

 (γ)  κε ηελ πξνζζήθε, ζηε παξάγξαθν (2) απηνύ, ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηηξίνπ» (ηξίηε 
γξακκή) ηεο θξάζεο «ή θηηξηαθήο κνλάδαο»· 

 (δ) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (3) απηνύ- 

     (i) ακέζωο κεηά ηε ιέμε  «θηηξίνπ» (ηέηαξηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ηεο θηηξηαθήο 
κνλάδαο», 

     (ii) ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηίξην» (όγδνε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ηε ζπγθεθξηκέλε 
θηηξηαθή κνλάδα.»· 

 (ε) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (4) απηνύ, ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηηξίνπ» (έθηε 
γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θηηξηαθήο κνλάδαο.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 16 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

11. Ο Καλνληζκόο 16 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α)  Με ηελ πξνζζήθε ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνύ, ακέζωο κεηά ηε 
ιέμε «θηηξίνπ» (ηξίηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ηε ζπγθεθξηκέλε θηηξηαθή κνλάδα»· 

 (β)  κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (3) απηνύ- 

(i) ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηηξίνπ» (ηέηαξηε γξακκή) ηεο θξάζεο  «ή θηηξηαθήο 
κνλάδαο»· θαη   

(ii) ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηηξίνπ» (έβδνκε γξακκή) ηεο  θξάζεο «ή ηεο θηηξηαθήο 
κνλάδαο». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 18 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

12. Η παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνύ 18 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
πξνζζήθε ζε απηή, ακέζωο κεηά ηε ιέμε «θηίξην» (ηξίηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ηελ ίδηα θηηξηαθή 
κνλάδα.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 19 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

13. Η ππνπαξάγξαθνο (γ) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνύ 19 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ 
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζε απηή, ακέζωο κεηά ηε θξάζε «ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ» 
(ηξίηε γξακκή) ηεο θξάζεο «ή ζπγθεθξηκέλεο θηηξηαθήο κνλάδαο». 

Γηαγξαθή ηνπ 
Καλνληζκνύ 20 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

14. Ο Καλνληζκόο 20 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ δηαγξάθεηαη. 

Αληηθαηάζηαζε 
Παξαξηήκαηνο 1. 
Πίλαθαο. 

15. Σν Παξάξηεκα  1 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν λέν Παξάξηεκα 1 
πνπ εκθαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα. 
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ΠΙΝΑΚΑ 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

(Καλνληζκόο 4(3)(α)) 

Αίηεζε γηα εγγξαθή ωο Δηδηθεπκέλνο Δκπεηξνγλώκνλαο γηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο 

ΜΔΡΟ 1 : ηνηρεία Δγγξαθεο
1
 

~Ολνκαηεπώλπκν:* Σίηινο: (θνο/θα, θιπ.)* 

~Σόπνο εξγαζίαο:* 
 
 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο (εάλ δηαθέξεη από ηελ πην πάλω): 
 
 

~ Δξγνδόηεο:* 
 

Καηαρωξεκέλν e-mail (1):
2
* 

~ e-mail (2): ~ Σειέθωλν (1):* 

Φαμ: Σειέθωλν (2): 

~Ιζηνζειίδα: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:*  

Ολνκαηεπώλπκν πξνζώπνπ γηα 
ζθνπνύο επηθνηλωλίαο

3
: 

 

Σειέθωλν πξνζώπνπ γηα ζθνπνύο 
επηθνηλωλίαο: 

 

Έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλωο ωο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο;*  
                                                          Ναη    Όρη         Αξ. εγγξαθεο

4
  ________________ 

ΜΔΡΟ 2 : Πξνζόληα 

Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Μειώλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ  (Δ.Σ.Δ.Κ.), ζε 
πεξίπηωζε πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ή είκαη εγγεγξακκέλνο ζην αξρείν κεραληθώλ παξερόληωλ ππεξεζίεο, ζε 
πεξίπηωζε ππεθόνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιινο θξάηνο κέινο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ Νόκνπ θαη ηωλ  ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ, γηα  ___ ρξόληα ζηνλ 
θιάδν_____________ __________________________________________.  
 Δπηζπλάπηω ζρεηηθή βεβαίωζε από ην ΔΣΔΚ.* 

Έρω _____ ρξόληα απνδεδεηγκέλε πείξα  ζηνλ ηνκέα ηωλ θηηξίωλ 
                                                                   ζε ζέκαηα ελέξγεηαο 
                                                                   ζε ηερληθά ζπζηήκαηα θηηξίνπ 
Δπηζπλάπηω ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ζρεηηθή πείξα  

Καηέρω βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο 
εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από 
ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο * 
Δπηζπλάπηω ζρεηηθή βεβαίωζε. 

