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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

ΟΡΟΙ 

Για τους σκοπούς του Οδηγού οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται κατωτέρω: 

ΟΡΟΣ  

Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ 
οίκον» 

Πρόγραµµα για τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων σε 
συνδυασµό µε επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση 
κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών 
επιθεωρήσεων σε ιδιοκτήτες κατοικιών, µε πόρους από το 
ταµείο Χαρτοφυλακίου «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» 
και το «Πρόγραµµα Άµεσης Ενίσχυσης» των νοικοκυριών 
(απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010, ΦΕΚ Β’ 1262) 

Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής 
Απόδοσης (Σ∆ΕΑ) 

Το Σ∆ΕΑ είναι η εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά την τελική χρήση, µε την εφαρµογή 
συντονισµένων δράσεων και µέτρων (τεχνολογικών, 
οικονοµικών, θεσµικών κ.α.) για την επίτευξη του στόχου 
εξοικονόµησης ενέργειας το 2016 (9%). 

Ωφελούµενος 
Είναι το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για 
υπαγωγή στο Πρόγραµµα και ο τελικός αποδέκτης των 
κινήτρων 

∆ικαιούχος  Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

Επενδυτική Επιτροπή 

Η επιτροπή που προβλέπεται στην απόφαση 
31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 των Υπουργών Οικονοµικών 
- Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 
1262) για τη σύσταση του Ταµείου «Εξοικονοµώ κατ’ 
οίκον» 

Συµφωνία Συγχρηµατοδότησης 
και Συνεπένδυσης µεταξύ του 
∆ικαιούχου και των 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

Είναι η συµφωνία µεταξύ του χρηµατοπιστωτικού 
οργανισµού και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. σχετικά µε τη 
χρηµατοδότηση και υλοποίηση του προγράµµατος 
«Εξοικονόµηση κατ΄Οίκον» 

∆ανειακή Σύµβαση 
Η σύµβαση που συνάπτει ο Ωφελούµενος (Φυσικό 
Πρόσωπο) µε το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό της 
επιλογής του, που του χορηγεί το δάνειο. 

Μονοκατοικία 

Το ενιαίο κτήριο που περιλαµβάνει µία µόνο ιδιοκτησία 
και τα τυχόν παραρτήµατά της, σε ένα ή περισσότερα 
επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή γηπέδου (και όχι 
τµήµατος αυτού µε πράξη σύστασης καθέτου ή οριζοντίου 
ιδιοκτησίας). 

Πολυκατοικία 
Το ενιαίο κτήριο ή συγκρότηµα κτηρίων που περιλαµβάνει 
περισσότερες από µία ιδιοκτησίες µε σύσταση ή µη 
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. 

Πολυκατοικία ως σύνολο 
κτηρίου 

Το σύνολο των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας 

∆ιαµέρισµα Η ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση κατοικίας 

Επιλέξιµη κατοικία 
Η µονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου, 
καθώς και το µεµονωµένο διαµέρισµα που ικανοποιεί τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1.2. και 2.1.3.. 

Κίνητρα 
Χαµηλότοκο δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση 
κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών 
επιθεωρήσεων 

Επιλέξιµες Παρεµβάσεις 
Παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 και προκύπτουν βάσει της 
ενεργειακής επιθεώρησης  
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Κοινόχρηστες παρεµβάσεις 
Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις που αφορούν σε τµήµατα του 
κτηρίου της πολυκατοικίας που είναι κοινόχρηστα ή 
κοινόκτητα. 

Έργο 

Το σύνολο των παρεµβάσεων ανά επιλέξιµη κατοικία 
(µονοκατοικία / µεµονωµένο διαµέρισµα / πολυκατοικία 
για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των 
διαµερισµάτων του κτηρίου) 

Ενεργειακός Επιθεωρητής 

Νοείται ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κτηρίου όπως 
ορίζεται στο Π.∆. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ Α’ 177) ήτοι 
φυσικό πρόσωπο που διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις 
σε κτήρια και έχει αποκτήσει σχετική 
προς τούτο άδεια.  

Ένοικος Το πρόσωπο που διαµένει σε µονοκατοικία / διαµέρισµα 

Εκπρόσωπος Ιδιοκτητών  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που οι ιδιοκτήτες των 
διαµερισµάτων µιας πολυκατοικίας έχουν εξουσιοδοτήσει 
να υποβάλλει την αίτηση που αφορά σε παρεµβάσεις στην 
πολυκατοικία στο συµφωνηµένο χρηµατοπιστωτικό 
οργανισµό καθώς και να εισπράξει το κόστος των 
ενεργειακών επιθεωρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
στην πολυκατοικία. 

Προµηθευτής 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προµηθεύει τα υλικά / 
συστήµατα και εκδίδει παραστατικό που υποβάλλονται 
στο Πρόγραµµα 

Ανάδοχος 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υλοποιεί το έργο ή 
µέρος αυτού και εκδίδει παραστατικά που υποβάλλονται 
στο Πρόγραµµα. 

Ανάδοχος/προµηθευτής 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που εκτελεί το έργο και 
συγχρόνως προµηθεύει τα υλικά/συστήµατα. 

Συγκύριοι 

Πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εµπράγµατο δικαίωµα 
(επικαρπία, ψιλή κυριότητα, πλήρης κυριότητα) επί του 
ίδιου ακινήτου (διαµέρισµα πολυκατοικίας ή 
µονοκατοικία) 

Συνιδιοκτήτες 
Πρόσωπα που κατέχουν διαµερίσµατα σε µία 
πολυκατοικία 

Πολυκατοικία ως σύνολο 
κτηρίου 

Το τµήµα της πολυκατοικίας που αφορά στο σύνολο των 
διαµερισµάτων 

«Κατ’αρχήν επιλέξιµες» αιτήσεις 

Οι αιτήσεις που έχουν προκριθεί από το πρώτο στάδιο 
ελέγχου στη βάση αξιολόγησης που διενεργεί ο 
χρηµατοπιστωτικός οργανισµός 
 

Επιλέξιµος Προϋπολογισµός 
Ο αποδεκτός από το πρόγραµµα προϋπολογισµός, ο 
οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Τελικός Επιλέξιµος 
Προϋπολογισµός 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός όπως διαµορφώνεται βάσει 
των παραστατικών δαπανών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισµός – ∆ιάρκεια Προγράµµατος 

 

1.1 Σκοπιµότητα  

Ο τοµέας των κτηρίων και ο τοµέας των µεταφορών αποτελούν τους µεγαλύτερους 

καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται για το 36 % της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την 

ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24% φθάνοντας τα 8,54 Mtoe, που αποτελεί µία από 

τις µεγαλύτερες αυξήσεις ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων στην Ευρώπη (Μελέτη 

Πανεπιστηµίου Αθηνών Τµήµα Φυσικής για το τ. Υπ. Ανάπτυξης, «Σχέδιο ∆ράσης σχετικά 

µε την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα», ∆εκέµβριος 2008). 

Η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα συµµετέχει κατά 27% στο σύνολο 

της τελικής κατανάλωσης του Μ.Ο. της πενταετίας 2001-2005 του οικιακού τοµέα, ενώ το 

υπόλοιπο 73% δαπανάται για τις θερµικές ανάγκες, κυρίως για θέρµανση χώρων και 

ζεστό νερό χρήσης (Σ∆ΕΑ - δηµοσιευµένα ενεργειακά στοιχεία της EUROSTAT Statistical 

Office of the European Communities - Energy statistics4 Αύγουστος 2007 Παράρτηµα Α). 

Η εικόνα αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα των κτηρίων, καθώς και στην 

ενεργειακή «συµπεριφορά» των ενοίκων. Επιπλέον, σύµφωνα µε το βασικό σενάριο 

αναφοράς για την εξέλιξη της ζήτησης  του Σχεδίου ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης 

(Σ∆ΕΑ), η κατανάλωση στα κτήρια του οικιακού τοµέα αυξάνεται ετησίως µε ρυθµό 2% 

περίπου. Υφίσταται, εποµένως, ιδιαιτέρως σηµαντικό περιθώριο εξοικονόµησης ενέργειας 

στον οικιακό κτηριακό τοµέα. 

Η ελλιπής, από ενεργειακής πλευράς, προστασία των υπαρχόντων κτηρίων από το 

εξωτερικό περιβάλλον, ο συνήθως µη ορθολογικός σχεδιασµός τους ως συνέπεια µίας 

περιβαλλοντικά αποκοµµένης αρχιτεκτονικής αντίληψης που αγνοεί τις τοπικές 

κλιµατολογικές συνθήκες, καθώς και η µέχρι σήµερα έλλειψη νοµοθεσίας που να αφορά 

στην ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία των κτηρίων έχουν ως αποτέλεσµα:  

- τη διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου, 

- την οικονοµική συµπίεση των ασθενέστερων εισοδηµατικών κοινωνικών οµάδων,  

- την αύξηση του ενεργειακού ελλείµµατος,  

ενώ παράλληλα τίθενται σε κίνδυνο οι δεσµεύσεις της χώρας για την προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως αυτές προκύπτουν από τη συµφωνία του Κυότο και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ (EPBD, 2003) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την 

Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων ("Energy Performance of Buildings Directive", EPBD). 

