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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 
 
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 

1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως 

για παράδειγμα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης 

κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών)
1
.  

Για μονοκατοικία, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας 

κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2. Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας 

ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια 

κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν 

επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης 

της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο 

τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9. 

Για διαμέρισμα, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας  

κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν 

επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης 

της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο 

τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 7m2. 

Σχετική διασταύρωση ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή/και άλλο 

νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους, τόσο στην περίπτωση 

της μονοκατοικίας, όσο και του διαμερίσματος, γίνεται κατά το στάδιο ελέγχου των 

δικαιολογητικών που προηγείται της τελικής εκταμίευσης.  

2. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) υπογεγραμμένο από 

τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή.  

3. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 

επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά 

την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, υποβάλλονται επιπρόσθετα: 

α) ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο 

υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του 

οικείου Κτηματολογικού Γραφείου 

                                                 
1 Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) 

προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η καταβολή του συνόλου του ενιαίου ειδικού 
προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης. 
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β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου 

δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο 

είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του 

προσώπου αυτού. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / 

τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα. 

4. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πρόσφατης δήλωσης εισοδήματος δεν 

προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) κατά το 

εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης 

κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο 

προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου 

αξιολογείται η αίτηση. Τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται, αλλά γίνεται 

έλεγχος βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική αρχή. 

5. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο Πρόγραμμα ή/και ο/η 

σύζυγος αυτού/ής είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα: 

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το 

οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια 

φορολογική αρχή της Κατοικίας του, 

β) Φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο έτος, που έχει υποβληθεί στη χώρα 

Φορολογικής Κατοικίας 

Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή. 

6. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/ διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, 

προσκομίζεται από το δυνητικά Ωφελούμενο (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση 

συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. 

7. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

8. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα, 

τα τυχόν ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα ή/και τον ένοικο, υποβάλλονται σχετικό 

δικαιολογητικό περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης μαζί με 

υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν 

κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, και λοιπά 

δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση. 

9. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν 

ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η 
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προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η 

ταυτοποίηση του ακινήτου. Συνημμένα με την εν λόγω βεβαίωση θα προσκομίζεται 

και φωτοαντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στον ΟΤΑ. 

10. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, 

τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά 

Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με 

την αίτηση).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-B 
Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας 

(υποβάλλονται από το Διαχειριστή/ Εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) 

 
1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Γενικής 

Συνέλευσης) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και 

ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας (Έντυπό παραρτήματος ΙΙ) συνιδιοκτητών στις 

αιτούμενες παρεμβάσεις. 

2. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως 

για παράδειγμα βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης 

κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών), από τα 

οποία να προκύπτει το σύνολο της υφιστάμενης επιφάνειας κύριας χρήσης 

(κατοικίας), βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, όπως 

καταγράφεται στο ΠΕΑ (συνολική επιφάνεια).2 Στα πρόσθετα νομιμοποιητικά 

έγγραφα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που τυχόν αφορούν σε κάθε διαμέρισμα 

χωριστά.  

Η διαφορά (m2) μεταξύ συνολικής επιφάνειας ΠΕΑ και συνολικής επιφάνειας κύριας 

χρήσης, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων που αναγράφεται στα ανωτέρω 

νομιμοποιητικά έγγραφα δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του πλήθους των 

διαμερισμάτων επί 7 m2. 

Σχετική διασταύρωση ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια, άλλο 

νομιμοποιητικό έγγραφο, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους καθώς και με τις επιμέρους 

δηλώσεις Ε9 γίνεται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών που προηγείται 

της τελικής εκταμίευσης. 

3. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος ΙΙΙ) υπογεγραμμένο από 

τον αιτούντα και τον ενεργειακό επιθεωρητή. 

4. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν 

ταυτίζεται με την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η 

προσκόμιση βεβαίωσης από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η 

ταυτοποίηση του ακινήτου. Συνημμένα με την εν λόγω βεβαίωση θα προσκομίζεται 

και φωτοαντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στον ΟΤΑ. 

                                                 
2 Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) 
προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η καταβολή του συνόλου του ενιαίου ειδικού 
προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ 
 

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε 

Πολυκατοικία (υποβάλλονται από κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος) 

 

1. Εάν ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί 

του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά την υποβολή 

της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, υποβάλλονται επιπρόσθετα: 

α) ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο 

υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του 

οικείου Κτηματολογικού Γραφείου 

β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του αιτούντος (Παράρτημα ΙΧ), όπου 

δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο 

είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του 

προσώπου αυτού. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / 

τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα. 

2. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πρόσφατης δήλωσης εισοδήματος δεν 

προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) κατά το 

εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης 

κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο 

προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου 

αξιολογείται η αίτηση. Τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται, αλλά γίνεται 

έλεγχος βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική αρχή. 

3. Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο Πρόγραμμα ή/και ο/η σύζυγος αυτού/ής  

είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα: 

α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το 

οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια 

φορολογική αρχή της Κατοικίας του, 

β) Φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο έτος, που έχει υποβληθεί στη χώρα 

Φορολογικής Κατοικίας 

Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή. 

4. Εάν η κατοικία ενοικιάζεται/ διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, προσκομίζεται 

από το δυνητικά Ωφελούμενο (πλήρη κύριο/ επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης 
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με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙ. 

5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

6. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα, 

τα τυχόν ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα ή/και τον ένοικο, υποβάλλονται σχετικό 

δικαιολογητικό περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης μαζί με 

υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν 

κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, και λοιπά 

δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση. 

7. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από άτομο που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, 

τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που εκπροσωπεί το δυνητικά 

Ωφελούμενο τηρούνται στο φάκελο έργου του Ωφελούμενου (δεν υποβάλλονται με 

την αίτηση). 
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Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 

Προσκομίζονται κατά περίπτωση τα κάτωθι: 

 

 
- Στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 

9.8.1955, προσκομίζεται: α) μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την 

εκτέλεση εργασιών στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία 

κατασκευής της κατοικίας ή βεβαίωση νομίμου περιγράμματος από την αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης, ή β) αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 

1955, όπως συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω 

κτήριο με ημερομηνία προ της 30.11.1955 και αναφέρεται η επιφάνειά του.  

- Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει η 

απαλλαγή από κατεδάφιση βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.720/1977.  

- Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει η 

εξαίρεση από κατεδάφιση βάσει της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν.1337/1983. 

- Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει ότι έχει 

ανασταλεί η κατεδάφιση βάσει των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του Ν.1337/1983 

(έχει περαιωθεί η α΄ και β΄ φάση, έχει αποπληρωθεί το σύνολο του προστίμου και 

δεν έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση 

για την εξαίρεση από την κατεδάφιση). 

- Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του 

άρθρου 9 του Ν. 1512/1985. 

- Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την περαίωση της διαδικασίας 

διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3775/2009 ή του Ν. 3843/2010. 

- Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο Ν.4178/2013 (η βεβαίωση εκδίδεται και 

για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν.4014/2011 και έχουν μεταφερθεί στο 

Ν.4178/2013, πριν τη λήξη του), από την οποία να προκύπτει η περαίωση της 

διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής 

ή χρήσης. 

- Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο Ν.4495/2017 (η βεβαίωση εκδίδεται και 

για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν.4014/2011 και Ν.4178/2013 και έχουν 

μεταφερθεί στο Ν.4495/2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), από την οποία 

να προκύπτει η περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου 

της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης. 
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- Απόφαση χαρακτηρισμού ακινήτου ως διατηρητέου ή νεότερου μνημείου, είτε στο 

σύνολο, είτε τμήμα αυτού. 

- Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει 

ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία 

(π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) προσκομίζεται σχετικό 

έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιφέρειας στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία). 

- Στην περίπτωση ακινήτου που έχει κατασκευαστεί με αρωγή προσκομίζεται 

βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου ότι πρόκειται για αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου ή 

οικοδομική άδεια για προσθήκη σε ήδη υπάρχον κτίριο από αρωγή. 

 

Σε περίπτωση που προσκομιστεί άλλο έγγραφο, εκτός των παραπάνω, αυτό θα εξεταστεί 

από το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ώστε να διαπιστωθεί εάν το ακίνητο είναι νομίμως 

υφιστάμενο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ) 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ) 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

  
 

Σήμερα  …………… στην γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας επί της 

οδού………………………. αρ. …… του δήμου………………………….. όλοι οι συνιδιοκτήτες 

αποφασίζουμε την πραγματοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», όπως αυτές αναφέρονται στο «Έντυπο 

Πρότασης Παρεμβάσεων» βάσει του ΠΕΑ …………………….. και με τον επιμερισμό του 

κόστους που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό «Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει 

προσφορών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία». 

 

Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που θα υποβάλλουμε αίτηση στο Πρόγραμμα και θα 

λάβουμε ενίσχυση, καθώς και οι ιδιοκτήτες κατοικίας που δεν επιθυμούμε να υποβάλλουμε 

αίτηση, θα συμμετέχουμε με ίδια κεφάλαια στην υλοποίηση των δηλωθεισών 

παρεμβάσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που επιλέξουμε την κάλυψη 

των ιδίων κεφαλαίων με δάνειο η αίτηση για τη λήψη δανείου θα γίνει στο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό ………………………………………………………... 

Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί/δεν θα χρησιμοποιηθεί (διαγράφεται αναλόγως) 

Σύμβουλος έργου στα πλαίσια του προγράμματος. 

Εκπρόσωπος της ανωτέρω πολυκατοικίας για την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα 

ορίζεται ο/η ……………………………………………………………… με ΑΦΜ……………………… ο οποίος και 

εξουσιοδοτείται με το παρόν πρακτικό να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και 

δικαιολογητικά τόσο κατά την αίτηση και υπαγωγή στο πρόγραμμα όσο και την 

ολοκλήρωση του, και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του προγράμματος. 

Τέλος, όλοι οι ιδιοκτήτες αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση απόρριψης της 

ατομικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα (καθώς και ανάκλησης απόφασης υπαγωγής 

κατά το στάδιο αποδοχής της απόφασης υπαγωγής/ υπογραφής της δανειακής σύμβασης): 

α) απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων, β) οι λόγοι της απόρριψης θα κοινοποιηθούν και 

στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και γ) για να υπαχθεί η πολυκατοικία θα πρέπει οι 

ιδιοκτήτες των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί να συμμετάσχουν στο έργο με ίδια 

κεφάλαια κατόπιν υποβολής νέας αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών. 

 

Οι Συνιδιοκτήτες  

 

(υπογραφή όλων των συνιδιοκτητών) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ …...../……..… 

για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ» 
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Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ …...../……..… 
για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος  

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» 

ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ με καταγραφή των τεχνικών και 

ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών και των συστημάτων 

 

1.……….…………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………..……….………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………….……….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

 

 

Στην περιγραφή προσδιορίζονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά 

χαρακτηριστικά των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του 

ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του 

προγράμματος από τον 2ο ενεργειακό επιθεωρητή. 
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Καταγραφή Πρότασης Παρεμβάσεων ανά Υποκατηγορία Δαπάνης και Κόστος 

 

Α/Α 

παρέμβασης

Υποκατηγορία 

Δαπάνης

(π.χ. 1.Α1)

Κατηγορία ανώτατου 

ορίου κόστους

(π.χ. Ι)

Περιγραφή 

Υποκατηγορίας 

Δαπάνης/ Ανώτατου 

ορίου κόστους

Διαμέρισμα / 

Μονοκατοικία / 

Κοινόχρηστα

Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Ποσότητα (m2  

δομικού 

στοιχείου ή 

ανοίγματος, 

τεμάχια) Κόστος

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Το πλήθος των γραμμών ανά υποκατηγορία προσαρμόζεται βάσει του πλήθους των προσφορών.
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Καταγραφή στοιχείων από τον ενεργειακό επιθεωρητή: 

α. Η μονοκατοικία / η πολυκατοικία με αριθμό ιδιοκτησιών κατοικίας (διαμερίσματα)……… 

και επαγγελματικής στέγασης ……./ το μεμονωμένο διαμέρισμα2 με αριθμό - χαρακτηρισμό 

……… (διαγράψτε), έχει ωφέλιμη / συνολική (για πολυκατοικία) επιφάνεια ……… (m2), και 

φέρει: 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Οικοδομική άδεια / Νομιμοποιητικό έγγραφο 

 

  

 

β.  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα επιτευχθεί ετήσια 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 70% 

της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2), και για τις 

εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 ετήσια εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της 

κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2)  

 

  

Η υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι: 

……………………………(kWh/m2). 

 

γ. Κάθε παρέμβαση που προτείνεται καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. 

δ. Ειδική αιτιολόγηση για την υποκατηγορία 1.Δ. «Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς 

αντικατάσταση πλαισίου)»: 

Το συνολικό U κουφώματος που επιτυγχάνεται με το προτεινόμενο υλικό είναι: 

…………………………………………………..W/(m2 . K.) 