Ηκεξνκελία εμέηαζεο:* 
__/__/__ 
 

Αξ. θαη ηίηινο εμέηαζεο :* 

Όλνκα νξγαληζκνύ πνπ δηνξγάλωζε ηηο εμεηάζεηο:* 

ΜΔΡΟ 3 : ηνηρεία Σήξεζεο Αξρείνπ
5
* 

 Αλαιακβάλω λα δηαηεξώ αξρείν κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Ρύζκηζεο 
ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) Καλνληζκνύο γηα θάζε πηζηνπνηεηηθό 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ εθδίδεηαη από εκέλα, ζηνλ ηόπν εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο 1 ηεο αίηεζεο. 
 Αλαιακβάλω λα δηαηεξώ αξρείν κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Ρύζκηζεο 
ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) Καλνληζκνύο, γηα θάζε πηζηνπνηεηηθό 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ εθδίδεηαη από εκέλα. Σν αξρείν ζα δηαηεξείηαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

Γηεύζπλζε αξρείνπ:  

Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ 
αξρείνπ: 

 

Σειέθωλν:  

ΜΔΡΟ 4 : Τπνγξαθή* 

 
Τπνγξαθή:               ___________________________________________ 
Ηκεξνκελία:             __/__/__ 
 
 
- Η εγγξαθή ζην κεηξών ζπλεπάγεηαη από κέξνπο ηνπ εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα πιήξε επίγλωζε  ηωλ ζπλεπεηώλ 
ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ Νόκνπ θαη ηωλ θαλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηώλ. 
- Ο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο ηνπ ΔΣΔΚ. 
- Ο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο αλαιακβάλεη λα ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα αξρή γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηωλ 
ζηνηρείωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε.  

 
Έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εγγξαθή: 
 
 Τπνγξακκέλν θαη ζπκπιεξωκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο 
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 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην κεηξών κειώλ ηνπ ΔΣΔΚ ζε πεξίπηωζε Κύπξηνπ πνιίηε, ή ζην αξρείν κεραληθώλ 
παξερόληωλ ππεξεζίεο, ζε πεξίπηωζε ππεθόνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο εθηόο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ Νόκνπ.  
 Βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο γηα εηδηθεπκέλνπο 
εκπεηξνγλώκνλεο  
 Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνύ 
 Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ πείξα πνπ απαηηείηαη ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 10 
 
 
ΗΜΔΙΩΗ: Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο ζα επηζηξέθνληαη ωο έρνπλ 
 

ΜΔΡΟ 5 : ΜΟΝΟ γηα ρξήζε από ηελ αξκόδηα αξρή 

Αξ. εγγξαθήο εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα: 
 

Σέινο εγγξαθήο πιεξώζεθε: Ναη/Όρη 

Δξγνδόηεο  εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα: 
 

Βεβαίωζε από ΔΣΔΚ:  Ναη / Όρη 

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο: Βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ 
δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο 
γηα εηδηθεπκέλνπο εκπεηξνγλώκνλεο :  Ναη / Όρη 

Δμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ από: 
 

Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνύ:  Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία εηήζηαο αλαλέωζεο εγγξαθήο: 
 

 

 
 

εκείωζε: Σα πεδία πνπ ππνδειώλνληαη κε αζηεξίζθν (*) είλαη ππνρξεωηηθά 
 
1 ύκθωλα κε ηνπο «πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) 
Καλνληζκνύο» ην κέξνο ηνπ κεηξώνπ εηδηθεπκέλωλ εκπεηξνγλωκόλωλ πνπ πεξηέρεη ην όλνκα θάζε ελ ηζρύ 
εγγεγξακκέλνπ εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα, ηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ θαη ηηο θαζνξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο θηηξίωλ γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε εγγξαθή ηνπ, είλαη αλνηθηό γηα δεκόζηα επηζεώξεζε ζην δηαδίθηπν ή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ γξαθείωλ ηεο αξκόδηαο αξρήο. Σα ζηνηρεία απηά ζεκεηώλνληαη κε ~ θαη 
ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ  δεκνζηνπνηεκέλνπ κεηξώνπ. 
 