Με γνώµονα την ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό 

κτηριακό τοµέα και µε κύριο στόχο τη µείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, 

των εκποµπών ρύπων που συµβάλλουν στην επιδείνωση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, σχεδιάστηκε το Πρόγραµµα 

«Εξοικονόµηση κατ΄ Οίκον». 
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1.2 Σύντοµη περιγραφή - ∆ιάρκεια Προγράµµατος 

Το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» (στο εξής Πρόγραµµα), βασίζεται στο νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ), αριθ. 397/2009 (ΕΕ L126/21.05.2009) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, µε τον οποίο τροποποιείται ο 

Κανονισµός αριθ. 1080/2006, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης, 

µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτήρια του 

οικιακού τοµέα καθώς και στον Κανονισµό αριθ. 539/2010 της 16ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ 

L158/24.6.2010), µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός αριθ. 1083/2006, βάσει του 

οποίου παρέχεται η δυνατότητα δαπανών από τα διαρθρωτικά ταµεία για τη 

χρηµατοδότηση Ταµείων ή άλλων συστηµάτων κινήτρων σχετικών µε τις ανωτέρω 

δράσεις. 

Η υλοποίηση του Προγράµµατος στηρίζεται στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου που 

έχει διαµορφωθεί πρόσφατα, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008, µε τον Κανονισµό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, ∆6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407) και το 

Π.∆. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177) για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, µε στόχο τον 

ορθό προσδιορισµό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων 

παρεµβάσεων που θα οδηγήσουν στη µεγιστοποίηση της εξοικονοµούµενης ενέργειας. Η 

συνδυασµένη εφαρµογή του Προγράµµατος και του εν λόγω θεσµικού πλαισίου 

εξασφαλίζει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας. 

Το Πρόγραµµα συνίσταται στην παροχή κινήτρων (Κεφάλαιο 4) για παρεµβάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας (Κεφάλαιο 3) στον οικιακό κτηριακό τοµέα, µε στόχο την µείωση 

των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραµµα αφορά σε παλαιά κτήρια, νοµίµως υφιστάµενα, 

τα οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς την εφαρµογή του Κανονισµού θερµοµόνωσης (Π.∆. 

της 1.6/4.7.1979, ΦΕΚ ∆΄ 362), βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη ή ίση 

των 1.750 €/ τ.µ., χρησιµοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και των 

οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια (Κεφάλαιο 2). 

Ειδικότερα, το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α’, Β’ και Γ’), στις 

οποίες οι Ωφελούµενοι εντάσσονται ανάλογα µε το εισόδηµά τους (Κεφάλαιο 4). 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα εξετάζει εάν πληροί  

τα κριτήρια του Κεφαλαίου 2 και προετοιµάζεται για το Πρόγραµµα σε συνεργασία µε 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την εξέταση της πιστοληπτικής του ικανότητας 

(Παράγραφος 5.1).  

Στην πρώτη φάση του Προγράµµατος (Α’ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούµενοι απευθύνονται 

σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της 

ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

(Παράγραφος 5.2).  

Επιλέξιµες είναι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ΠΕΑ της 

πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας). Οι παρεµβάσεις 
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δύνανται να πραγµατοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής µε 

αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούµενου. 

Στη δεύτερη φάση (Β’ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούµενοι υποβάλλουν σε συνεργαζόµενο 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραµµα (Παράγραφος 5.3). 

Προβλέπονται δύο (2) στάδια αξιολόγησης: στο πρώτο στάδιο διενεργείται έλεγχος των 

στοιχείων και δικαιολογητικών της αίτησης και οι αιτήσεις που προκρίνονται στο δεύτερο 

στάδιο τίθενται σε συγκριτική αξιολόγηση βάσει του κριτηρίου της εξοικονοµούµενης 

ενέργειας ανά µονάδα επιφάνειας προς το κόστος. Η υπαγωγή των αιτήσεων στο 

Πρόγραµµα γίνεται βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 

της κάθε Περιφέρειας (Κεφάλαιο 6). 

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι Ωφελούµενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό 

Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους 

και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης των 

ενεργειακών στόχων της αίτησης καταβάλλονται στους Ωφελούµενους τα κίνητρα του 

Προγράµµατος (Κεφάλαιο 7). Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών 

επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραµµα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης 

και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται σε αυτή. 

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 01.02.2011 και για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, 

δηλαδή έως 31.03.2011. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου του παρόντος πρώτου κύκλου ορίζεται κατά µέγιστο µέχρι τις 30.06.2012. 

Σε περίπτωση µη εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράµµατος, ο ∆ικαιούχος 

(ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) δύναται να καθορίσει νέους κύκλους υποβολής αιτήσεων µετά από 

έγκριση της επενδυτικής επιτροπής του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την 

επωνυµία «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ Β’ 1262).  

Η επιλεξιµότητα των δαπανών του Προγράµµατος λήγει την 31.12.2015. 

Το Πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31.12.2017 µετά την επανεπένδυση των 

πόρων του ανωτέρω Ταµείου, άπαξ ή σταδιακά.  

 

1.3 Συνολικός προϋπολογισµός Προγράµµατος και περιφερειακή κατανοµή 

Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, µέσω των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του 

Προγράµµατος ανέρχεται σε 396 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η ενδεικτική 

κατανοµή του προϋπολογισµού των 396 εκ. € στο «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», που 

αφορά κυρίως επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραµµα Άµεσης 

Ενίσχυσης», που αφορά µη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος 

επιθεωρήσεων), καθώς και ανά Περιφέρεια της χώρας. Η εν λόγω κατανοµή θα 
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οριστικοποιηθεί µετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων. Για την περιφερειακή κατανοµή 

έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Περιφερειών 

βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του Ταµείου «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», 

καθώς και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών. 

Περιφέρεια 
Ταµείο Εξοικονοµώ 

Κατ΄Οίκον 
Πρόγραµµα Άµεσης 

Ενίσχυσης 
Συνολικός 

Προϋπολογισµός 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ 

18.102.197 € 13.799.216 € 31.901.413 € 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
9.626.608 € 7.338.316 € 16.964.924 € 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
21.583.080 € 16.452.676 € 38.035.756 € 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
20.113.002 € 15.332.043 € 35.445.045 € 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
21.681.808 € 16.527.935 € 38.209.743 € 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
9.721.991 € 7.411.026 € 17.133.017 € 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
6.745.716 € 5.142.226 € 11.887.942 € 

ΚΡΗΤΗΣ 
14.425.598 € 10.996.562 € 25.422.160 € 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

23.000.000 € 12.000.000 € 35.000.000 € 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

10.000.000 € 5.000.000 € 15.000.000 € 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
66.000.000 € 34.000.000 € 100.000.000 € 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
4.000.000 € 2.000.000 € 6.000.000 € 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
16.000.000 € 9.000.000 € 25.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
241.000.000 € 155.000.000 € 396.000.000 € 

 

Στον ανωτέρω προϋπολογισµό του «Ταµείο Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» συµπεριλαµβάνονται 

όλα τα διαχειριστικά κόστη του Προγράµµατος (∆ικαιούχου, φακέλου δανείου).   

Ο ενδεικτικός επιµερισµός του προϋπολογισµού του προγράµµατος ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα και ανά Περιφέρεια παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΧΙII. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιµες κατοικίες – Ωφελούµενοι  

2.1. Επιλέξιµες Κατοικίες 

2.1.1. Ορισµοί 

Για τις ανάγκες του Προγράµµατος και λαµβάνοντας υπόψη ότι:  

α. το ενδιαφέρον από ενεργειακής πλευράς εστιάζεται στην λειτουργική συµπεριφορά του 

κτηρίου ως ενιαίο σύνολο και  

β. σε πολλές κατηγορίες κτηρίων για το επιτρεπτό της υλοποίησης παρεµβάσεων έχει 

εφαρµογή ο αστικός κώδικας και ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ ιδιωτών, 

ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

- Μονοκατοικία: το ενιαίο κτήριο που περιλαµβάνει µία µόνο ιδιοκτησία και τα 

τυχόν παραρτήµατά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή 

γηπέδου (και όχι τµήµατος αυτού µε πράξη σύστασης καθέτου ή οριζοντίου 

ιδιοκτησίας). 

- Πολυκατοικία: το ενιαίο κτήριο ή συγκρότηµα κτηρίων που περιλαµβάνει 

περισσότερες από µία ιδιοκτησίες µε σύσταση ή µη οριζόντιας ή κάθετης 

ιδιοκτησίας. 

- ∆ιαµέρισµα: ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση κατοικίας. 

Επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά 

στο σύνολο των διαµερισµάτων του κτηρίου, καθώς και το µεµονωµένο διαµέρισµα που 

ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1.2. και 2.1.3. 

 

2.1.2. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας 

Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επιλέξιµη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις : 

� Χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. 

� Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.µ., όπως 

αυτή είχε διαµορφωθεί µέχρι τις 31.12.2009. 

� Φέρει οικοδοµική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν τις 31.12.1979. Γίνεται δεκτή 

µεταγενέστερη οικοδοµική άδεια αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που αυτή 

εκδόθηκε χωρίς µελέτη θερµοµόνωσης βάσει των µεταβατικών διατάξεων του 

σχετικού κανονισµού (Π.∆. της 1.6/4.7.1979, ΦΕΚ ∆΄ 362). Στην περίπτωση που 

το κτήριο έχει κατασκευαστεί µεν πριν τις 31.12.1979 αλλά δεν είχε εκδοθεί 

οικοδοµική άδεια λόγω ειδικών διατάξεων που ίσχυαν πριν την ανωτέρω 

ηµεροµηνία, θα πρέπει να προσκοµισθεί αντίστοιχο σχετικό νοµιµοποιητικό 

έγγραφο ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόµιµα. 

� Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε 

κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆. 

