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ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 

Πριν την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης», βεβαιωθείτε ότι: 
1. έχετε μελετήσει προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών και έχετε κατανοήσει τις πρόνοιες του, τους δικαιούχους της 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β και τη διαδικασία. 

2. έχετε αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα πιο κάτω δικαιολογητικά τα οποία θα σας ζητηθεί να 
επισυνάψετε κατά την υποβολή της αίτησης σας: 

1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος στο όνομα του αιτητή που να αφορά την 
οικιστική μονάδα στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος. 

Σε περίπτωση που ως αιτητής είστε διαφορετικό πρόσωπο από τον ευάλωτο καταναλωτή ηλεκτρικής 

ενέργειας, θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε και τα πιο κάτω:  

2. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (ένα από τα τρία 
δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω), και 

3. Κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει τη σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας μεταξύ 
του αιτητή και του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. πιστοποιητικό γέννησης/γάμου, 
κλπ).  

Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων 
με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει επιπρόσθετα να 
υποβληθεί: 

4. Βεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν 
έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του (παράδειγμα/πρότυπο σχετικής Βεβαίωσης εδώ). 

3. TONIZETAI OTI H Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

Σχετικά με την επισύναψη αρχείων: 
4. Σε κάθε σημείο όπου ζητείται η επισύναψη κάποιου δικαιολογητικού, το σύστημα επιτρέπει την επισύναψη 

μόνο ενός αρχείου. Το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 MB και οι επιτρεπόμενοι 
τύποι αρχείων είναι: pdf, jpg, jpeg, png, bmp. 

5. Συνεπώς θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι, κάθε δικαιολογητικό που θα πρέπει να επισυνάψετε, το διαθέτετε σε 
ηλεκτρονική μορφή ως ένα ενοποιημένο αρχείο που να πληροί τα πιο πάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.  

https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2022-05/Sxedio_Xorigiwn_Katoikies_2022-23_2.pdf
https://resecfund.org.cy/sites/default/files/2020-11/Bebaiosi_Koinotarxi_Template.pdf
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6. Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό, το διαθέτετε σε περισσότερα από ένα αρχεία (π.χ. σελίδες εγγράφου 
αποθηκευμένες ως ξεχωριστές φωτογραφίες/αρχεία jpeg) ή σε διαφορετικό τύπο από αυτούς που 
αναφέρονται πιο πάνω, θα πρέπει να το μετατρέψετε. 

7. Πατήστε εδώ για καθοδήγηση όσον αφορά στην μετατροπή των αρχείων.  

 

 

1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

8. Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτημα για Προέγκριση», θα πρέπει προηγουμένως να δημιουργήσετε 
λογαριασμό στο σύστημα. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια με τη δημιουργία λογαριασμού, πατήστε εδώ για 
να δείτε τον σχετικό Οδηγό. 

9. Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό, για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος προέγκρισης θα πρέπει 
να είστε συνδεδεμένοι με το σύστημα. Για να επιβεβαιώσετε ότι είστε συνδεδεμένοι, θα δείτε να αναγράφεται πάνω 
δεξιά στην ιστοσελίδα «Ο λογαριασμός μου» (διαφορετικά πατήστε στην εντολή «Είσοδος» για να συνδεθείτε).  

 

 

 

2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 

10. Επιλέξτε «Σχέδια Χορηγιών» από το κεντρικό μενού: 

 

11. Θα μεταβείτε στη σελίδα με τον κατάλογο όλων των διαθέσιμων Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 
Επιλέξτε το Σχέδιο Χορηγιών που σας ενδιαφέρει, ως ακολούθως: 

 

12. Θα μεταβείτε ακολούθως στη σελίδα του Σχεδίου Χορηγιών. Διαβάστε μέχρι το τέλος όλες τις πληροφορίες 
που παρατίθενται στη σελίδα, προτού επιλέξετε την εντολή ΥΠΟΒΟΛΗ «ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΚΓΡΙΣΗΣ» (στο κάτω 
μέρος της σελίδας). 

 
 

  

https://www.resecfund.org.cy/helppage
https://www.resecfund.org.cy/user/register
https://www.resecfund.org.cy/user/register
https://www.resecfund.org.cy/sites/default/files/2020-05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.pdf
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3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ – Σελίδα 1: Ενημέρωση 

  

13. Το 1ο Στάδιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος 
προέγκρισης. είναι ενημερωτικό και περιλαμβάνει 
πληροφορίες και οδηγίες σε σχέση με τη διαδικασία 
υποβολής του αιτήματος προέγκρισης.  

14. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τις 
πληροφορίες που παρατίθενται. 

15. Επιλέξτε Επόμενη σελίδα > για να προχωρήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ  – Σελίδα 2: Στοιχεία αιτητή 

16. Τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας, είναι αυτά που είχατε συμπληρώσει κατά τη δημιουργία του 
λογαριασμού σας. Δεν έχετε δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων αυτών κατά την υποβολή αίτησης. 

17. Στη σελίδα αυτή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε κατά πόσο επιθυμείτε να αποστέλλεται ενημέρωση για τυχόν 
εκκρεμότητες της αίτησης σας και σε κάποιο άλλο e-mail (εκτός από το δικό σας). Σε περίπτωση που 
απαντήσετε ΝΑΙ, θα πρέπει να συμπληρώσετε, στο πεδίο που θα εμφανιστεί, τη σχετική διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 

Μπορώ να δηλώσω ως δεύτερο email αυτό του προμηθευτή/εγκαταστάτη μου ώστε να 
ενημερώνεται για τις εκκρεμότητες της αίτησης μου; 
Μπορείτε να δηλώσετε οποιαδήποτε διεύθυνση email εσείς επιθυμείτε. Τονίζεται ότι στη διεύθυνση αυτή θα 
αποστέλλεται μόνο ενημέρωση για τυχόν εκκρεμότητες της αίτησης σας. 

 

5: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ – Σελίδα 3: Στοιχεία οικίας 

18. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση της οικίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση (σε 
περίπτωση που η εγκατάσταση θα γίνει με τη μέθοδο Virtual Net Metering συμπληρώστε τη διεύθυνση της 
οικίας – όχι τη διεύθυνση όπου θα γίνει η εγκατάσταση). Είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώσετε την πλήρη 
και ακριβή διεύθυνση της οικίας. Σε περίπτωση που η διεύθυνση που θα δηλώσετε δεν αντιστοιχεί απόλυτα 
με αυτήν που αναφέρεται σε δικαιολογητικά που θα επισυνάψετε (πχ. βεβαίωση εγκαταστάτη, άδεια 
οικοδομής, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ) είναι πιθανόν να σας ζητηθούν διευκρινήσεις ή/και να 
απορριφθεί η αίτηση σας. 
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18. Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσετε ότι ισχύουν 2 βασικές πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών που αφορούν 
στην οικία στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση (σημειώστεστα κουτάκια που είναι δίπλα από τις 
δύο δηλώσεις).  

 

Τονίζεται ότι η ακρίβεια τελευταίας δήλωσης δεν ελέγχεται κατά την αξιολόγηση του Αιτήματος Προέγκρισης.                            
Η επένδυση πραγματοποιείται με ευθύνη του αιτητή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δήλωση αυτή είναι 
αναληθής, ενδεχόμενη παραχώρηση Προέγκρισης ανακαλείται άμεσα και η επένδυση χαρακτηρίζεται ως μη 
επιλέξιμη για καταβολή χορηγίας. 
 

Τι να κάνω σε περίπτωση που δεν ισχύει κάποια από τις πιο πάνω δηλώσεις; 
Αν οποιαδήποτε από τις δύο δηλώσεις δεν ισχύει, θα πρέπει να τερματίσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης καθώς η 
επένδυση στην οποία έχετε προβεί δεν είναι επιλέξιμη για χορηγία. 

19. Στη συνέχεια θα πρέπει να επισυνάψετε Πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας και να 
αναγράψετε τον ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ όπως αυτός αναγράφεται στον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ που 
έχετε επισυνάψει: 

 

20. Σημειώνεται ότι ο Αριθμός Υποστατικού είναι ο 10ψήφιος αριθμός που αναγράφεται στον λογαριασμό 
ηλεκτρικού ρεύματος. Ο αριθμός αναγράφεται συνεχόμενος χωρίς κενά. Για βοήθεια δείτε το πιο κάτω: 
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Τι να κάνω σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι στο όνομα μου; 
Υπενθυμίζεται ότι το «Αίτημα Προέγκρισης» υποβάλλεται από το πρόσωπο το οποίο θα προβεί στην επένδυση 
εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος 
της κατοικίας (εφεξής «ο Αιτητής»). Ο Αιτητής θα πρέπει, είτε ο ίδιος είτε άλλο πρόσωπο με το οποίο τον συνδέει πρώτου 
βαθμού συγγένεια και το οποίο διαμένει στην ίδια κατοικία, να είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.  
Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, 
αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη. 