2 Σν «θαηαρωξεκέλν e-mail(1)» είλαη ε κνλαδηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε κέζω ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ, νη ζπζηάζεηο θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα γηα 
θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό κεηξών. Η πην πάλω ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο από ηελ αξκόδηα 
αξρή γηα ηελ αιιεινγξαθία πνπ απνζηέιιεη πξνο ηνλ εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλώκνλα. 
 
3 Σν πξόζωπν, αλ ππάξρεη, πνπ ζα παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνλ εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλώκνλα θαη ην νπνίν ζα 
είλαη δηαζέζηκν ζηελ αξκόδηα αξρή γηα δηεθπεξαίωζε δηνηθεηηθώλ ζεκάηωλ όπωο είλαη ε δηεπζέηεζε ρξεώζεωλ, ε 
δηεπζέηεζε πξόζβαζεο ζηα αξρεία θαη έγγξαθα γηα ζθνπνύο ειέγρνπ, θιπ. 
 
4 Δάλ έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλωο ωο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο παξαθαιώ όπωο ζεκεηώζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ 
αξηζκνύ εγγξαθήο. 
 
5 Παξαθαιώ ζεκεηώζηε  ζην θαηάιιειν  θνπηί, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε. 
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Αίηεζε γηα εγγξαθή ωο Δηδηθεπκέλνο Δκπεηξνγλώκνλαο γηα θηίξηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο 
 

ΜΔΡΟ 1 : ηνηρεία Δγγξαθεο
1
 

~Ολνκαηεπώλπκν:* Σίηινο: (θνο/θα, θιπ.)* 

~Σόπνο εξγαζίαο:* 
 
 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο (εάλ δηαθέξεη από ηελ πην πάλω): 
 
 

~ Δξγνδόηεο:* 
 

Καηαρωξεκέλν e-mail (1):
2
* 

~ e-mail (2): ~ Σειέθωλν (1):* 

Φαμ: Σειέθωλν (2): 

~Ιζηνζειίδα: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:*  

Ολνκαηεπώλπκν πξνζώπνπ γηα 
ζθνπνύο επηθνηλωλίαο

3
: 

 

Σειέθωλν πξνζώπνπ γηα 
ζθνπνύο επηθνηλωλίαο: 

 

Έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλωο ωο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο;*  
                                                          Ναη    Όρη         Αξ. εγγξαθεο

4
  ________________ 

ΜΔΡΟ 2 : Πξνζόληα 

Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Μειώλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ  
(Δ.Σ.Δ.Κ.), ζε πεξίπηωζε πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ή είκαη εγγεγξακκέλνο ζην αξρείν κεραληθώλ 
παξερόληωλ ππεξεζίεο, ζε πεξίπηωζε ππεθόνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιινο 
θξάηνο κέινο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ 
Νόκνπ θαη ηωλ  ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ, γηα  ___ ρξόληα ζηνλ θιάδν_____________ 
__________________________________________.  
 Δπηζπλάπηω ζρεηηθή βεβαίωζε από ην ΔΣΔΚ.* 

Έρω _____ ρξόληα απνδεδεηγκέλε πείξα  ζηνλ ηνκέα ηωλ θηηξίωλ 
                                                                   ζε ζέκαηα ελέξγεηαο 
                                                                   ζε ηερληθά ζπζηήκαηα θηηξίνπ 
Δπηζπλάπηω ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ζρεηηθή πείξα 

Καηέρω βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο 
εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ 
από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο 
* 
Δπηζπλάπηω ζρεηηθή βεβαίωζε. 