� ∆εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 
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2.1.3 Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας για Μεµονωµένα ∆ιαµερίσµατα - 

Πολυκατοικίες 

Για να χαρακτηρισθεί το µεµονωµένο διαµέρισµα ως επιλέξιµη κατοικία προϋπόθεση είναι 

η θέρµανση του να πραγµατοποιείται µε σύστηµα/συσκευή τον έλεγχο του/ης οποίου/ας  

έχει ο ένοικος του διαµερίσµατος (αυτονοµία σε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, σύστηµα/ 

συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρµανσης του διαµερίσµατος) ή υποβολή 

πρότασης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, για εγκατάσταση συστήµατος/συσκευής 

θέρµανσης αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαµερίσµατος.  

Για να χαρακτηρισθεί µία πολυκατοικία επιλέξιµη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα 

ακόλουθα: 

• Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαµερίσµατα και µη) να χρησιµοποιείται ως 

κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως 

επιλέξιµα και τα λοιπά διαµερίσµατα που χρησιµοποιούνται ως εξοχική ή άλλη 

δευτερεύουσα κατοικία. ∆εν χαρακτηρίζονται όµως ως επιλέξιµες οι 

ιδιοκτησίες που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο 

ισόγειο κτηρίου). 

• Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από 

εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά 

µε την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας του κτηρίου, καθώς και 

επιµέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων, ανεξάρτητα 

από το εάν εντάσσεται στο Πρόγραµµα.  

• Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο µέρος 

του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία. 

Στον παρόντα Οδηγό και τα Παραρτήµατά του όπου χρησιµοποιείται ο όρος «πολυκατοικία 

ως σύνολο κτηρίου» εννοείται το τµήµα της πολυκατοικίας που αφορά στο σύνολο των 

διαµερισµάτων. 

 

2.2 Ωφελούµενοι 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα που: 

α. έχουν δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιµη κατοικία, το 

οποίο έχει αποκτηθεί µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Οδηγού και 

β. πληρούν για το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1.1.2009 έως 

31.12.2009) τα εισοδηµατικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α, Β ή Γ. 

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συνιδιοκτησίας σε επιλέξιµη κατοικία η αίτηση 

υποβάλλεται από έναν εκ των συγκυρίων µετά από συµφωνία των υπολοίπων, οι οποίοι 

δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Παραρτήµατος 

V. 

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούµενοι του Προγράµµατος. 
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� Ωφελούµενοι κατηγορίας Α: οι Ωφελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν 

εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή σε περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό 

δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 40.000  €.  

� Ωφελούµενοι κατηγορίας Β: οι Ωφελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν 

εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 22.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή σε 

περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 

40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €. 

� Ωφελούµενοι κατηγορίας Γ: οι Ωφελούµενοι των οποίων το ατοµικό δηλωθέν 

εισόδηµα  είναι µεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή σε 

περίπτωση εγγάµων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 

60.000 € και δεν ξεπερνά τις 75.000 €.  

Ως δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται το «συνολικό δηλωθέν εισόδηµα» του τµήµατος Γ 

«Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος. 

Το ποσοστό των Ωφελουµένων της κατηγορίας Γ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του 

συνόλου των Ωφελουµένων ανά Περιφέρεια. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει στις 

περιπτώσεις αιτήσεων για πολυκατοικίες.  

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής: 

� εφόσον πληρούνται τα εισοδηµατικά κριτήρια της κατηγορίας Α τουλάχιστον από 

το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, οι ιδιοκτήτες 

διαµερισµάτων που βάσει των εισοδηµάτων τους εµπίπτουν στην κατηγορία Β και 

Γ εντάσσονται στην κατηγορία Α και Β αντίστοιχα, και οι ιδιοκτήτες µε εισοδήµατα 

υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία Γ. Σε 

διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που 

αντιστοιχεί στο εισόδηµά του. 

� Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραµµα συµµετέχουν στην υλοποίηση 

των δηλωθέντων παρεµβάσεων µε ίδια κεφάλαια.  

 
2.3 Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων 

Κάθε Ωφελούµενος µπορεί να υποβάλλει µόνο µια αίτηση. Η µη τήρηση του εν λόγω 

περιορισµού συνεπάγεται την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων του ενδιαφεροµένου. 

Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν 

αυτές αποτελούν µέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου. 

Για κάθε επιλέξιµη κατοικία Ωφελούµενου πρέπει να υποβληθεί µία µόνο αίτηση. Η 

καταχώριση περισσότερων της µίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιµη κατοικία από το ίδιο 

πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των 

αιτήσεων. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν µπορούν να υποβληθούν περισσότερες της µίας αίτησης για την 

ίδια πολυκατοικία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιµες παρεµβάσεις – Όρια επιλέξιµων δαπανών 

Οι παρεµβάσεις, που υποβάλλονται µε την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραµµα, 

προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν 

αποκλειστικά στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιµων παρεµβάσεων.  

Οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης είναι: 

 

1. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση 

συστηµάτων σκίασης. Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η 

παρέµβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερµο-διακοπτόµενα 

κουφώµατα µε διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιµη είναι και η αλλαγή µόνο του 

υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας του ανοίγµατος 

(κούφωµα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες 

προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιµη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε 

µονοκατοικία και κουφωµάτων κλιµακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται όµως «ανοίγµατα» προς εσωτερικούς χώρους του 

κτηρίου θερµαινόµενους ή µη (π.χ. πόρτα διαµερίσµατος). Στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών 

προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγµατα (παντζούρια, ρολά). 

 

2. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπεριλαµβανοµένου 

του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη 

και η τοποθέτηση εσωτερικής θερµοµόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής 

θερµοµόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείµενη νοµοθεσία 

(π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισµοί). Στην περίπτωση παρεµβάσεων σε 

στέγη, επιλέξιµες είναι µόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερµοµόνωση και 

υγροµόνωση αυτής. 

 

3. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού 

νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες: 

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε 

καινούριο σύστηµα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατοµικό) ή 

σύστηµα που λειτουργεί κυρίως µε την αξιοποίηση ανανεώσιµης πηγής 

ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιοµάζας, αντλίες θερµότητας, ηλιοθερµικά 

συστήµατα, κλπ.) ή σύστηµα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 

υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον 

ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του λεβητοστασίου στο σύνολό του 

(αυτοµατισµοί, κυκλοφορητές, καµινάδα, αντικατάσταση ή µόνωση 

σωληνώσεων, κλπ.) µε εξαίρεση τη δεξαµενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου 
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διανοµής. Εξαιρούνται οι τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας (σώµατα 

καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστηµα, κλπ.). 

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος 

θέρµανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοµατισµούς αντιστάθµισης ή/και 

υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθµιση των µερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη 

ηλεκτροβάννα, ρυθµιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερµοστάτες χώρων, 

θερµοστατικές κεφαλές θερµαντικών σωµάτων, κλπ., συµπεριλαµβανοµένων 

συστηµάτων θερµιδοµέτρησης για την κατανοµή δαπανών θέρµανσης. 

- Η τοποθέτηση ηλιακών συστηµάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης 

(συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ). 

 

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου µε νέο 

ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης καυσαερίων να τεκµηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η 

ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χηµικού καθαρισµού (π.χ. λέβητας που έχει 

υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές). 

 

Οι προτάσεις για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλονται µε την αίτηση, θα πρέπει να 

καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α. να οδηγούν, βάσει της υπολογιζόµενης εξοικονοµούµενης ενέργειας, στην 

αναβάθµιση κατά µία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία και  

β. τα δοµικά στοιχεία και οι επιµέρους ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

όπου γίνονται οι παρεµβάσεις, να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ1 σε συµφωνία 

και µε τα οριζόµενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ). Εξαιρείται η απαίτηση 

για το µέγιστο επιτρεπόµενο µέσο συντελεστή θερµοπερατότητας (Um). 

Επιπλέον τα δοµικά υλικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία 

υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν 

σήµανση CE. 

 

Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια 

επιλέξιµων δαπανών, βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά 

κατηγορία δαπάνης (1Αi έως 3Ε) φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

                                            

1 Οι εν λόγω παράγραφοι αφορούν νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗΣ  

1. Αντικατάσταση 
κουφωµάτων και 

συστηµάτων σκίασης  

1.Α. Συρόµενα ή επάλληλα 

1.Β. Ανοιγόµενα 

1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες 

1.∆. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και 
εξώφυλλα 

1.Α. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 

    i) για 2,8<U<3,2:     210 €/m2  

    ii) για U ≤ 2,8:          250 €/m2  

1.Β. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 

   i) για 2,8<U<3,2:       250 €/m2  

   ii) για U ≤ 2,8:            280 €/m2  

1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες:  

    i) για 1,4 <U ≤ 1,9:      60 €/m2 

    ii) για U ≤ 1,4:              75 €/m2 

1.∆. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα:  

       Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία 

2.Τοποθέτηση 
θερµοµόνωσης στο 
κέλυφος του κτηρίου 
συµπεριλαµβανοµένο

υ του δώµατος / 
στέγης και της 

πιλοτής 

2.Α. Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος & πιλοτής 

2.Β. Εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους 

2.Γ. Εσωτερική θερµοµόνωση 

2.Α. Για δώµα & πιλοτή: 40 €/m2  

2.Β. Για εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους: 50 €/m2  

2.Γ. Για εσωτερική θερµοµόνωση: 25 €/m2 

 

3.Αναβάθµιση 
συστήµατος 

θέρµανσης και 
συστήµατος παροχής 

ζεστού νερού 
χρήσης. 