ε. (Συμπληρώνεται μόνο για επιθεώρηση κτηρίου, όχι κτηριακής μονάδας) 

Για εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των 20 kW: Η 

προτεινόμενη ισχύς του συστήματος …… kW δεν είναι μεγαλύτερη της ισχύος ………kW που 

προκύπτει βάσει της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης 

εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου, συνυπολογιζόμενου/ μη συνυπολογιζόμενου 

(διαγράψτε) του θερμικού φορτίου για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ).  

στ. (Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης:) Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης 

του ΖΝΧ είναι/δεν είναι (διαγράψτε) ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης. 

 
2
 Βάσει των ορισμών του Προγράμματος 

Ο/Η Αιτών/ούσα ή  

εκπρόσωπος ιδιοκτητών 
Ο  Ενεργειακός Επιθεωρητής 

[Υπογραφή] [Υπογραφή] 

[Ονοματεπώνυμο] [Σφραγίδα] 
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Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων 

 

1. Το Έντυπο πρέπει να φέρει υπογραφές του αιτούντος ή του εκπροσώπου 

ιδιοκτητών και του Ενεργειακού Επιθεωρητή. 

2. Στην στήλη «Α/Α Παρέμβασης» καταγράφεται ο αντίστοιχος αριθμός 

παρέμβασης από τον Πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» 

3. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και οι αντίστοιχες ποσότητες, συμπληρώνονται 

από τον ενεργειακό επιθεωρητή. 

4. Τα στοιχεία κόστους παρεμβάσεων και στοιχεία προμηθευτών, συμπληρώνονται 

βάσει των οικονομικών προσφορών των προμηθευτών/ αναδόχων από τον 

αιτούντα. 

5. Καταχωρούνται στοιχεία σε όλες τις στήλες του πίνακα. 

 

 

 
 



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά 

διαμέρισμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χιλιοστά 
διαµερίσµατος

Προϋπολογισµός Παρεµβάσεων

Κόστος µη 
κοινόχρηστων 

δαπανών

Κόστος 
κοινόχρηστων 

δαπανών

Στοιχεία Παρεµβάσεων

Το έντυπο αυτό παράγεται από το πληροφοριακό σύστηµα του Προγράµµατος "Εξοικονόµηση κατ΄Οίκον ΙΙ" µετά την καταχώρηση του κόστους όλων των παρεµβάσεων (κοινόχρηστων και µη κοινόχρηστων) καθώς και του 
συνολικού κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων, αµοιβής τυχόν συµβούλου έργου ή µελετητή. Η καταχώρηση πραγµατοποιείται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας ή τον Σύµβουλο έργου.

* Επιλέξιµος Προϋπολογισµός Παρεµβάσεων = Ο αποδεκτός από το πρόγραµµα προϋπολογισµός παρεµβάσεων, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό µέτρο κατοικίας µε µέγιστο τις 25.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπως καθορίζεται µε την απόφαση υπαγωγής. 
** Συνολικός Επιλέξιµος Προϋπολογισµός = Ο Επιλέξιµός Προϋπολογισµός παρεµβάσεων και ο επιλέξιµος προϋπολογισµός για το κόστος του Συµβούλου έργου, του Ενεργειακού Επιθεωρητή καθώς και τυχόν µελετών που 
είναι απαραίτητες για την ορθή υλοποίηση παρεµβάσεων, όπως καθορίζεται µε την απόφαση υπαγωγής.

Συνολικός 
Επιλέξιµος 

Προϋπολογισµός**

Κόστος 
κοινόχρηστων 

δαπανών

∆ιαµέρισµα
Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη
ΑΦΜ 

ιδιοκτήτη

Επιλέξιµος 
Προϋπολογισµός 
Παρεµβάσεων*

Λοιπές δαπάνες
(ανώτατα ποσά)

Κόστος 2 
ενεργειακών 

επιθεωρήσεων

Κόστος 
Συµβούλου 

Έργου

Κόστος Μελετών 
(εφόσον υπάρχουν)

Συνολικός 
Προϋπολογισµός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:  Ενδεικτική Απεικόνιση Επιµερισµού προυπολογισµού πολυκατοικίας ανά διαµέρισµα
(τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα)

Τα στοιχεία των παρόντος εντύπου έχουν οριστικοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστηµα. Η συµφωνία από τους επιµέρους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων για 
οριστική υποβολή της αίτησης της πολυκατοικίας ισοδυναµεί µε αποδοχή των στοιχείων του εντύπου.

∆ιαµέρισµα
Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη
ΑΦΜ 

ιδιοκτήτη
Υποκατηγορία 

δαπάνης

Κόστος µη 
κοινόχρηστων 

δαπανών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Α 
 

Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 
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 Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 

 (μονοκατοικία/ μεμονωμένο διαμέρισμα/ διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας) 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν 

δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει 

τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 

Εγώ, ο/η (ονοματεπώνυμο)……………………………………………. με ΑΦΜ (9ψήφιος 

αριθμός)…………………………………….. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 

κατ΄Οίκον ΙΙ» δηλώνω ότι: 

 

1. έχω ελέγξει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και επιβεβαιώνω την ορθότητα των 

καταχωρήσεων, 

2. έχω επισυνάψει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων και τα πρωτότυπα βρίσκονται στη διάθεση των 

αρμόδιων εθνικών ή κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων όποτε ζητηθούν, 

3. κατανοώ ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα μπορώ να διορθώσω ή 

να τροποποιήσω ή να συμπληρώσω την αίτησή μου, να συμπληρώσω τυχόν 

ελλείποντα στοιχεία, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά,  

4. κατανοώ ότι στο τελικό στάδιο και πριν την καταβολή των ωφελημάτων του 

Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του περιεχομένου των συνημμένων με 

την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικών και στην περίπτωση που από τη 

διασταύρωση δεν επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων βάσει των 

οποίων έγινε η υπαγωγή της αίτησής μου, θα ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και 

θα επέλθουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.2 

«Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος», του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, 

5. (σε περίπτωση αίτησης μονοκατοικίας/ μεμονωμένου διαμερίσματος πολυκατοικίας 

ή/και Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία εφόσον έχει δηλώσει 

τακτοποίηση/ αλλαγή χρήσης στο διαμέρισμα) η οικοδομική άδεια ή/και άλλο 

αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο που έχω προσκομίσει αφορά το ακίνητο 

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)……………………………………………… για το οποίο γίνεται η αίτηση και το 

σύνολο του ακινήτου (συνολικά τετραγωνικά μέτρα από 

ΠΕΑ)……………………………..m2 υφίσταται νόμιμα, 
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6. αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος καθώς και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής του Προγράμματος, 

