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* Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο από το ποσό χορηγίας της συσκευής για την οποία υποβάλλεται 

αίτηση, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος αγοράς (χωρίς ΦΠΑ). 

 Ο ΦΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ. 

 Όσον αφορά στα κλιματιστικά, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες εγκατάστασης των κλιματιστικών, εφόσον: 

(α) τιμολογούνται ξεχωριστά, και 

(β) ο εγκαταστάτης του κλιματιστικού ο οποίος θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση από τον εγκαταστάτη που θα υποβληθεί 

με την «Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας» είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων. 

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες εγκατάστασης που γίνονται από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο. 

Το έντυπο αυτό αποσκοπεί να διευκολύνει τους αιτητές στην πραγματοποίηση των αγορών τους στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών. Οι πληροφορίες που παρέχονται 

στο παρόν έντυπο δεν αντικαθιστούν τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών το οποίο ισχύει και εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. 

Όνομα κατασκευαστή (Ι) και μοντέλο συσκευής (ΙΙ):  

Θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται στο Τιμολόγιο για 

σκοπούς ελέγχου. 

Δυναμικότητα κλιματιστικού στην ψύξη (kW):  

Επιλέξιμες είναι κλιματιστικές μονάδες ισχύος μέχρι 12kW. 

Επιλέξιμες είναι κλιματιστικές μονάδες οι οποίες έχουν 

δυνατότητα ψύξης ΚΑΙ θέρμανσης. ΔΕΝ είναι επιλέξιμες 

κλιματιστικές μονάδες μόνο μιας λειτουργίας. 

Η χορηγία υπολογίζεται ως ακολούθως: 

‒ για κλιματιστικά δυναμικότητας μέχρι 3,99 kW (13.650 

BTU/hr) στην ψύξη: € 300* ανά μονάδα. 

‒ για κλιματιστικά δυναμικότητας πάνω από 4 kW 

(13.650 BTU/hr) στην ψύξη: € 500* ανά μονάδα. 

Ενεργειακή τάξη ψύξης:  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, για να είναι επιλέξιμα τα 

κλιματιστικά θα πρέπει να είναι ενεργειακής τάξης Α++ ή 

ανώτερης στην ψύξη. 

Ενεργειακή τάξη θέρμανσης στη ‘’μέση’’ εποχή:  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, για να είναι επιλέξιμα τα 

κλιματιστικά θα πρέπει να είναι ενεργειακής τάξης Α+ ή 

ανώτερης στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να λάβετε υπόψη την ένδειξη στη 

μεσαία στήλη («μέση εποχή θέρμανσης» – με πράσινη 

ένδειξη) και όχι την πρώτη στήλη («θερμή εποχή») ή την 

τελευταία στήλη («ψυχρή εποχή»). 