 

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης 

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας 

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήµατος θέρµανσης 

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ 

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού 
χρήσης 

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης 

i)  για P<70 kW:                    6.000 € 

ii) για 70≤ P<150 kW:            8.000 € 

iii) για P ≥ 150 kW:              11.000 € 

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 € 

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος 
θέρµανσης: έως 600 € ανά διαµέρισµα και έως 7.000 € συνολικά για 
την πολυκατοικία 

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 € 

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € 
ανά διαµέρισµα 

U: ο συντελεστής θερµοπερατότητας, P: θερµική ισχύς καυστήρα / λέβητα κεντρικού συστήµατος θέρµανσης. 
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Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται τυχόν: 

� Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης 

όπως σκαλωσιές, επιχρίσµατα, µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του 

στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέµβαση, διαµόρφωση κλίσεων απορροής στο 

δώµα, υγροµόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεµβάσεις για την ορθή 

λειτουργία/συµπεριφορά της θερµοµόνωσης, κ.λπ. 

� Το κόστος εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων ασφαλιστικών 

εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία 

(µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον Ωφελούµενο του Προγράµµατος ως 

«κύριο του έργου». 

 

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί 

επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός – Κίνητρα- ∆ανειακή Σύµβαση 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση Ωφελούµενου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

15.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων). 

Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραµµα το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του 

Π.∆. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177), που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο 

ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραµµα 

και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.  

Ο τελικός επιλέξιµος προϋπολογισµός καθορίζεται βάσει των προσκοµισθέντων 

παραστατικών δαπανών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιµο προϋπολογισµό της 

απόφασης υπαγωγής, τόσο συνολικά, όσο και ανά κατηγορία δαπάνης.  

 

Οι Ωφελούµενοι των τριών κατηγοριών Α, Β και Γ της παραγράφου 2.2 εντάσσονται κατ’ 

αντιστοιχία στις ακόλουθες κατηγορίες κινήτρων: 

� Κατηγορία κινήτρων Α: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, 

δάνειο ύψους 70% µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 

30%.  

Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 70% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά 

τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των 

παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 

εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και 

χορηγείται επιχορήγηση 30%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε 

τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Επιπλέον, επιδοτείται 

το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης κατά 100%. 

� Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, 

χαµηλότοκο δάνειο ύψους 85% και επιχορήγηση ύψους 15%.  

Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 85% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά 

τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των 

παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 

εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου και 

χορηγείται επιχορήγηση 15%, µε απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε 

τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. 

� Κατηγορία κινήτρων Γ: Επί του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, 

χαµηλότοκο δάνειο ύψους 100%.  

Συνάπτεται δανειακή σύµβαση στο ύψος του 100% του προϋπολογισµού του έργου. Μετά 

τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόµιση των 

παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 

εκταµιεύεται το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβολής) του δανείου, µε 

απευθείας πληρωµή των αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. 
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Το επιτόκιο της δανειακής σύµβασης ανέρχεται σε 4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του Ν. 

128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούµενο. Ο 

χρηµατοπιστωτικός οργανισµός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόµενους µε κόστος 

διαχείρισης φακέλου αιτήµατος. 

Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύµβασης έχουν ως εξής: 

1) Υφίσταται µηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φάκελο δανείου.  

2) ∆εν απαιτούνται από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό εξασφαλίσεις για την παροχή 

του δανείου. 

3) Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη, µε καταληκτική ηµεροµηνία 

επιλεξιµότητας τόκων την 31.12.2015. 

4) Παρέχεται η δυνατότητα επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής του δανείου, έως 

ένα (1) έτος µε το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου αυτού 

επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον Ωφελούµενο.   

5) Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται µε µηνιαία συχνότητα πληρωµής 

δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. 

6) Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη µερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς 

επιβάρυνση του δανειολήπτη. 

7) Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1) έτους.  

8) Ο ∆ικαιούχος καταβάλλει, για την Α κατηγορία κινήτρων, τους τόκους στον 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου 

από τον Ωφελούµενο. Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής δόσης κεφαλαίου από τον 

Ωφελούµενο, ο ∆ικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) µηνών από την 

ηµεροµηνία της πρώτης καθυστέρησης. 

Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτοµέρειά τους στη Συµφωνία 

Συγχρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης µεταξύ του ∆ικαιούχου και των 

Xρηµατοπιστωτικών Oργανισµών, καθώς και στη δανειακή σύµβαση µεταξύ του 

Οργανισµού και του Ωφελούµενου. 

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος καθορίσει νέους κύκλους υποβολής αιτήσεων οι ανωτέρω 

όροι µπορεί να µεταβάλλονται µετά από έγκριση της επενδυτικής επιτροπής του «Ταµείου 

Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 

31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ Β’ 1262). 

 

 



Σελίδα 19 από 39 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Προετοιµασία- ∆ιαδικασία Υποβολής 

Αίτησης 

5.1 Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά- Προετοιµασία 

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναγράφονται στο Παράρτηµα Ι-Α, Μέρος 

Α, για την περίπτωση µονοκατοικίας ή µεµονωµένου διαµερίσµατος και στο Παράρτηµα Ι-

Β, Μέρος Α, για την περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου. 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα πρέπει αρχικά να 

ελέγξει εάν είναι «επιλέξιµος Ωφελούµενος» και εάν η ιδιοκτησία του µπορεί να θεωρηθεί 

«επιλέξιµη κατοικία», βάσει του κεφαλαίου 2 και των δικαιολογητικών που αναγράφονται 

στο Παράρτηµα Ι-Α, Μέρος Α. 

� Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα 

πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της 

πολυκατοικίας, για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, τον καθορισµό των 

παρεµβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυµούν να υλοποιήσουν, την επιλογή 

Ενεργειακού Επιθεωρητή βάσει του εντύπου του Παραρτήµατος II, τον ορισµό 

του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, καθώς και την επιλογή του συνεργαζόµενου 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού.  

� Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για µεµονωµένο διαµέρισµα πολυκατοικίας, ο 

ενδιαφερόµενος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της 

πολυκατοικίας2, στη βάση του εντύπου του Παραρτήµατος III. Το έντυπο αυτό 

δύναται να αντικατασταθεί µε κανονισµό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο3, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούµενη παρέµβαση. 

� Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωµάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να 

εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων. 

 

Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία µε χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό που συµµετέχει στο Πρόγραµµα την πιστοληπτική του ικανότητα. 

 

5.2 Α΄ Φάση Προγράµµατος - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση 

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαπιστώσει τη δυνατότητα υπαγωγής του στο Πρόγραµµα και 

εξασφαλίσει τις απαραίτητες συµφωνίες / συναινέσεις, απευθύνεται σε Ενεργειακό 

Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / 

του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).  

Επισηµαίνεται ότι η επιλογή του Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνει 

συνυπολογίζοντας τους περιορισµούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.∆. 

100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177), όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός 

Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο.  

                                            

2 ∆εν απαιτείται αν η αίτηση περιλαµβάνει µόνο την παρέµβαση 2Γ (εσωτερική θερµοµόνωση). 
3 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας 
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Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο, το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο 

του κτηρίου για χρήση κατοικίας.  

Μόνο οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ 

µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες για το Πρόγραµµα (ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας) και µέχρι την έκδοση της απόφασης υπαγωγής δύνανται να 

πραγµατοποιηθούν µε αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούµενου, εφόσον στη συνέχεια 

προσκοµισθούν επί πιστώσει παραστατικά δαπανών αναδόχων/προµηθευτών.  

Κατά τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού 

πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόµενος και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επιλέγουν από κοινού 

τις παρεµβάσεις που θα συµπεριληφθούν στην αίτηση και τις καταγράφουν στο 

«Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων» του Παραρτήµατος VΙΙ. Η εν λόγω πρόταση 

παρεµβάσεων (µία παρέµβαση ή συνδυασµός παρεµβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί 

και στο ΠΕΑ. Επιπλέον, µε τις εν λόγω παρεµβάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 3. Ειδικότερα, στο ανωτέρω έντυπο ο 

Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ και τους 

ενεργειακούς στόχους της αίτησης δηλαδή την υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονόµηση 

πρωτογενούς ενέργειας και την αναβάθµιση της επιλέξιµης κατοικίας κατά µία 

τουλάχιστον κατηγορία.  

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιµέρους παρεµβάσεων θα πρέπει να 

αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δοµικών 

υλικών και των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό 

του ενεργειακού αποτελέσµατος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του 

Προγράµµατος, στοιχεία α. και β. του κεφαλαίου 3. 

Στο ανωτέρω έντυπο ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει, στην τελευταία στήλη, στοιχεία 

κόστους βάσει των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των παρεµβάσεων. Οι 

προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου. 

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεµβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο 

«Έντυπο Πρότασης παρεµβάσεων» του Παραρτήµατος VΙΙ, διαχωρίζεται σε κόστος 

κοινόχρηστων και µη κοινόχρηστων παρεµβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων 

παρεµβάσεων  επιµερίζεται στα διαµερίσµατα µε συµπλήρωση του εντύπου του 

Παραρτήµατος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιµων και µη). 

Ο εν λόγω επιµερισµός σε επίπεδο ποσοστού χρησιµοποιείται και για την εξόφληση του 

κόστους των κοινόχρηστων παρεµβάσεων. 