7. (σε περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος πολυκατοικίας) έχω 

διασφαλίσει, σύμφωνα το καταστατικό της πολυκατοικίας και την κείμενη 

νομοθεσία, τη συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων της 

πολυκατοικίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που συμπεριλαμβάνονται στην 

αίτηση, 

8. (σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας/επικαρπίας σε επιλέξιμη 

κατοικία) υποβάλλω την αίτηση έχοντας διασφαλίσει τη συναίνεση των υπολοίπων 

συγκυρίων/ επικαρπωτών, 

9. (σε περίπτωση που δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή/και 

επικαρπίας επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά 

την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης,) υποβάλλω: α) Υπεύθυνη 

Δήλωση (Παράρτημα ΙΧ) ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία,  

στην οποία δηλώνω και τον ΑΦΜ του χρήστη ακινήτου που θα το δηλώσει ως κύρια 

κατοικία κατά το τρέχον φορολογικό έτος, β) Τίτλο μεταβίβασης, γ) Μεταγραφή/ 

καταχώρηση στο κτηματολόγιο. 

10. (σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον αιτούντα, 

τα τυχόν ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα ή/και τον ένοικο), υποβάλλω σχετικό 

δικαιολογητικό περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης μαζί με 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είμαι κάτοικος εξωτερικού ή είμαι 

κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούμαι σε υποβολή δήλωσης, και λοιπά 

δικαιολογητικά για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση. 

 

11. (σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πρόσφατης δήλωσης εισοδήματος 

προκύπτει ότι η αίτηση αφορά σε κενό διαμέρισμα/μονοκατοικία, αλλά το ακίνητο 

χρησιμοποιήθηκε ως κύρια κατοικία τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη από το 

φορολογικό έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου υποβάλλεται η αίτηση) 

δηλώνω ότι ο/οι ΑΦΜ επικαρπωτή/ων ή πλήρους κύριου/ων που έχει/ουν δηλώσει 

το ακίνητο ως κενό στο Ε2 είναι ……………………………..…… και ο ΑΦΜ χρήστη 

ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία σε ένα από τα δύο προηγούμενα 

φορολογικά έτη από το φορολογικό έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου 

υποβάλλεται η αίτηση είναι …………………………..., 

12. το κτήριο για το οποίο υποβάλλω αίτηση δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο,  

13. θα ενημερώνομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής 

μου, για τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσω και τις προθεσμίες που 

τίθενται από το Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχω δηλώσει 

(Διεύθυνση e-mail)………………………………………, 
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14. (σε περίπτωση διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία) 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση απόρριψης έστω και μίας αίτησης 

υπαγωγής στο πρόγραμμα (καθώς και ανάκλησης απόφασης υπαγωγής κατά το 

στάδιο αποδοχής της απόφασης υπαγωγής/ υπογραφής της δανειακής σύμβασης): 

α) απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων, β) οι λόγοι της απόρριψης θα 

κοινοποιηθούν και στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και γ) για να υπαχθεί η 

πολυκατοικία θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί να 

συμμετάσχουν στο έργο με ίδια κεφάλαια κατόπιν υποβολής νέας αίτησης από το 

σύνολο των ιδιοκτητών. 

15.  (σε περίπτωση επιλογής συμβούλου) εξουσιοδοτώ τον σύμβουλο έργου 

(Ονοματεπώνυμο)………………………………………………………. με ΑΦΜ (Αριθμός 

ΑΦΜ)………………………………………, τα στοιχεία του οποίου έχω δηλώσει στην 

ηλεκτρονική αίτησή μου, όπως στο όνομα και για λογαριασμό μου λαμβάνει 

οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στο αίτημα υπαγωγής μου στο Πρόγραμμα και του 

παρέχω την εντολή και πληρεξουσιότητα να συμπληρώνει και υποβάλει αρμοδίως 

τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε 

ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου,   

(σε περίπτωση διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία το ανωτέρω 

αφορά την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον σύμβουλο έργου τον οποίο 

εξουσιοδοτεί ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας) 

16. εξουσιοδοτώ την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και την ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, το Δικαιούχο 

(ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και το Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας), για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:  

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και 

διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την 

παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την 

αξιολόγηση του Προγράμματος, 

εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει 

του Ν.2472/97, 

καθώς και για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν 

αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων, κ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β 

 

Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής 

Αίτησης 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 
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Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής 

Αίτησης 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν 

δικαιολογητικά (). Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση 

επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 

Εγώ, ο/η (ονοματεπώνυμο)……………………………………………, εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών 

της πολυκατοικίας επί της οδού………………………. αρ. …… του δήμου………………………….., με 

ΑΦΜ (9ψήφιος αριθμός)………………………………………… στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ» δηλώνω ότι: 

Δηλώνω ότι: 

 

1. έχω ελέγξει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και επιβεβαιώνω την ορθότητα των 

καταχωρήσεων, 

2. έχω επισυνάψει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ακριβή 

φωτοαντίγραφα και τα πρωτότυπα βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών 

ή κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων όποτε ζητηθούν, 

3. κατανοώ ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα μπορώ να διορθώσω ή 

να τροποποιήσω ή να συμπληρώσω την αίτηση, να συμπληρώσω τυχόν ελλείποντα 

στοιχεία, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά,  

4. κατανοώ ότι στο τελικό στάδιο και πριν την καταβολή των ωφελημάτων του 

Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του περιεχομένου των συνημμένων με 

την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικών και στην περίπτωση που από τη 

διασταύρωση δεν επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων βάσει των 

οποίων έγινε η υπαγωγή της αίτησής μου, θα ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και 

θα επέλθουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.2 

«Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος», του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. 