Ηκεξνκελία εμέηαζεο:* __/__/__ 
 

Αξ. θαη ηίηινο εμέηαζεο :* 

Όλνκα νξγαληζκνύ πνπ δηνξγάλωζε ηηο εμεηάζεηο:* 

ΜΔΡΟ 3 : ηνηρεία Σήξεζεο Αξρείνπ
5
* 

 Αλαιακβάλω λα δηαηεξώ αξρείν κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο 
πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) 
Καλνληζκνύο, γηα θάζε πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ εθδίδεηαη από εκέλα, ζηνλ 
ηόπν εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Μέξνο 1 ηεο αίηεζεο. 
 Αλαιακβάλω λα δηαηεξώ αξρείν κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο 
πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) 
Καλνληζκνύο, γηα θάζε πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ εθδίδεηαη από εκέλα. Σν 
αξρείν ζα δηαηεξείηαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

Γηεύζπλζε αξρείνπ:  

Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ 
αξρείνπ: 

 

Σειέθωλν:  

ΜΔΡΟ 4 : Τπνγξαθή* 

 
Τπνγξαθή:               ___________________________________________ 
Ηκεξνκελία:             __/__/__ 
 
 
- Η εγγξαθή ζην κεηξών ζπλεπάγεηαη από κέξνπο ηνπ εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα πιήξε επίγλωζε 
ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ Νόκνπ θαη ηωλ θαλνληζκώλ 
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηώλ. 
- Ο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο ηνπ ΔΣΔΚ. 
- Ο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο αλαιακβάλεη λα ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα αξρή γηα νπνηαδήπνηε 
αιιαγή ηωλ ζηνηρείωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. 

Έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εγγξαθή: 

 Τπνγξακκέλν θαη ζπκπιεξωκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο 
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 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην κεηξών ηνπ Δ.ΣΔ.Κ. ζε πεξίπηωζε Κύπξηνπ πνιίηε, ή ζην αξρείν κεραληθώλ παξερόληωλ 
ππεξεζίεο, ζε πεξίπηωζε ππεθόνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ Νόκνπ 

 Βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο γηα εηδηθεπκέλνπο 
εκπεηξνγλώκνλεο  

 Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνύ 

 Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ πείξα πνπ απαηηείηαη ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 10 

 
ΗΜΔΙΩΗ: Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο ζα επηζηξέθνληαη ωο έρνπλ 
 

ΜΔΡΟ 5 : ΜΟΝΟ γηα ρξήζε από ηελ αξκόδηα αξρή 

Αξ. εγγξαθήο εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα: 
 

Σέινο εγγξαθήο πιεξώζεθε: Ναη/Όρη 

Δξγνδόηεο  εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα: 
 

Βεβαίωζε από ΔΣΔΚ:  Ναη / Όρη 

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο: Βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ 
δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο 
γηα εηδηθεπκέλνπο εκπεηξνγλώκνλεο :  Ναη / Όρη 

Δμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ από: 
 

Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνύ:  Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία εηήζηαο αλαλέωζεο εγγξαθήο: 
 

 

 

εκείωζε: Σα πεδία πνπ ππνδειώλνληαη κε αζηεξίζθν (*) είλαη ππνρξεωηηθά 

1 ύκθωλα κε ηνπο «πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) 
Καλνληζκνύο» ην κέξνο ηνπ κεηξώνπ εηδηθεπκέλωλ εκπεηξνγλωκόλωλ πνπ πεξηέρεη ην όλνκα θάζε ελ ηζρύ 
εγγεγξακκέλνπ εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα, ηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ θαη ηηο θαζνξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο θηηξίωλ γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε εγγξαθή ηνπ, είλαη αλνηθηό γηα δεκόζηα επηζεώξεζε ζην δηαδίθηπν ή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ γξαθείωλ ηεο αξκόδηαο αξρήο. Σα ζηνηρεία απηά ζεκεηώλνληαη κε ~ θαη 
ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ  δεκνζηνπνηεκέλνπ κεηξώνπ. 

2 Σν «θαηαρωξεκέλν e-mail(1)» είλαη ε κνλαδηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε κέζω ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ, νη ζπζηάζεηο θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα γηα 
θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό κεηξών. Η πην πάλω ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο από ηελ αξκόδηα 
αξρή γηα ηελ αιιεινγξαθία πνπ απνζηέιιεη πξνο ηνλ εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλώκνλα. 
 