Οι ανωτέρω προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές ως προς το είδος, την ποσότητα, τη 

µετρική µονάδα, την αξία ανά µετρική µονάδα των υλικών και εργασιών και ως προς το 

συνολικό κόστος ανά ειδικότερη υποκατηγορία παρέµβασης, ενώ σε περίπτωση 

πολυκατοικίας θα πρέπει να διαχωρίζονται σε κοινόχρηστες και µη κοινόχρηστες 

παρεµβάσεις. Για τις µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις οι προσφορές θα πρέπει να είναι 

διακριτές ανά διαµέρισµα.  

Στις προσφορές συµπεριλαµβάνεται διακριτά το κόστος ασφαλιστικών εισφορών που 

βαρύνει τον ενδιαφερόµενο βάσει της κείµενης νοµοθεσίας για τα µη στεγασµένα 

επαγγέλµατα. 
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5.3 Β΄ Φάση Προγράµµατος - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα 

Οι συνεργαζόµενοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για την υποβολή των αιτήσεων 

εφαρµόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισµούς που τους διέπουν, καθώς και τα 

κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. 

Οι συνεργαζόµενοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο 

∆ικαιούχο σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Το σώµα του 

φακέλου κάθε αίτησης διατηρείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. 

Υποβολή αίτησης για µονοκατοικία ή µεµονωµένο διαµέρισµα 

Ο ενδιαφερόµενος προσέρχεται σε χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που συµµετέχει στο 

Πρόγραµµα (Παράρτηµα XIV) για να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή (έντυπο 

Παραρτήµατος Ι-Α, Μέρος Α) που συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα του 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων µέσω της 

λίστας υποβαλλόµενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήµατος Ι-Α) και τον καθορισµό 

του επιλέξιµου προϋπολογισµού, δηµιουργείται µοναδικός κωδικός αίτησης και η αίτηση 

κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιµη» ή «µη επιλέξιµη - απορρίπτεται». Ειδικότερα για τον 

καθορισµό του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπολογίζονται τα ανώτατα επιλέξιµα κόστη 

ανά κατηγορία δαπάνης λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως τις ανώτατες 

τιµές µονάδας. Οι προσφορές θα πρέπει να προέρχονται µόνο από έναν προµηθευτή / 

ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «µη επιλέξιµη - απορρίπτεται», ο 

ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα στοιχεία 

προσκοµίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση µε το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα, τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων και τον επιλέξιµο προϋπολογισµό εκτυπώνεται εις διπλούν, 

βάσει του εντύπου Μέρος Β Παραρτήµατος Ι-Α, και δίνεται στον αιτούντα για έλεγχο και 

αποδοχή.  

Εν συνεχεία, η αίτηση συνυπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο και το χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 

και την καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστηµα.  

 

 

Υποβολή αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου 

Σε πρώτο στάδιο, ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας προσέρχεται σε χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό που συµµετέχει στο Πρόγραµµα (Παράρτηµα XIV) για να υποβάλλει αίτηση για 

πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου για υπαγωγή (έντυπο Παραρτήµατος Ι-Β, Μέρος Α) που 

συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
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Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης για πολυκατοικία στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων 

µέσω της λίστας υποβαλλόµενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήµατος Ι-Β) και τον 

καθορισµό του επιλέξιµου προϋπολογισµού, δηµιουργείται µοναδικός κωδικός αίτησης 

πολυκατοικίας. Ειδικότερα για τον καθορισµό του επιλέξιµου προϋπολογισµού 

υπολογίζονται τα ανώτατα επιλέξιµα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης λαµβάνοντας υπόψη 

το ύψος των προσφορών έως τις ανώτατες τιµές µονάδας και στη συνέχεια επιµερίζεται ο 

προϋπολογισµός παρεµβάσεων στα διαµερίσµατα. Οι προσφορές θα πρέπει να 

προέρχονται µόνο από έναν προµηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό 

είναι τεχνικά εφικτό. 

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα του εντύπου «Επιµερισµού κόστους 

βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία» του Παραρτήµατος VIII στο Πληροφοριακό Σύστηµα, 

εάν το κόστος κάποιας κοινόχρηστης ή µη κοινόχρηστης παρέµβασης υπερβαίνει το 

επιλέξιµο κόστος βάσει των ανωτάτων αποδεκτών τιµών µονάδας, οι τιµές του πίνακα 

αναπροσαρµόζονται βάσει της αναλογίας που προκύπτει από το συνολικό κόστος της 

παρέµβασης και του κόστους της παρέµβασης που αντιστοιχεί στο διαµέρισµα όπως τα 

τελευταία έχουν καταχωρηθεί στον σχετικό πίνακα της αίτησης του εκπροσώπου. 

Η αίτηση για πολυκατοικία µε το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα, τα αποτελέσµατα των ελέγχων και τον επιλέξιµο προϋπολογισµό 

εκτυπώνεται εις διπλούν, βάσει του εντύπου Μέρος Β Παραρτήµατος Ι-Β, και δίνεται στον  

εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή. Εν συνεχεία, η αίτηση συνυπογράφεται από τον 

εκπρόσωπο και το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με αυτόν τον τρόπο, γνωστοποιείται 

στον εκπρόσωπο η δυνατότητα υποβολής των επιµέρους αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες 

των διαµερισµάτων. 

 

Σε δεύτερο στάδιο, και βάσει του µοναδικού κωδικού που έχει εκδοθεί για την αίτηση 

πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας προσέρχονται στο ίδιο 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που έχει υποβάλλει την αίτηση της πολυκατοικίας ο 

εκπρόσωπος για να υποβάλλουν επιµέρους αιτήσεις για υπαγωγή (έντυπο Παραρτήµατος 

Ι-Α, Μέρος Α) που συνοδεύονται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της επιµέρους αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα του 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού και τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων µέσω της 

λίστας υποβαλλόµενων δικαιολογητικών (Μέρος Α Παραρτήµατος Ι-Α),  η επιµέρους 

αίτηση εκτυπώνεται εις διπλούν, βάσει του εντύπου Μέρος Β Παραρτήµατος Ι-Α, και 

δίνεται στον αιτούντα για έλεγχο και αποδοχή.  

Εν συνεχεία, η επιµέρους αίτηση συνυπογράφεται από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη 

διαµερίσµατος της πολυκατοικίας και το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Η εν λόγω 

συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης και την προσωρινή 

καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστηµα.  

Στη βάση της ανωτέρω διαδικασίας δηµιουργείται ενιαίος φάκελος έργου. Μετά το πέρας 

της εισαγωγής των στοιχείων των επιµέρους αιτήσεων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας 
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και τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων, καλείται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής της αίτησης για πολυκατοικία. Η 

αίτηση για πολυκατοικία κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιµη» ή «µη επιλέξιµη - 

απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «µη επιλέξιµη - απορρίπτεται», 

ο εκπρόσωπος ενηµερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τα στοιχεία 

προσκοµίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. 

Η αίτηση για πολυκατοικία µε το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο 

Πληροφοριακό Σύστηµα, τα αποτελέσµατα των ελέγχων και τον επιλέξιµο προϋπολογισµό 

εκτυπώνεται εις διπλούν, βάσει του εντύπου Μέρος Γ Παραρτήµατος Ι-Β, και δίνεται στον  

εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή. Εν συνεχεία, η αίτηση συνυπογράφεται από τον 

εκπρόσωπο και το χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.  

Οι ανωτέρω συνυπογραφές αποτελούν προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης της 

πολυκατοικίας και των επιµέρους αιτήσεων και την καταχώρησή τους στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης - Υπαγωγή 

6.1 Έλεγχος επιλεξιµότητας της Αίτησης 

Ο ∆ικαιούχος διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, για τη διαπίστωση της τήρησης των 

όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος. Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή του συνόλου 

των αιτήσεων, ο ∆ικαιούχος διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των ειδικών 

προϋποθέσεων της παραγράφου 2.3. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία 

προκύψουν διαφορές σε σχέση µε τις «κατ’ αρχήν επιλέξιµες» αιτήσεις που προέκυψαν 

βάσει των ελέγχων που έγιναν από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ο ∆ικαιούχος 

ενηµερώνει µέσω των τελευταίων τον ενδιαφερόµενο ότι η αίτησή του δεν κρίνεται 

επιλέξιµη. 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων γίνονται επιπλέον έλεγχοι που αφορούν 

στην καταχώρηση περισσοτέρων της µίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιµη κατοικία, καθώς 

και την καταχώρηση περισσοτέρων της µίας αιτήσεων από τον ίδιο ενδιαφερόµενο, µε την 

επιφύλαξη της περίπτωσης αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και 

καταρτίζεται σχετικός πίνακας µε τις «επιλέξιµες» και «µη επιλέξιµες» αιτήσεις ανά 

Περιφέρεια. 

Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι που διενεργούνται παρουσιάζονται 

στα Παραρτήµατα Ι-Α και Ι-Β. 

 

6.2 ∆ιαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης – Κατάταξη επιλέξιµων αιτήσεων 

Ο ∆ικαιούχος διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιµων αιτήσεων, βάσει του 

κριτηρίου της υπολογιζόµενης ετήσιας Εξοικονοµούµενης Ενέργειας ανά τετραγωνικό 

µέτρο επιφάνειας προς το κόστος των προτεινόµενων παρεµβάσεων βάσει των 

υποβαλλόµενων προσφορών [kWh/(τ.µ. * έτος)]/€. 