5. η οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο που έχω 

προσκομίσει αφορά το ακίνητο για το οποίο γίνεται η αίτηση και το σύνολο του 

ακινήτου (Τετραγωνικά μέτρα από ΠΕΑ)…………m2 υφίσταται νόμιμα, 

6. αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος καθώς και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής του Προγράμματος, 

7. το κτήριο για το οποίο υποβάλλω αίτηση δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο, 



                                                                                                                 
     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 3 

 

8. θα ενημερώνομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησης, για τις 

ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσω και τις προθεσμίες που τίθενται από 

το Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχω δηλώσει (Διεύθυνση e-

mail)………………………………………………………………., 

9.  (σε περίπτωση επιλογής συμβούλου) εξουσιοδοτώ τον σύμβουλο έργου 

(Ονοματεπώνυμο)……………………………………………………. με ΑΦΜ (Αριθμός 

ΑΦΜ)………………………………., τα στοιχεία του οποίου έχω δηλώσει στην αίτηση της 

πολυκατοικίας, όπως στο όνομα και για λογαριασμό μου λαμβάνει οποιαδήποτε 

ενημέρωση αφορά στο αίτημα υπαγωγής της πολυκατοικίας στο Πρόγραμμα και 

του παρέχω την εντολή και πληρεξουσιότητα να συμπληρώνει και υποβάλει 

αρμοδίως τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά να προβαίνει σε 

οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

10. όλα τα υλικά και συστήματα για τα οποία θα προσκομίσω παραστατικά δαπάνης, θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην πολυκατοικία για την 

οποία υποβάλλεται η αίτηση, 

11. θα τηρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, την 

ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θα εξασφαλίσω τυχόν απαιτούμενες 

εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή, 

12. θα τηρώ και θα ενημερώνω το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και 

την αποπληρωμή τους, για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης 

του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης»  

και για τις περιπτώσεις ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το 

Πρόγραμμα, 

13. αποδέχομαι να δεχθώ προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια 

εθνικά ή κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, και θα 

διευκολύνω το έργο τους παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 

εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί, 

14. αποδέχομαι να διαθέσω, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου και για όσο χρόνο υποχρεούμαι για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στο Δικαιούχο του Προγράμματος, στην 

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην Ε.Υ.Δ του οικείου ΠΕΠ, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην 

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα 

ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
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15. εξουσιοδοτώ την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και την ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ) και το Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, 

Τομέα Ενέργειας), για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:  

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και 

διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την 

παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την 

αξιολόγηση του Προγράμματος, 

εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων 

βάσει του Ν.2472/97, 

καθώς και για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν 

αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων, κ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ 

 

Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 
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Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 

 (μονοκατοικία/ μεμονωμένο διαμέρισμα/ διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας) 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν 

δικαιολογητικά (). Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση 

επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 

Εγώ, ο/η (ονοματεπώνυμο)………………………………………………………… με ΑΦΜ (9ψήφιος 

αριθμός)……………………………………….. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση 

κατ΄Οίκον ΙΙ» δηλώνω ότι: 

1. έχω ελέγξει όλα τα στοιχεία της απόφασης υπαγωγής και βεβαιώνω ότι είναι ορθά, 

2. έχω επισυνάψει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε ακριβή 

φωτοαντίγραφα και τα πρωτότυπα βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών 

ή κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων όποτε ζητηθούν, 

3. κατανοώ ότι στο τελικό στάδιο και πριν την καταβολή των ωφελημάτων του 

Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του περιεχομένου των συνημμένων με 

την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικών και στην περίπτωση που από τη 

διασταύρωση δεν επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων βάσει των 

οποίων έγινε η υπαγωγή της αίτησής μου, θα ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και 

θα επέλθουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.2 

«Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του 

προγράμματος» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. 

4. αποδέχομαι τον επιλέξιμο Π/Υ (ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ) ……………………………….. που 

εμφανίζεται στην απόφαση υπαγωγής, 

5. αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος καθώς και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό 

Εφαρμογής του Προγράμματος, 

6. (σε περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος πολυκατοικίας ή κατοικίας σε 

συγκρότημα κτηρίων) έχω διασφαλίσει, σύμφωνα το καταστατικό της 

πολυκατοικίας και την κείμενη νομοθεσία, τη συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών 
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διαμερισμάτων της πολυκατοικίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην 

κατοικία στην οποία αφορά η απόφαση υπαγωγής, 

7. όλα τα υλικά και συστήματα για τα οποία θα προσκομίσω παραστατικά δαπάνης, θα 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην κατοικία στην οποία 

αφορά η απόφαση υπαγωγής, 

8. θα τηρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική 

και κοινοτική νομοθεσία και θα εξασφαλίσω τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και 

άδειες που προβλέπονται από αυτή, 

9. θα ενημερώνομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής μου, για 

τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσω και τις προθεσμίες που τίθενται 

από το Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχω δηλώσει 

(Διεύθυνση e-mail)………………………………………………, 

10. (σε περίπτωση δανείου) θα προβώ άμεσα στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης 

και θα τηρώ τους όρους που απορρέουν από αυτή, 

11.  θα διατηρήσω το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση του 

δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης»  και 

δεν θα μεταβάλλω ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που 

επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους, 

12. θα τηρώ και θα ενημερώνω το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και 

την αποπληρωμή τους, για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης 

του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης»  

και για τις περιπτώσεις ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το 

Πρόγραμμα, 

13. αποδέχομαι να δεχθώ προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια 

εθνικά ή κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, και θα 

διευκολύνω το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 

εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί, 

14. αποδέχομαι να διαθέσω, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου και για όσο χρόνο υποχρεούμαι για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, 
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δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στο Δικαιούχο του Προγράμματος, στην 

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην 

Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα 

ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

15.  (σε περίπτωση επιλογής συμβούλου) εξουσιοδοτώ τον σύμβουλο έργου 

(Ονοματεπώνυμο)………………………………………………………… με ΑΦΜ (Αριθμός 

ΑΦΜ)………………………………, τα στοιχεία του οποίου έχω δηλώσει στην αίτηση μου, 

όπως στο όνομα και για λογαριασμό μου λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά 

στην αίτησή μου και του παρέχω την εντολή και πληρεξουσιότητα να συμπληρώνει 

και υποβάλει αρμοδίως τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά να προβαίνει 

σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

16. Εξουσιοδοτώ την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και την ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, το Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ 

ΑΕ) και το Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, 

Τομέα Ενέργειας), για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:  

 για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και 

διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την 

παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),  

 για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,  

 για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την 

αξιολόγηση του Προγράμματος, 

εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων 

βάσει του Ν.2472/97, 

καθώς και για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν 

αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων, κ.α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου 
βάσει της  2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ ……./……) 
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Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου 
βάσει της  2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ ……./……) 

 

Συνημμένα: …….. παραστατικά δαπανών 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» 

1.……….…………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………..……….………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………………………………………….……….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………….……….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………..……….………………… 

 

Για τη συμπλήρωση του πίνακα του παρόντος εντύπου ο επιθεωρητής κάνει δεκτά μόνο 

τα παραστατικά δαπανών που αντιστοιχούν στην ανωτέρω αναλυτική περιγραφή των 
υλοποιημένων παρεμβάσεων. 
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Καταγραφή Παραστατικών Δαπανών 

Υποκατηγορία 

Δαπάνης

(π.χ. 1.Α1)

Κατηγορία ανώτατου 

ορίου κόστους

(π.χ. Ι)

Περιγραφή 

Υποκατηγορίας 

Δαπάνης/ Ανώτατου 

ορίου κόστους

Κωδ. Διαμερίσματος 

/ Μονοκατοικία / 

Κοινόχρηστα

Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη * ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Ποσότητα (m2  

δομικού 

στοιχείου ή 

ανοίγματος, 

τεμάχια)

Επωνυμία 

Προμηθευτή 

ΑΦΜ 

προμηθευτή

Αρ. 

