
Υποβολή αίτησης

• Το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο υποβάλει 
αίτηση στην ΟΕΒ 
για εγγραφή στο 
Μητρώο 
εγκαταστατών 
θερμομόνωσης

• Έντυπο αίτησης 

Αξιολόγηση της αίτησης
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από:

• το υπογραμμένο και συμπληρωμένο 
έντυπο αίτησης εγγραφής

• την απόδειξη πληρωμής του τέλους 
εγγραφής στο εθελοντικό Μητρώο

• το πιστοποιητικό εγγραφής 
εταιρείας (για νομικά πρόσωπα)

• φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
(για φυσικά πρόσωπα)

• το αντίγραφο βεβαίωσης 
κατάρτισης (π.χ. ΑνΑΔ, ιδιωτική, 
εταιρική, ενδοεπιχειρησιακή κλπ)

• τη βεβαίωση εργοδότη για έτη 
εμπειρίας στο αντικείμενο της 
θερμομόνωσης

Έγκριση ή απόρριψη 
εγγραφής στο Μητρώο

• Διατήρηση αρχείου 
αιτήσεων

• Ενημέρωση για 
έγκριση/απόρριψη 
αίτησης μέσω 
επιστολής

• Διαθέσιμο 
ηλεκτρονικά, 
διαδικτυακά

Τήρηση και διαχείριση 
του Μητρώου

• Το Μητρώο θα 
τηρείται από την ΟΕΒ.

• Καθημερινή 
ανανέωση

• Ανάρτηση σε ειδικό 
χώρο στην ιστοσελίδα 
της ΟΕΒ

Αίτηση πελάτη για παραχώρηση 
δανείου

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:
• την προσφορά του εργολάβου
• τον υπολογισμό του συντελεστή 

θερμοπερατότητας (U-value) που θα 
γίνεται από Ειδικευμένο 
Εμπειρογνώμονα

• τέλος εξέτασης της αίτησης
• Αριθμό εθελοντικού Μητρώου 

εγκαταστάτη θερμομόνωσης 

Αξιολόγηση της αίτησης
• Η Συνεργατική κεντρική Τράπεζα 

θα αποστέλλει τους 
υπολογισμούς του συντελεστή 
θερμοπερατότητας στην ΟΕΒ για 
έλεγχο και έγκριση

• Θα εξετάζονται οι υπολογισμοί 
του συντελεστή 
θερμοπερατότητας  και αν 
πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης,

• Θα ελέγχεται αν ο εγκαταστάτης 
είναι εγγεγραμμένος στο 
εθελοντικό  Μητρώο 
Εγκαταστατών θερμομόνωσης 

Προ έγκριση δανείου
• Η ΟΕΒ θα ενημερώνει την 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

• Η Συνεργατική κεντρική Τράπεζα 
θα δίνει στον πελάτη προ έγκριση 
του δανείου ώστε να προχωρήσει 
στην πληρωμή του εργολάβου

• Η ΟΕΒ θα τηρεί αρχείο με στοιχεία 
π.χ. m2, έτος κατασκευής, κόστος 
επένδυσης κλπ

Ολοκλήρωση του έργου
• Ενημέρωση πελάτη για 

ολοκλήρωση του έργου
• Παραχώρηση δανείου
• Δειγματολογικοί έλεγχοι και 

επιθεωρήσεις από την Υπηρεσία 
Ενέργειας

Διαδικασία εγγραφής στο Eθελοντικό Μητρώο Εγκαταστάτη Θερμομόνωσης

Διαδικασία εξασφάλισης δανείου

Ανακοίνωση και 
Ετοιμασία 

εθελοντικού 
Μητρώου 

εγκαταστάτη 
θερμομόνωσης

Ανακοίνωση 
Σχεδίου δανείου