 

Για την εφαρµογή του κριτηρίου συγκριτικής αξιολόγησης: 

- υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονοµούµενη ενέργεια είναι αυτή που υπολογίζεται 

από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και καταγράφεται στο «Έντυπο Πρότασης 

παρεµβάσεων» του Παραρτήµατος VΙΙ. Για την περίπτωση πολυκατοικίας, ως 

σύνολο κτηρίου, στην υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονοµούµενη ενέργεια 

περιλαµβάνεται και αυτή που αντιστοιχεί στα µέρη του κτηρίου που δεν είναι 

επιλέξιµα στο Πρόγραµµα (π.χ. διαµερίσµατα ιδιοκτητών µε εισοδήµατα 

υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ), αλλά έχουν συµπεριληφθεί στο έντυπο 

Πρότασης παρεµβάσεων. 

- κόστος των προτεινόµενων παρεµβάσεων είναι το κόστος που αποτυπώνεται στη 

στήλη «Κόστος βάσει προσφορών» της «κατ΄αρχήν επιλέξιµης» αίτησης. Για την 

περίπτωση πολυκατοικίας, ως σύνολο κτηρίου, στο κόστος των παρεµβάσεων 

περιλαµβάνεται και το κόστος των παρεµβάσεων που αντιστοιχεί στα µέρη του 

κτηρίου που δεν είναι επιλέξιµα στο Πρόγραµµα (π.χ. διαµερίσµατα ιδιοκτητών µε 

εισοδήµατα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ), αλλά έχουν συµπεριληφθεί στο 

έντυπο Πρότασης παρεµβάσεων.  
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- σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η τιµή µονάδας παρέµβασης βάσει προσφορών 

αποκλίνει σηµαντικά του µέσου όρου των σχετικών τιµών µονάδας του συνόλου 

των αιτήσεων, ο ∆ικαιούχος, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, δύναται να 

προβεί σε προσαρµογή της εν λόγω τιµής στις ανώτατες τιµές του κεφαλαίου 3. 

 

Βάσει του εν λόγω κριτηρίου, οι αιτήσεις κατατάσσονται από το ∆ικαιούχο ανά 

Περιφέρεια, κατά φθίνουσα σειρά, ήτοι κατά σειρά επίτευξης της µεγαλύτερης 

εξοικονόµησης ενέργειας ανά µονάδα κόστους και καταρτίζεται πίνακας κατάταξης. 

 

6.3 Κατάταξη – Υπαγωγή έργων Ωφελουµένων  

Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. υποβάλλει τον πίνακα κατάταξης στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου 

«Εξοικονοµώ κατ΄Οίκον», η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά Περιφέρεια, τον 

πίνακα Ωφελουµένων.  

Βάσει του ανωτέρω πίνακα Ωφελουµένων, εκδίδεται απόφαση του ∆ικαιούχου για την 

υπαγωγή των έργων των Ωφελουµένων στο Πρόγραµµα (Απόφαση Υπαγωγής). Σε 

περίπτωση µη εξαντλήσεως του προϋπολογισµού του πίνακα του κεφαλαίου 2 σε κάποια 

Περιφέρεια αµιγούς στόχου σύγκλισης αυτός µπορεί, µετά από εισήγηση της ΤΕΜΠΜΕ 

Α.Ε., µε σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ, προς την επενδυτική επιτροπή να µεταφερθεί 

σε άλλες Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης ανάλογα µε το πλήθος των αιτήσεων. 

Η απόφαση υπαγωγής είναι ενιαία για το σύνολο των Ωφελουµένων και περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα, ανά Περιφέρεια και χρηµατοπιστωτικό οργανισµό: 

• Αναλυτικά στοιχεία της πράξης στην οποία εντάσσεται το προς υλοποίηση έργο και 

συγκεκριµένα: τίτλος της πράξης, άξονας προτεραιότητας και ο αντίστοιχος κωδικός 

του, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο οποίο εντάσσεται και ο αντίστοιχος κωδικός του, 

κωδικός της πράξης στο ΟΠΣ, τυποποιηµένος κωδικός προσδιορισµού της πράξης 

και ο ∆ικαιούχος της πράξης, συλλογική απόφαση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων µέσω της οποίας ο ∆ικαιούχος λαµβάνει τη συνεισφορά του δηµοσίου 

και κοινοτική συµµετοχή που προβλέπεται, αιτούµενη πίστωση του έτους έκδοσης 

της απόφασης ένταξης και φορέας χρηµατοδότησης της πράξης. 

• Αναλυτικό πίνακα των Ωφελουµένων που υπάγονται στο Πρόγραµµα µε τον 

αντίστοιχο επιλέξιµο προϋπολογισµό και αναφορά στην επιλέξιµη αίτηση. Ο πίνακας 

θα αποτελείται από τµήµατα που αντιστοιχούν στον κάθε χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό. 

• Την προθεσµία για την υπογραφή της Σύµβασης  

• Το συµβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου.  

• Τις υποχρεώσεις του Ωφελούµενου λόγω συγχρηµατοδότησης από κοινοτικούς 

πόρους (ως προς την υλοποίηση του έργου, την τήρηση στοιχείων και 

δικαιολογητικών, την αποδοχή ελέγχων, υποχρεώσεις δηµοσιότητας). 

• Τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης – παρακολούθησης του 

φυσικού αντικειµένου. 

• Τη διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούµενους. 

• Τη διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράµµατος. 
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• Τις συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράµµατος. 

 

Η απόφαση υπαγωγής των Ωφελουµένων γνωστοποιείται από το ∆ικαιούχο στους 

συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για ενηµέρωση των Ωφελουµένων 

και υπογραφή των δανειακών συµβάσεων.  

Σε περίπτωση που ο Ωφελούµενος δεν προσέλθει για υπογραφή δανειακής σύµβασης στο 

διάστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 7.1., ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός 

ενηµερώνει σχετικά το ∆ικαιούχο, ο οποίος προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης 

υπαγωγής µε αντικατάσταση του εν λόγω Ωφελούµενου µε τον επόµενο, βάσει της 

κατάταξης των αιτήσεων ανά Περιφέρεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου  

7.1 Εκταµίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση 

παραστατικών 

Εντός δέκα (10) ηµερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί προσκαλούν τους Ωφελούµενους για υπογραφή των 

δανειακών συµβάσεων.  

Εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στον 

χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, υπογράφονται οι δανειακές συµβάσεις κατά τα οριζόµενα 

στο κεφάλαιο 4. Μετά από έγκριση του ∆ικαιούχου επιτρέπεται καθυστέρηση υπογραφής 

της δανειακής σύµβασης για µέγιστο χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών.  

Η υπογραφή της δανειακής σύµβασης από τον Ωφελούµενο συνεπάγεται αποδοχή των 

όρων της απόφασης υπαγωγής. 

 

Με την υπογραφή της σύµβασης παρέχεται στον Ωφελούµενο δυνατότητα 

εκταµίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του 

επιλέξιµου προϋπολογισµού της απόφασης υπαγωγής. 

Η εκταµίευση γίνεται για την πληρωµή των προµηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε 

τραπεζικό λογαριασµό τους µετά από εντολή του Ωφελούµενου, στη βάση των 

προσφορών που έχουν προσκοµισθεί. 

Η µεταφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστηµάτων 

γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό δαπάνης και 

σχετικό ∆ελτίο Αποστολής (∆.Α.), µε τόπο προορισµού τη διεύθυνση του/των 

Ωφελούµενου/ων (περίπτωση πολυκατοικίας) και µε λεπτοµερή ανάλυση των 

διακινούµενων αγαθών για τις ανάγκες του Προγράµµατος, βάσει της αναλυτικής 

περιγραφής των προτάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Ο βαθµός της ανάλυσης πρέπει 

να είναι σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης ώστε να επιτρέπει τη συµπλήρωση του εντύπου 

«Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτηµα Χ). Τα ∆.Α. 

συνοδεύονται από αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών των 

υλικών /συστηµάτων. 

Το ∆.Α. πρέπει να εκδίδεται σε πλήρη συµφωνία µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και αποτελεί 

για το Πρόγραµµα ουσιώδες παραστατικό, που αφορά στην πιστοποίηση υλοποίησης του 

έργου σύµφωνα µε τις προτάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Τέλος, στο ειδικό χωρίο 

του ∆.Α. που αφορά στο σκοπό διακίνησής του, πρέπει να περιλαµβάνεται η φράση «στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος ‘‘Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον’’». 

Τα παραστατικά δαπανών για τις εργασίες θα πρέπει, επίσης, να είναι αναλυτικά ως προς 

το είδος, την ποσότητα και την τιµή µονάδας.  

 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ως παραστατικό δαπάνης εκδίδεται τιµολόγιο, αυτό θα 

πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτης». 
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Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαµέρισµα 

που αφορούν αποκλειστικά σε µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις και ένα παραστατικό για τις 

κοινόχρηστες παρεµβάσεις µε την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας». 

Επιλέξιµα για το Πρόγραµµα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και τα 

εξοφληµένα παραστατικά στην περίπτωση πληρωµής ενεργειακού επιθεωρητή και 

ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου µετά από την 

ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας της αίτησης του Ωφελούµενου (ηµεροµηνία έκδοσης 

του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συµβατικού χρόνου 

υλοποίησης.  

Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται µόνο από έναν προµηθευτή / 

ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

 

Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες 

άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 

∆εν λαµβάνονται υπόψη: 

• Πληρωµές που διενεργεί ο ωφελούµενος µε εξαίρεση την πληρωµή ενεργειακού 

επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών.  

• Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα. 