Παραστατικού Κόστος

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

* Στην περίπτωση Κοινοχρήστων παρεμβάσεων, η στήλη «Ονομ/νυμο Ιδιοκτήτη» παραμένει κενή. 

Το πλήθος των γραμμών ανά υποκατηγορία προσαρμόζεται βάσει του πλήθους των παραστατικών δαπανών.  
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

 

α. Τα υλικά /συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω 

παρεμβάσεων πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος και τις ελάχιστες απαιτήσεις 

του Κ.ΕΝ.ΑΚ.  

β. Οι ποσότητες του πίνακα ανταποκρίνονται πλήρως στο υλοποιηθέν έργο  

γ. Ειδική αιτιολόγηση για την υποκατηγορία 1.Δ. «Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς 

αντικατάσταση πλαισίου)»: 

Το συνολικό U κουφώματος που επιτυγχάνεται με το υλικό που τοποθετήθηκε είναι: 

…………………………………………………..W/(m2 . K.) 

δ. (Συμπληρώνεται μόνο για επιθεώρηση κτηρίου, όχι κτηριακής μονάδας) 

Για εγκατάσταση συστήματος λέβητα-καυστήρα άνω των 20 kW: Η ισχύς του συστήματος 

…… kW που εγκαταστάθηκε δεν είναι μεγαλύτερη της ισχύος ………kW που προκύπτει βάσει 

της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης 

του κτηρίου, συνυπολογιζόμενου/ μη συνυπολογιζόμενου (διαγράψτε) του θερμικού 

φορτίου για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ). 

 

ε. Η Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας βάσει του ανωτέρω ΠΕΑ 

είναι ……………………… (kWh/m2), η αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία……………, ενώ η 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι ……% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). 

 

στ. Το έργο που υλοποιήθηκε αφορά (έκδοση οικοδομικής άδειας με αριθμό: ….………….….) 

/ δεν αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτηρίου - κτηριακής μονάδας (διαγράψτε). 

 

ζ. (Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης:) Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του 

ΖΝΧ είναι/δεν είναι (διαγράψτε) ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης. 

 

 

 
Ο Ωφελούμενος ή εκπρόσωπος ιδιοκτητών Ο  Ενεργειακός Επιθεωρητής 

[Υπογραφή] [Υπογραφή] 

[Ονοματεπώνυμο] [Σφραγίδα] 
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Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων 
 

1. Ελέγχεται ότι το Έντυπο έχει υπογραφεί από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο 

ιδιοκτητών και τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. 

2. Από τα συνημμένα παραστατικά δαπανών των προμηθευτών/ αναδόχων 

ελέγχονται τα κόστη που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα του παρόντος 

Εντύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει 

παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

                  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

* Τελικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός παρεμβάσεων = Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός όπως διαμορφώνεται βάσει των παραστατικών δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων και ως σύνολο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο 

προϋπολογισμό παρεμβάσεων της απόφασης υπαγωγής.

** Συνολικός Τελικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός = Ο Επιλέξιμός Προϋπολογισμός παρεμβάσεων και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για το κόστος του Συμβούλου έργου, του Ενεργειακού Επιθεωρητή καθώς και τυχόν μελετών που είναι 

απαραίτητες για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων, όπως διαμορφώνεται βάσει των παραστατικών δαπάνης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής.

Το έντυπο αυτό παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ" μετά την καταχώρηση όλων των παραστατικών δαπανών (για κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις, καθώς και του 

συνολικού κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων, αμοιβής τυχόν συμβούλου έργου ή μελετητή) από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας ή τον Σύμβουλο έργου.

Διαμέρισμα
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη

ΑΦΜ 

ιδιοκτήτη

Τελικός Επιλέξιμος 

Προϋπολογισμός 

Παρεμβάσεων*

Λοιπές δαπάνες

Κόστος 2 

ενεργειακών 

επιθεωρήσεων

Κόστος 

Συμβούλου 

Έργου

Κόστος Μελετών 

(εφόσον υπάρχουν)

Συνολικός Τελικός 

Προϋπολογισμός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Ενδεικτική Απεικόνιση Επιμερισμού Κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία
(τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα)
Τα στοιχεία των παρόντος εντύπου έχουν υπολογιστεί αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, βάσει των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί 
από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

Χιλιοστά 

διαμερίσματος

Τελικός Προϋπολογισμός 

Παρεμβάσεων

Κόστος μη 

κοινόχρηστων 

δαπανών

Κόστος 

κοινόχρηστων 

δαπανών

Συνολικός Τελικός 

Επιλέξιμος 

Προϋπολογισμός**

Διαμέρισμα
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη

ΑΦΜ 

ιδιοκτήτη

Υποκατηγορία 

δαπάνης

Κόστος μη 

κοινόχρηστων 

δαπανών

Στοιχεία Παρεμβάσεων

Κόστος 

κοινόχρηστων 

δαπανών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Α 
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 

Αναδόχου του έργου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Εκτέλεσα τις εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την 
αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ …………………., χρησιμοποιώντας τα υλικά/συστήματα που αποστάλθηκαν 

με το/τα Δελτίο/α Αποστολής ……………………………… του/των προμηθευτή/ων 
…………………………………………………………... και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής των υλικών 

ή/και συστημάτων, που αναφέρονται στην/στις από ……….…………………… Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις του/των 
ανωτέρω προμηθευτή/ων. 

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(4) 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



  

 

                                                                                                                                      
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Β 
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
Προμηθευτή Υλικών 

 



 
  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ι. Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην.……………………….…………με το/τα δελτίο/α 
αποστολής ………………………………….. φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που 

αφορά στα ……………………………………………./ δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i).  

ΙΙ. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά: 

1. Φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο ανωτέρω δελτίο 
αποστολής, αντίγραφα πιστοποιητικών και  

2. Καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά βάσει του ΠΕΑ ………….……………..……, υπό 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής/τοποθέτησης (ii)  

            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(4) 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
(i) Διαγράψτε / συμπληρώστε περιπτώσεις 

(ii) Εφόσον υπάρχουν. 