3 Σν πξόζωπν, αλ ππάξρεη, πνπ ζα παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνλ εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλώκνλα θαη ην νπνίν ζα 
είλαη δηαζέζηκν ζηελ αξκόδηα αξρή γηα δηεθπεξαίωζε δηνηθεηηθώλ ζεκάηωλ όπωο είλαη ε δηεπζέηεζε ρξεώζεωλ, ε 
δηεπζέηεζε πξόζβαζεο ζηα αξρεία θαη έγγξαθα γηα ζθνπνύο ειέγρνπ, θιπ. 
 
4 Δάλ έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλωο ωο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο παξαθαιώ όπωο ζεκεηώζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ 
αξηζκνύ εγγξαθήο. 
 
5 Παξαθαιώ ζεκεηώζηε  ζην θαηάιιειν  θνπηί, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε. 
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Αίηεζε γηα εγγξαθή ωο Δηδηθεπκέλνο Δκπεηξνγλώκνλαο γηα πθηζηάκελα θηίξηα  
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από δεκόζηεο αξρέο  

 

ΜΔΡΟ 1 : ηνηρεία Δγγξαθεο
1
 

~Ολνκαηεπώλπκν:* Σίηινο: (θνο/θα, θιπ.)* 

~Σόπνο εξγαζίαο:* 
 
 

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο (εάλ δηαθέξεη από ηελ πην πάλω): 
 
 

~Δξγνδόηεο*:  
 

Καηαρωξεκέλν e-mail (1):
2
* 

~ e-mail (2): ~ Σειέθωλν (1):* 

Φαμ: Σειέθωλν (2): 

~Ιζηνζειίδα: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:*  

Ολνκαηεπώλπκν πξνζώπνπ γηα 
ζθνπνύο επηθνηλωλίαο

3
: 

 

Σειέθωλν πξνζώπνπ γηα ζθνπνύο 
επηθνηλωλίαο: 

 

Έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλωο ωο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο;*  
                                                          Ναη    Όρη         Αξ. εγγξαθεο

4
  ________________ 

ΜΔΡΟ 2 : Πξνζόληα 

Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Μειώλ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ  (Δ.Σ.Δ.Κ.), ζε 
πεξίπηωζε πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ή είκαη εγγεγξακκέλνο ζην αξρείν κεραληθώλ παξερόληωλ ππεξεζίεο, ζε 
πεξίπηωζε ππεθόνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιινο θξάηνο κέινο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ Νόκνπ θαη ηωλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ, γηα  ___ ρξόληα 
ζηνλ θιάδν_____________ __________________________________________.  
 Δπηζπλάπηω ζρεηηθή βεβαίωζε από ην ΔΣΔΚ.* 

Καηέρω βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο 
εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από 
ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο * 
Δπηζπλάπηω ζρεηηθή βεβαίωζε. 

Ηκεξνκελία εμέηαζεο:* 
__/__/__ 
 

Αξ. θαη ηίηινο εμέηαζεο :* 

Όλνκα νξγαληζκνύ πνπ δηνξγάλωζε ηηο εμεηάζεηο:* 

ΜΔΡΟ 3 : ηνηρεία Σήξεζεο Αξρείνπ
5
* 

 Αλαιακβάλω λα δηαηεξώ αξρείν κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί 
Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) Καλνληζκνύο, γηα θάζε 
πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ εθδίδεηαη από εκέλα, ζηνλ ηόπν εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
Μέξνο 1 ηεο αίηεζεο. 
 Αλαιακβάλω λα δηαηεξώ αξρείν κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπωο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί 
Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) Καλνληζκνύο, γηα θάζε 
πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ εθδίδεηαη από εκέλα. Σν αξρείν ζα δηαηεξείηαη ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε: 

Γηεύζπλζε αξρείνπ:  

Ολνκαηεπώλπκν ππεύζπλνπ 
αξρείνπ: 

 

Σειέθωλν:  

ΜΔΡΟ 4 : Τπνγξαθή* 

 
Τπνγξαθή:               ___________________________________________ 
Ηκεξνκελία:             __/__/__ 
 
 
- Η εγγξαθή ζην κεηξών ζπλεπάγεηαη από κέξνπο ηνπ εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα πιήξε επίγλωζε ηωλ 
ζπλεπεηώλ ηνπ πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ Νόκνπ θαη ηωλ θαλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηώλ. 
- Ο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο ηνπ ΔΣΔΚ. 
- Ο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο αλαιακβάλεη λα ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα αξρή γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηωλ 
ζηνηρείωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε.  