• Η εξόφληση δαπανών µε τη χρήση επιταγών τρίτων. 

• Πληρωµές οι οποίες έγιναν µε τρόπο και µε παραστατικά τα οποία δεν είναι 

σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τον Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 

58Α΄/23.04.2010). 

Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα ∆.Α. που δε θα εκδίδονται σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιµες για 

το Πρόγραµµα. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προµηθευτής των υλικών / συστηµάτων παρέχει για τα 

χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος IΧ_Β, και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε 

το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΧ_Α, για την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση / 

εφαρµογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προµηθευτής ή/και ο Ενεργειακός 

Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου 

είναι το ίδιο πρόσωπο συµπληρώνεται Υπεύθυνη ∆ήλωση για το σύνολο των ανωτέρω, 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος IΧ-Γ. Ο Ωφελούµενος έχει την υποχρέωση 

να συνυποβάλει στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό τις ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

προκειµένου να χορηγηθούν τα κίνητρα. 
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7.2 Ολοκλήρωση Παρεµβάσεων - ∆εύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση – 

Ενεργειακός Στόχος  

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο Ωφελούµενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για 

τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση 

πρέπει να διενεργηθεί εντός του συµβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεµβάσεων.  

Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ικανοποίηση των ενεργειακών 

στόχων που τέθηκαν στην επιλέξιµη αίτηση: 

- η ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας και η κατάταξή της σε κατηγορία ανώτερη 

της αρχικής, και  

- η επίτευξη της εξοικονοµούµενης ενέργειας, που τέθηκε στην επιλέξιµη αίτηση, 

όπως αυτή υπολογίζεται από το Πληροφοριακό Σύστηµα βάσει της κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας που αναφέρεται στο  πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ. 

Για να θεωρηθεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι ενεργειακοί στόχοι της επιλέξιµης 

αίτησης (στην περίπτωση πολυκατοικίας όπως αναγράφονται στην επιλέξιµη αίτηση του 

εκπροσώπου) θα πρέπει η επιλέξιµη κατοικία (µονοκατοικία ή  πολυκατοικία ως σύνολο 

κτιρίου ή µεµονωµένο διαµέρισµα) να έχει αναβαθµισθεί κατά µία κατηγορία και η 

εξοικονοµούµενη ενέργεια να ισούται τουλάχιστον µε το 80% αυτής που τέθηκε 

στην επιλέξιµη αίτηση. 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης 

και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου, τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του Προγράµµατος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ 

συστηµάτων, την υλοποιηµένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το 

αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκοµίζει ο 

Ωφελούµενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων 

– Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήµατος X. 

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συµπληρώνει το «Έντυπο Επιµερισµού 

Κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαµέρισµα σε πολυκατοικία» (Παράρτηµα ΧI) 

βάσει του «Εντύπου Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» και των 

παραστατικών δαπανών. 

 

7.3 Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόµιση ∆ικαιολογητικών - Εκταµίευση συνόλου 

ή υπόλοιπου δανείου - Χορήγηση κινήτρων 

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 

επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία στη βάση των εντύπων του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ: 

α) Ο Ωφελούµενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκοµίζει τα 

δικαιολογητικά του Παραρτήµατος ΧΙΙ στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό.  

β) ∆ιενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με 

χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος και σύµφωνα µε την απόφαση υπαγωγής 

διαµορφώνεται, βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών 

και τυχόν καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούµενο που 
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έχουν καταγραφεί στο έντυπο καταγραφής παρεµβάσεων του Παραρτήµατος ΧΙ, ο τελικός 

επιλέξιµος προϋπολογισµός.  

γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαµόρφωση του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού της προηγούµενης παραγράφου β) ανά Ωφελούµενο γίνεται 

λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιµερισµού 

κόστους του Παραρτήµατος ΧΙ. 

δ) Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί µε υπέρβαση του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηµατοπιστωτικός 

οργανισµός διενεργεί  τις πληρωµές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει 

παραστατικών δαπανών αναδόχων / προµηθευτών µε πόρους του Ωφελούµενου µετά από 

εντολή του. 

ε) Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκταµιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και 

καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών 

αναδόχων / προµηθευτών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο 4. Στην περίπτωση 

καταβεβληµένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούµενο, ο 

χρηµατοπιστωτικός οργανισµός καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούµενο. 

στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της προηγούµενης παραγράφου ε)  

χρησιµοποιούνται και για την πληρωµή του κόστους των κοινόχρηστων παρεµβάσεων, 

επιµεριζόµενα στους Ωφελούµενους.  

ζ) Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός καταβάλλει το κόστος των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων που δικαιούται ο Ωφελούµενος. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το κόστος 

των ενεργειακών επιθεωρήσεων καταβάλλεται στον εκπρόσωπο των Ωφελουµένων, ο 

οποίος το κατανέµει στους ιδιοκτήτες.  

η) Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός επισηµαίνει στο σώµα των προσκοµισθέντων 

παραστατικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο πλαίσιο 

του Προγράµµατος Εξοικονόµηση κατ’ οίκον, µε βάση το ΠΕΑ …….. .Για το σύνολο των 

δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό ….. €». Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο 

χρηµατοπιστωτικός οργανισµός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες 

παρεµβάσεις ανά διαµέρισµα. 

Επισηµαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωµένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεµβάσεις 

(στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεµβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι 

κοινόχρηστες παρεµβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.  

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει µη ολοκλήρωση του έργου, µη τήρηση 

των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον 

επιλέξιµο προϋπολογισµό της απόφασης υπαγωγής εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 8.3. 

 

7.4 Τροποποιήσεις 

Αιτήµατα για τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου, καθώς 

και για αύξηση του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού του δεν επιτρέπονται. Σε κάθε 

περίπτωση, η υποχρέωση επίτευξης του ενεργειακού στόχου, όπως αυτός καθορίζεται 

στην επιλέξιµη αίτηση, παραµένει ως έχει. 
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7.5 Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου 

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων, η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η 

εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος εννέα (9) 

µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης και το αργότερο µέχρι 

την 30.06.2012 (συµβατικός χρόνος υλοποίησης). 

Ο Ωφελούµενος προσκοµίζει στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό τα δικαιολογητικά του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν το πέρας του συµβατικού χρόνου 

υλοποίησης. 

Παράταση της προθεσµίας υλοποίησης µπορεί να χορηγείται από τον ∆ικαιούχο, µόνο µε 

τεκµηρίωση σοβαρών λόγων αδυναµίας ολοκλήρωσης των εργασιών και για µέγιστο 

χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Για τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο 

συνεργαζόµενο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό σχετικού αιτήµατος τουλάχιστον ένα (1) 

µήνα πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουµένων – ∆ειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - 

Κυρώσεις 

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων 

Ο Ωφελούµενος του Προγράµµατος υποχρεούται:  

• να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό. 

• να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση µε την Τράπεζα. 

• να δεχθεί προγραµµατισµένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά ή 

κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους 

και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία. 

• να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του και για το ίδιο 

διάστηµα να τηρεί φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έντυπα 

του Προγράµµατος, τα δύο ΠΕΑ και τα παραστατικά των παρεµβάσεων που 

υλοποιήθηκαν. 

• να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεµβάσεων, την ισχύουσα 

εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούµενες εγκρίσεις 

ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.  

 

Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, ο Ωφελούµενος προσκοµίζει συµπληρωµένη 

µε την αίτησή του, Υπεύθυνη ∆ήλωση βάσει των Παραρτηµάτων ΙV-A και IV-Β. Η 

διαπίστωση ότι το περιεχόµενο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν 

τηρούνται οι δεσµεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόµενων από το 

Νόµο συνεπειών (Ν. 1559/1986), µπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής 

απόφασης υπαγωγής µε συνέπεια την απένταξη του έργου του Ωφελούµενου από το 

Πρόγραµµα.  

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος των Ωφελουµένων υποχρεούται να 

αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος 

προσκοµίζει συµπληρωµένη µε την αίτησή του, την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Παραρτήµατος 

ΙV-Γ. 

 

8.2 ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι 

Ο ∆ικαιούχος του Προγράµµατος µεριµνά για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για 

την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος. Στο 

πλαίσιο αυτό ο ∆ικαιούχος αναπτύσσει µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση των 

αναγκαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων και µε βάση αυτήν: 

α) πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόµενους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς β) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πραγµατοποιεί 

ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που 

αφορούν στα έργα των Ωφελουµένων του Προγράµµατος. Η πραγµατοποίηση των 

ελέγχων θα γίνει στη βάση σχετικής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. 
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Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. στο διάστηµα µέχρι την έκδοση της απόφασης υπαγωγής πραγµατοποιεί 

συστηµικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ και προβαίνει στη διενέργεια 

δειγµατοληπτικών ελέγχων, όπου απαιτείται.  

 

8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και 

της απόφασης υπαγωγής 

Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από τον ∆ικαιούχο απόφαση 

ανάκλησης υπαγωγής του έργου του Ωφελούµενου από το Πρόγραµµα, η οποία 

συνεπάγεται τη µη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου έχει 

εκταµιευθεί η προκαταβολή και ο Ωφελούµενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην 

περίπτωση όπου µετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών για την εκταµίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η µη 

επίτευξη του ενεργειακού στόχου, η δανειακή σύµβαση δεν διέπεται πλέον από τους 

όρους του Προγράµµατος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους 

αυτής. Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό 

για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. 