  

 

                                                                                                                                      
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Β 
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
Προμηθευτή Υλικών 

 



 
  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ι. Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην.……………………….…………με το/τα δελτίο/α 
αποστολής ………………………………….. φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το μέρος που 

αφορά στα ……………………………………………./ δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i).  

ΙΙ. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά: 

1. Φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο ανωτέρω δελτίο 
αποστολής, αντίγραφα πιστοποιητικών και  

2. Καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά βάσει του ΠΕΑ ………….……………..……, υπό 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής/τοποθέτησης (ii)  

            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(4) 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
(i) Διαγράψτε / συμπληρώστε περιπτώσεις 

(ii) Εφόσον υπάρχουν. 



  

 

                                                                                                                                      
     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ-Γ 
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου 

(εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο) 
 



 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.»  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην.……………………………με το/τα δελτίο/α 

αποστολής ………………………………….. φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που αφορά 
στα: ……………………………………………../ δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i). Τα ανωτέρω υλικά: 

1. Φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα στο/στα ανωτέρω δελτίο/α 

αποστολής, αντίγραφα πιστοποιητικών και  

2. Καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, βάσει του ΠΕΑ ……………………..……, υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής/τοποθέτησης (ii):  

 

Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις, του ανωτέρου «Εντύπου Πρότασης 

Παρεμβάσεων», και σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμογής / τοποθέτησης. 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….(4) 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

(i) Διαγράψτε / συμπληρώστε περιπτώσεις 
(ii) Εφόσον υπάρχουν. 



  

 

                                                                                                                                      
     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ 
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
Χρήση Ακινήτου 

 
 



 
  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.«Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Το ακίνητο επί της οδού ……………………………………. αριθμός………, του δήμου …………..………………, με αρ. 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ………………………… στο οποίο απέκτησα για πρώτη φορά δικαίωμα πλήρους 

κυριότητας/ επικαρπίας μετά τη λήξη του φορολογικού έτους βάσει των εισοδημάτων του οποίου υποβάλλω την 
αίτησή μου για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»,  

α) το χρησιμοποιώ ο/η ίδιος/α ως κύρια κατοικία 

ή (4) 

β) χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία μετά από δωρεάν παραχώρηση/ ενοικίαση από τον/την 

…………………………………………….., ΑΦΜ……………………..…… ( ΑΦΜ χρήστη ακινήτου που θα το δηλώσει ως κύρια 
κατοικία κατά το τρέχον φορολογικό έτος) 

Για την ανωτέρω χρήση έχω διασφαλίσει η συμφωνία όλων των συν-επικαρπωτών.  

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(5) 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Επιλέγεται κατά περίπτωση 
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



                                                                                                                 
     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα X 
 

Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου 
(Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας) 

(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος) 

 

  



                                                                                                                 
     

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 2 

 

 

 
Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου 

(Ωφελούμενου/ Εκπρόσωπου Πολυκατοικίας) 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σας δηλώνω ότι οι 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας της αίτησης με κωδικό υπαγωγής ……………………… 

(αριθμός) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, διενεργήθηκε η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και 

εκδόθηκε το Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας με Αρ. Πρωτοκόλλου 

………………… και Αρ. Ασφαλείας ………………… εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.  

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό 

Σύστημα έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά, θα ενημερώσω το φάκελο του έργου με τα εν 

λόγω δικαιολογητικά και θα τηρήσω το φάκελο του έργου με όλα τα σχετικά έγγραφα και 

στοιχεία για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και 

της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις 

ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το έργο.  

 

 

Λίστα Δικαιολογητικών 

(επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά περίπτωση για Ωφελούμενο ή 

Εκπρόσωπο πολυκατοικίας) 

 Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI) και  

o τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει που εμφανίζονται σε αυτό, καθώς 

και τυχόν εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν στα ίδια κεφάλαια. 

o τυχόν σχετικά Δελτία Αποστολής που συνοδεύουν τα ανωτέρω παραστατικά  

 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη 

από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. € 

 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη 

από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. € 

 Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών συμβούλου έργου με συνολικό 

κόστος ……….... € (εάν υπάρχουν) 

 Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με συνολικό 

κόστος …….….. € (εάν υπάρχουν) 

 Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εάν υπάρχουν) 

 Παραστατικά εξόφλησης/ προκαταβολής ιδίων κεφαλαίων (εάν υπάρχουν) 

 Σε περίπτωση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, αποδεικτικό μοναδικού 

Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)  

 Αντίγραφα πιστοποίησης/ δήλωση συμμόρφωσης CE, όπου απαιτείται από τη 

νομοθεσία 

 Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών / δελτίο προϊόντος 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-A) 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών (Παράρτημα VIII-B) 
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 Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών / Αναδόχων (Παράρτημα 

VIII-Γ) 

 Δανειακή Σύμβαση (όπου απαιτείται) 

 Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για 

τις εργασίες που εκτελέστηκαν (όπου απαιτείται) 

 Σε περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή δανείου και έγινε στη συνέχεια αλλαγή 

προμηθευτή ή το ποσό προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου 

επισυνάπτεται το δικαιολογητικό επιστροφής του αντίστοιχου ποσού (σε περίπτωση 

δανείου). 

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προβλέπεται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI 
 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 
De Minimis 

 



 
 

   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του                                           
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Α) Το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία έχω αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία                      
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από το έτος υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο 
του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’οίκον II», βάσει καθεστώτος de minimis ανέρχονται σε ………….. €, σύμφωνα με 
τον ακόλουθο Πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ O ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ 
(4)

 

Πρόγραμμα/ 

Μέτρο/ 

Δράση από 
το/την 

οποίο/α ο 

ωφελούμενος 

έχει 

αποκτήσει 

έννομο 

δικαίωμα 

λήψης της 

ενίσχυσης 

και φορέας 
χορήγησης 

ενίσχυσης. 

Αριθμός 

Υπουργικής 

Απόφασης 
Ένταξης ή 

αριθμός 

σύμβασης ή 

άλλου 

εγγράφου με 

το οποίο 

τεκμηριώνεται 

η λήψη του 

έννομου 

δικαιώματος. 

Ημ/νία 

Υπουργικής 

Απόφασης 
Ένταξης ή 

ημερομηνία 

λήψης του 

έννομου 

δικαιώματος. 

Ποσό δημόσιας 

χρηματοδότησης 

που 
αναγράφεται 

στην Απόφαση 

Ένταξης. 

Ποσό Δημόσιας 

Χρηματοδότησης 

που έχει 
καταβληθεί 

πραγματικά στον 

Ωφελούμενο. 

Ημ/νία 

καταβολής 

τελευταίας 
χρηματοδότησης. 

Επωνυμία 

Ωφελούμενου 

της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 

Ωφελούμενου 

της 
Ενίσχυσης. 