Συνεπώς, αν ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι στο όνομα σας, θα πρέπει: 

(α) είτε να τερματίσετε τη διαδικασία και το Αίτημα Προέγκρισης να υποβληθεί από το άτομο στο όνομα του οποίου 
εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας, 

(β) είτε να απευθυνθείτε -πριν την υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης- στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ) 
για να μεταβιβάσετε τον λογαριασμό στο όνομα σας. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε 
οριστική υποβολή της αίτησης σας μέχρι την εξασφάλιση και επισύναψη των εγγράφων (θα πρέπει να αποθηκεύσετε 
την αίτηση σας ως πρόχειρη και να επανέλθετε αργότερα). 

 

6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ – Σελίδα 4: Στοιχεία ευάλωτου    
 καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας 

19. Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τη σχέση μεταξύ εσας (ως Aιτητής) και του Eυάλωτου καταλωτή ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

 

20. Σε περίπτωση που επιλέγετε την 2η επιλογή, δηλ. ότι ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

διαφορετικό πρόσωπο από εσάς (τον Αιτητή) με το οποίο σας συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια (γονέας-

παιδί, παππούς/γιαγιά, σύζυγός, αδελφός/η, πεθερός/α-γαμπρός/νύφη) και το οποίο διαμένει στην ίδια 

κατοικία μαζί σας θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχέια του, τη σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας μεταξύ σας 

και να επισυνάψετε το δελτιο ταυτοποιησης του και κατάλληλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο που να 

αποδεικνύει τη σχέση συγγένειας.  
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Τι να κάνω σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει πρώτου 
βαθμού συγγένεια (όπως ορίζεται στο Σχέδιο) μαζί μου; 
Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει πρώτου βαθμού συγγένεια μαζί σας  
(δηλ. γονέας-παιδί, παππούς/γιαγιά, σύζυγός, αδελφός/η, πεθερός/α-γαμπρός/νύφη), θα πρέπει να τερματίσετε τη 
διαδικασία υποβολής Αιτήματος Προέγκρισης  καθώς δεν είστε δικαιούχος.  

Το Αίτημα Προέγκρισης μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον ευάλωτο καταναλωτή ή από άλλο άτομο με τον οποίο τον 
συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια και το οποίο διαμένει στην ίδια κατοικία μαζί του. Σε κάθε περίπτωση, ο Αιτητής 
πρέπει να είναι το άτομο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Τι να κάνω σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαμένει στην 
ίδια κατοικία μαζί μου; 

Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν διαμένει μόνιμα στην κατοικία στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί η επένδυση, θα πρέπει να τερματίσετε τη διαδικασία υποβολής Αιτήματος Προέγκρισης καθώς δεν 
είστε δικαιούχος της σχετικής χορηγίας. 
 

21. Κατά την πιο πάνω διαδικασία θα σας ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα αίτηση υποβάλλεται 

με τη σύμφωνη γνώμη του  ευάλωτου καταλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (τελευταία ερώτηση). Η εξασφάλιση 

της σύμφωνης γνώμης του ευάλωτου καταναλωτή πριν την υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης είναι 

απαραίτητη. Τονίζεται ότι πριν την καταβολή ενδεχόμενης χορηγίας, θα σας ζητηθεί να αποστείλετε προς την 

Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί 

τόσο από εσάς όσο και από τον ευάλωτο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

Τι να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του ευάλωτου καταναλωτή 
ηλεκτρικής ενέργειας; 
Σε περίπτωση που δεν έχετε εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας ή του 
νόμιμου κηδεμόνα αυτού, θα πρέπει να τερματίσετε άμεσα τη διαδικασία υποβολής Αιτήματος Προέγκρισης.  
Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ήδη αποθηκευμένη ως Πρόχειρη ή σκοπεύετε να την αποθηκεύσετε ως Πρόχειρη, 
οφείλετε να διαγράψετε οποιαδήποτε στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας έχετε καταχωρήσει. 
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22. Τέλος, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε εάν ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση, είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει 

συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του. Αν απαντήσετε θετικά θα πρέπει να επισυνάψετε σχετική βεβαίωση 

από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι o ευάλωτος καταναλωτής δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το 

οποίο να μην έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του. 

