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1. Γενικά/Overview  

Γενικές Πληροφορίες (Περιγραφή, κόστος, χρόνος 
διεκπεραίωσης) 

Οι υπολογισμοί της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
γίνονται μόνο από πρόσωπα τα οποία είναι 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ειδικευμένων 
Εμπειρογνωμόνων που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Το Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων για την 
ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων περιλαμβάνει δύο 
κατηγορίες:  

(α) Για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες  
(β) Για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως 

κατοικίες  

Το τέλος εγγραφής στο Μητρώο είναι €200 + ΦΠΑ και το 
ετήσιο τέλος ανανέωσης είναι €100 + ΦΠΑ 

Ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.  
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2. Προϋποθέσεις/Prerequisites  

Βασικές Προϋποθέσεις 

Η εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων 
Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση 



κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά 
μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

• διαθέτουν τουλάχιστον ένα χρόνο αποδεδειγμένη 
πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα 
ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου˙ 

• είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο 
Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή 
Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής 
Μηχανικής ή Χημικής Μηχανικής ή Μηχανικής 
Περιβάλλοντος˙ 

• κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 
για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός 
αξιολόγησης. 

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων 
Εμπειρογνωμόνων για την ενεργειακή πιστοποίηση 
κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, αφορά 
μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

• διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια αποδεδειγμένη 
πείρα στον τομέα των κτιρίων ή σε θέματα 
ενέργειας ή σε τεχνικά συστήματα κτιρίου ή έχουν 
εκδώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) Πιστοποιητικά 
Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες˙ 

• είναι εγγεγραμμένα στο ΕΤΕΚ στον κλάδο 
Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής ή 
Μηχανολογικής Μηχανικής ή Ηλεκτρολογικής 
Μηχανικής˙ 

• κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 
για κατοικίες που διενεργεί οργανισμός 
αξιολόγησης˙ 

• κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 
για μη-κατοικίες που διενεργεί οργανισμός 
αξιολόγησης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Πιστοποιητικά /Certificates (Εάν δεν γίνεται 
ηλεκτρονικά) 

Έντυπα, Τρόπος υποβολής αίτησης (ταχυδρομικώς, 
email )  

 



Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ειδικευμένων 
Εμπειρογνωμόνων υποβάλλεται μέσω 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής 
Πιστοποίησης Κτιρίων. 

 

 

www. energy.gov.cy  
https://epc.mcit.gov.cy/ 
 
 

4. Νομοθεσία/Legal Reference 

 

Έντυπα, Τρόπος υποβολής αίτησης (ταχυδρομικώς, 
email )  

Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των 
Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) 
Κανονισμοί του 2009 και 2014 (Κ.Δ.Π. 164/2009 και 
Κ.ΔΠ. 39/20140 

 
5. Επικοινωνία/Contact 

Στοιχεία Επικοινωνίας, η υποβολή αιτήματος. 

Υπηρεσία Ενέργειας 
Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 13-15, Λευκωσία  |  ταχ. 
διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 
 Ηλ. ταχυδρομείο: energyservice@mcit.gov.cy 

       τηλ. +357 22 409303   
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