 

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου µε προϋπολογισµό µικρότερο από τον επιλέξιµο 

βάσει της απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούµενου, είτε επειδή τα 

προσκοµισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιµου προϋπολογισµού του έργου 

είτε επειδή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (µη καταβολή από τον 

Ωφελούµενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται ανάλογα από τον ∆ικαιούχο η 

απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρµόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό µε το οποίο ο 

∆ικαιούχος συµµετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύµβαση 

αναπροσαρµόζεται βάσει του νέου επιλέξιµου προϋπολογισµού. Η τροποποίηση της 

απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση 

του Ωφελούµενου και την αναπροσαρµογή της δανειακής σύµβασης. Το υπερβάλλον ποσό 

που τυχόν έχει εκταµιευθεί είτε επιστρέφεται άµεσα από τον Ωφελούµενο είτε αποτελεί 

αντικείµενο νέας δανειακής σύµβασης που δεν διέπεται από τους όρους του 

Προγράµµατος. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει 

ελέγχων που διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η µη ορθή υλοποίηση 

του έργου, ο ∆ικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή 

τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από 

τον Ωφελούµενο ή την αναπροσαρµογή αυτών. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή 

σύµβαση από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ο ∆ικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον, για 

την Α κατηγορία κινήτρων, τους τόκους στον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Σε κάθε 
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περίπτωση, δεν ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και ο ∆ικαιούχος δεν ανακτά τα 

καταβληθέντα κίνητρα από τον Ωφελούµενο. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή µετά την 

ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η µη τήρηση των όρων επιλεξιµότητας του έργου, ο 

∆ικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης 

υπαγωγής του Ωφελούµενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι  εµπλεκόµενοι φορείς 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) 

Η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ασκεί αρµοδιότητες διαχειριστικής αρχής στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 των Υπουργών 

Οικονοµικών - Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 1262). 

∆ικαιούχος 

∆ικαιούχος του Προγράµµατος, βάσει της ανωτέρω απόφασης, είναι η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου απορρέουν από την εν λόγω απόφαση και 

το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης πράξης. 

Ο ∆ικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστηµα υποδοχής των 

αιτήσεων, διενέργειας των ελέγχων και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων. Το 

Πληροφοριακό Σύστηµα ενσωµατώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

Προγράµµατος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης που προβλέπεται σε αυτό. 

Ο ∆ικαιούχος του Προγράµµατος πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους 

συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τους Ωφελούµενους, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8.2. 

Φορέας σχεδιασµού και συντονισµού του Προγράµµατος 

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ ως φορέας σχεδιασµού και συντονισµού της υλοποίησης του 

Προγράµµατος συντονίζει τους εµπλεκόµενους φορείς µε στόχο την απρόσκοπτη 

υλοποίηση του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την πορεία του 

Προγράµµατος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τους 

εµπλεκόµενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α., ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους, µε τις οποίες οι εµπλεκόµενοι στο 

Πρόγραµµα φορείς οφείλουν να συµµορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες – κατευθύνσεις 

κοινοποιούνται στην ΕΥ∆ ΕΠΑΕ. 

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς όλους τους φορείς 

ενηµέρωσης των δυνητικών Ωφελουµένων και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευσή τους, 

σχετικά µε το Πρόγραµµα στο πλαίσιο λειτουργίας γραφείου ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης (help desk).  

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες προς το ∆ικαιούχο για την 

ανάπτυξη του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήµατος.  

Τέλος, η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της για οποιοδήποτε είδος ενέργειας 

διαφήµισης και προβολής (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική 

ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», είτε από 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, είτε από άλλους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση των 
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παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας που περιγράφονται στη σχετική δράση (π.χ. 

εργολάβοι, εταιρείες κατασκευής ή εµπορίας υαλοπινάκων, κουφωµάτων, µονωτικών 

υλικών, ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ηλιακών συλλεκτών, κλπ.). 

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ για να εκπληρώσει το ρόλο της µπορεί να ζητά ενηµέρωση από τον 

∆ικαιούχο και τους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και έχει πρόσβαση 

στο Πληροφοριακό Σύστηµα που χρησιµοποιείται από τον ∆ικαιούχο για την υλοποίηση 

και παρακολούθηση του Προγράµµατος. 

 

Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί υποδέχονται και αξιολογούν τις αιτήσεις, χορηγούν 

δάνεια και καταβάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα Οδηγό Εφαρµογής. 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών απορρέουν και 

από τη συµφωνία Συγχρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης που υπογράφεται µε την 

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί για την υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς 

και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων προσαρµόζουν το 

Πληροφοριακό τους Σύστηµα (ή αναπτύσσουν νέο) σε αυτό του ∆ικαιούχου. 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί διενεργούν τις πληρωµές προς τους προµηθευτές / 

αναδόχους. Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί διατηρούν φυσικό φάκελο κάθε έργου 

(ενιαίο για την περίπτωση πολυκατοικίας) για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ∆ηµοσιότητα Προγράµµατος   

10.1 Υποχρεώσεις ∆ικαιούχου  

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας σύµφωνα µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων 

θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί πληροφοριακό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κλπ). Οι 

ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ενηµερώνονται και από τη διαδικτυακή πύλη του 

Προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού 

1828/2006 περί ενηµέρωσης και δηµοσιότητας. 

 
10.2 Υποχρεώσεις Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών  

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί οφείλουν να κάνουν χρήση του λογότυπου του 

Προγράµµατος, να τηρούν τους όρους δηµοσιότητας που περιγράφονται στην επίσηµη 

διαδικτυακή πύλη και να παραπέµπουν στη διαδικτυακή πύλη σε κάθε σχετική µε τη 

δράση διαφήµιση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί οφείλουν να 

τηρούν τις διατάξεις του Κανονισµού 1828/2006 περί ενηµέρωσης και δηµοσιότητας και 

για οποιοδήποτε είδος διαφήµισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική 

προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» θα 

πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 
10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων  

Οποιοδήποτε είδος διαφήµισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική 

προωθητική ενέργεια) που αφορά στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», από όλους 

τους εµπλεκόµενους στην υλοποίηση των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας που 

περιγράφονται στη σχετική δράση (π.χ. εργολάβοι, εταιρείες κατασκευής ή εµπορίας 

υαλοπινάκων, κουφωµάτων, ηλιακών συλλεκτών, κλπ.), θα πρέπει να έχουν τη σύµφωνη 

γνώµη της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής.  

 



Σελίδα 38 από 39 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση  

Για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων / Ωφελουµένων λειτουργεί γραφείο ενηµέρωσης 

και πληροφόρησης (Help Desk), το οποίο απαντά σε ερωτήµατα σχετικά µε την υπαγωγή 

στο Πρόγραµµα, τη διαδικασία υλοποίησης των παρεµβάσεων και τη διαδικασία 

πιστοποίησης και καταβολής των κινήτρων. Η ανωτέρω πληροφόρηση παρέχεται και από 

τα υποκαταστήµατα των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών που συµµετέχουν στο 

Πρόγραµµα.  

 

Τέλος, για τις ανάγκες της πληροφόρησης λειτουργεί και η ιστοσελίδα  

http://exoikonomisi.ypeka.gr 

 

Τηλέφωνο Γραφείου Ενηµέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk) του Προγράµµατος: 

210 9797400 

 

Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα µε Παρασκευή 08:00 – 16:00. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ του ΥΠΕΚΑ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος δύναται να προσαρµόζει 

το περιεχόµενο των Παραρτηµάτων προς διευκόλυνση των Ωφελουµένων και βελτίωση της 

λειτουργικότητας του παρόντος Οδηγού. Τυχόν αλλαγές στα Παραρτήµατα κοινοποιούνται στον 

∆ικαιούχο, στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Προγράµµατος. 

Τα έντυπα των Παραρτηµάτων θα πρέπει εκτός από τις υπογραφές στις προβλεπόµενες θέσεις να 

φέρουν και µονογραφές σε κάθε σελίδα.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-A:  Αίτηση Ωφελούµενου για υπαγωγή στο Πρόγραµµα 

Αφορά Μονοκατοικία/ Μεµονωµένο διαµέρισµα/∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία 

ως σύνολο κτηρίου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β: Αίτηση Εκπροσώπου Πολυκατοικίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για 

Συµµετοχή Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για 

τη Συναίνεση Συνιδιοκτητών στις Αιτούµενες Παρεµβάσεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -Α: Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας/ Μεµονωµένο 

∆ιαµέρισµα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -Β: Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα ∆ιαµερίσµατος Πολυκατοικίας ως 

Σύνολο Κτηρίου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -Γ: Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Εκπροσώπου Πολυκατοικίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -∆: Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Χρήση ακινήτου ως κύρια ή 

πρώτη δευτερεύουσα κατοικία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:  Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ …...../……..… για υλοποίηση 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: Έντυπο Επιµερισµού κόστους βάσει προσφορών ανά διαµέρισµα σε 

πολυκατοικία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX-Α: Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του Έργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX-Β:  Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Προµηθευτή Υλικών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX-Γ:  Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 Προµηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου 

(εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X:  Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της  2ης 

Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ ……./……) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: Έντυπο Επιµερισµού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαµέρισµα 

σε πολυκατοικία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ: Έντυπο Εκταµίευσης Συνόλου ή Υπόλοιπου ∆ανείου - Χορήγησης Κινήτρων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙII: Προϋπολογισµός Προγράµµατος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και 

Περιφέρεια 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV: Λίστα Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών 

 