 

 
7: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ  – Σελίδα 5: Υπεύθυνη Δήλωση 

23. Διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης και εφόσον ισχύει, επιβεβαιώστε σημειώνοντας 
στο σχετικό πεδίο.  

24. Επιλέξτε «Προεπισκόπηση» για να προχωρήσετε. 

 

25. Σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες (δικαιολογητικά που δεν έχουν επισυναφθεί) θα 
λάβετε σχετική ενημέρωση στη σελίδα αυτή και δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε. Θα πρέπει να πάτε στις 
αντίστοιχες προηγούμενες σελίδες που υποδεικνύονται και να διευθετήσετε τις εκκρεμότητες αυτές 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή του αιτήματος προέγκρισης σας. Νοείται ότι μπορείτε να 
αποθηκεύσετε το αίτημα προέγκρισης σας ως Πρόχειρη, μέχρι να εξασφαλίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
8: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ – Σελίδα 6: Προεπισκόπηση  

26. Στη σελίδα Προεπισκόπησης μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τα στοιχεία/πληροφορίες που έχετε 
συμπληρώσει πριν προχωρήσετε σε Οριστική Υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης σας.  

27. Τονίζεται ότι μετά την οριστική υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή/και προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών ή/και παραστατικών. Συμπληρωματικές 
πληροφορίες/στοιχεία δύναται να υποβληθούν μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης του Αιτήματος Προέγκρισης σας. 

28. Επιλέξτε «Οριστική Υποβολή» (στο τέλος της σελίδας) σε περίπτωση που είστε σίγουροι ότι θέλετε να 
υποβάλετε το Αίτημα Προέγκρισης σας. 
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9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ – Σελίδα 7: Οριστική Υποβολή 

29. Εμφανίζεται στην οθόνη επιβεβαίωση υποβολής του Αιτήματος Προέγκρισης σας, καθώς και ο αριθμός 
αναφοράς. 

 

30. Επιβεβαίωση λήψης του Αιτήματος Προέγκρισης σας καθώς και αντίγραφο των στοιχείων που έχετε υποβάλει 
θα λάβετε και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. 

 

Τι να κάνω σε περίπτωση που δεν λάβω e-mail επιβεβαίωσης υποβολής του Αιτήματος 
Προέγκρισης μου; 
Ελέγξτε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Junk ή Spam) σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει 
αποθηκευτεί εκεί. 

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εντοπίσετε το ηλεκτρονικό μήνυμα, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα: 

1. Πηγαίνετε στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» που βρίσκεται κάτω από την εντολή «Ο λογαριασμός μου» 

  
2. Στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» θα πρέπει να μπορείτε να εντοπίσετε το Αίτημα Προέγκρισης σας. Βεβαιωθείτε ότι 

στη στήλη «Κατάσταση Αίτησης» αναγράφεται ότι «Το Αίτημα Προέγκρισης έχει υποβληθεί». Αυτό αποτελεί 
επιβεβαίωση ότι το αίτημα σας έχει υποβληθεί επιτυχώς. 

  
 - Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το Αίτημα Προέγκρισης σας στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου», τότε -για λόγους που 

δεν μπορούν να είναι γνωστοί- η αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να γίνει η 
διαδικασία εξ αρχής. 
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 - Αν μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση σας, αλλά στη στήλη «Κατάσταση Αίτησης» αναγράφεται «Αίτηση 
αποθηκευμένη ως Πρόχειρη», τότε θα πρέπει να ανοίξετε την αίτηση ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία 
οριστικής υποβολής. 

3. Επιλέξτε «Προβολή». Θα μεταβείτε σε μια σελίδα από την οποία θα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της αίτησης που 
έχετε υποβάλει. 

  
4. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η εντολή «Λήψη αίτησης σε αρχείο PDF». Επιλέξτε την εντολή και αποθηκεύστε 

αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στον υπολογιστή σας. Το αντίγραφο δύναται να ζητηθεί ως αποδεικτικό 
επιτυχούς υποβολής της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. 

  
 

 

 

Έχετε ερωτήσεις; 

Παρακαλούμε αναζητήστε την απάντηση στις συχνές ερωτήσεις των χρηστών που έχουμε 
καταγράψει στη σελίδα FAQs. 

Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. 
 

 

 
 

https://www.resecfund.org.cy/el/faqs
https://www.resecfund.org.cy/el/contact