 
Έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εγγξαθή: 
 
 Τπνγξακκέλν θαη ζπκπιεξωκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο 
 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην κεηξών ηνπ ΔΣΔΚ ή ζε αληίζηνηρν ζώκα άιινπ θξάηνπο κέινπο 
 Βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο γηα εηδηθεπκέλνπο 
εκπεηξνγλώκνλεο  
 Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνύ 
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ΗΜΔΙΩΗ: Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο ζα επηζηξέθνληαη ωο έρνπλ 
 

ΜΔΡΟ 5 : ΜΟΝΟ γηα ρξήζε από ηελ αξκόδηα αξρή 

Αξ. εγγξαθήο εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα: 
 

Σέινο εγγξαθήο πιεξώζεθε: Ναη/Όρη 

Αξ. εηαηξίαο εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα: 
 

Βεβαίωζε από ΔΣΔΚ:  Ναη / Όρη 

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο: Βεβαίωζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ 
δηνξγαλώζεθαλ από ηνλ νξγαληζκό αμηνιόγεζεο 
γηα εηδηθεπκέλνπο εκπεηξνγλώκνλεο :  Ναη / Όρη 

Δμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ από: 
 

Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνύ:  Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία εηήζηαο αλαλέωζεο εγγξαθήο: 
 

 

 
 

εκείωζε: Σα πεδία πνπ ππνδειώλνληαη κε αζηεξίζθν (*) είλαη ππνρξεωηηθά 
 
1 ύκθωλα κε ηνπο «πεξί Ρύζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηωλ Κηηξίωλ (Δλεξγεηαθή Πηζηνπνίεζε ηωλ Κηηξίωλ) 
Καλνληζκνύο» ην κέξνο ηνπ κεηξώνπ εηδηθεπκέλωλ εκπεηξνγλωκόλωλ πνπ πεξηέρεη ην όλνκα θάζε ελ ηζρύ 
εγγεγξακκέλνπ εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλώκνλα, ηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηνπ θαη ηηο θαζνξηζκέλεο 
θαηεγνξίεο θηηξίωλ γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε εγγξαθή ηνπ, είλαη αλνηθηό γηα δεκόζηα επηζεώξεζε ζην δηαδίθηπν ή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνύ ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ γξαθείωλ ηεο αξκόδηαο αξρήο. Σα ζηνηρεία απηά ζεκεηώλνληαη κε ~ θαη 
ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ  δεκνζηνπνηεκέλνπ κεηξώνπ. 
 
2 Σν «θαηαρωξεκέλν e-mail(1)» είλαη ε κνλαδηθή ειεθηξνληθή δηεύζπλζε κέζω ηεο νπνίαο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ, νη ζπζηάζεηο θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα γηα 
θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό κεηξών. Η πην πάλω ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο από ηελ αξκόδηα 
αξρή γηα ηελ αιιεινγξαθία πνπ απνζηέιιεη πξνο ηνλ εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλώκνλα. 
 
3 Σν πξόζωπν, αλ ππάξρεη, πνπ ζα παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνλ εηδηθεπκέλν εκπεηξνγλώκνλα θαη ην νπνίν ζα 
είλαη δηαζέζηκν ζηελ αξκόδηα αξρή γηα δηεθπεξαίωζε δηνηθεηηθώλ ζεκάηωλ όπωο είλαη ε δηεπζέηεζε ρξεώζεωλ, ε 
δηεπζέηεζε πξόζβαζεο ζηα αξρεία θαη έγγξαθα γηα ζθνπνύο ειέγρνπ, θιπ. 
 
4 Δάλ έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλωο ωο εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλώκνλαο παξαθαιώ όπωο ζεκεηώζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ 
αξηζκνύ εγγξαθήο. 
 
5 Παξαθαιώ ζεκεηώζηε  ζην θαηάιιειν  θνπηί, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