        

        

        

        
 

Β) Δεν εκκρεμεί εις βάρος μου διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης 
(5)

 

Ημερομηνία:      Τόπος       
 

 
Ο/Η Δηλών/ούσα  

 
 (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  



  

    

  

 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Επισημαίνονται τα κάτωθι:  

 Ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης 
ένταξης/υπαγωγής  και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την 
αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που ο ωφελούμενος λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του 
οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα 
ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σε κάθε 
περίπτωση για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των 
ανωτέρω αποφάσεων. 

 Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση χωρίς να 
χρειάζεται η συμπλήρωση του Πίνακα 

(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 
 

Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης 

παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων 
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Διαδικασία υποβολής αίτησης, ένταξης στο πρόγραμμα, υλοποίησης 
παρεμβάσεων και εκταμίευσης κινήτρων 

 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι: 

Α/Α Βήματα Υλοποίησης 

1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο πληροφοριακό 

σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος 

https://exoikonomisi.ypen.gr.  

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για την 

διαδικασία υποβολής της αίτησης καταχωρεί τα στοιχεία του και τον εξουσιοδοτεί 

ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή 

του. 

Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο 

μπορεί να μπει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του 

κωδικούς taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι το 

στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης. 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου.  

2 Τα οικονομικά στοιχεία που καταχωρούνται καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το 

οποίο γίνεται η αίτηση διασταυρώνονται από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει 

ταύτιση μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο (ολοκλήρωση πρώτου 

σταδίου επιλεξιμότητας).  

Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από 

τον ενδιαφερόμενο. 

3 Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο πληροφοριακό 

σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο 

κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ αντλούνται από το buildingcert.  

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή 

του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή pdf (Παράρτημα Ι). 

4 Γίνεται έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με την πληρότητα των 

καταχωρήσεων, τα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία του ακινήτου, την επίτευξη του 
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ενεργειακού στόχου, την (αριθμητική) πληρότητα των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. 

Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ελλείψεις, γίνεται πληροφόρηση  για τα τυχόν 

ελλείποντα στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος ή ο Σύμβουλος Έργου τροποποιεί τα στοιχεία 

του αιτήματος επισυνάπτοντας και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.  

Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την 

αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό 

πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης).  

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το 

ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του 

σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων.  

Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό 

διάστημα 2 μηνών, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε 

κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Το διάστημα των 2 μηνών 

παρατείνεται κατά 1 μήνα στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί δάνειο και ο 

ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση σε δεύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ενοικιαζόμενης κατοικίας, πρόσφατης 

απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, 

ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών 

για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και 

στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, 

πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών από το Δικαιούχο για 

την κατάταξη του ενδιαφερόμενου σε εισοδηματική κατηγορία του πίνακα 2.2.1 και 

την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου αποδίδεται με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από τον 

ενδιαφερόμενο και δεσμεύεται το σχετικό ποσό, πριν την ολοκλήρωση των παραπάνω 

ελέγχων από το Δικαιούχο. 

5 Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το Χρηματοπιστωτικό 

Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του 

ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους 

ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια 

πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι 
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χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει 

καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για 

λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του 

δανείου δικαιολογητικών. 

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος έχει τη 

δυνατότητα υποβολής αίτησης σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να 

προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο μετά το πέρας της προθεσμίας που 

τίθεται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για να ολοκληρώσει τον πιστοληπτικό 

έλεγχο. 

6 Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον Δικαιούχο με 

βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης αίτησης (έγκριση δανείου, όπου 

απαιτείται) και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση Απόφασης 

υπαγωγής/απόρριψης αιτήσεων/ Ενημέρωση Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το 

πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό 

(όπου απαιτείται) 

7 Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

(και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος 

δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. 

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής 

σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος. 

8 Καταχωρούνται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ). 

Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρούν τα 

στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. 

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης 

ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του 

έργου.  

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή 

με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον 
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προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της 

προκαταβολής που καταβάλλει στον προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά 

θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των 

πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους 

προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του Ωφελούμενου. 

Οι προμηθευτές και ο Ωφελούμενος ενημερώνονται για την κατάθεση των 

προκαταβολών. 

9 Υλοποίηση παρεμβάσεων. 

10 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ).  

11 Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο Ωφελούμενος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί στο 

σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών 

δαπανών των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Β΄ΠΕΑ αντλούνται από το buildingcert.  

12 Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 

επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ο Ωφελούμενος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου 

και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα 

επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του 

Παραρτήματος Χ. 

Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό 

συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που 

απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους, στην περίπτωση που το 

άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο 

προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος. 

Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο. Με χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 

διαμορφώνεται, βάσει και των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός 

συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου. 

13 Ο Δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον 

Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του 

δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών 

(αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που 
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του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.  

 

 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Τα βήματα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα είναι: 

Α/Α Βήματα Υλοποίησης 

1 Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο 

του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων στο πληροφοριακό σύστημα της 

επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr  

Εφόσον έχει αποφασιστεί στη γενική συνέλευση να χρησιμοποιηθεί Σύμβουλος Έργου 

για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο εκπρόσωπος καταχωρεί τα στοιχεία του και 

τον εξουσιοδοτεί ώστε να μπορεί να συμπληρώσει στη συνέχεια τα απαραίτητα 

στοιχεία για την αίτηση της πολυκατοικίας. 

Ο Σύμβουλος Έργου εφόσον έχει πάρει την εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο 

μπορεί να εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος με τους δικούς του 

κωδικούς του taxisnet και να συμπληρώσει την αίτηση της πολυκατοικίας μέχρι το 

στάδιο πριν την τελική υποβολή της αίτησης.  

Η υποβολή της αίτησης του εκπροσώπου καθώς και οι επιμέρους αιτήσεις από τους 

ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων γίνεται με τους οικείους κωδικούς του taxisnet.  

2 Ο καθένας από τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία 

του. Τα οικονομικά στοιχεία που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση 

διασταυρώνονται από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση μπορεί να 

προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο (ολοκλήρωση πρώτου σταδίου 

επιλεξιμότητας).  

Επισημαίνεται ότι η οριστική υποβολή κατά την οποία συνοψίζονται όλα τα στοιχεία 

της αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη / εκπρόσωπο 

πολυκατοικίας.  

3 Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ή ο Σύμβουλος Έργου καταχωρεί στο 

πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και 

το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ αντλούνται από το buildingcert.  

Τέλος, ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ή ο Σύμβουλος Έργου επισυνάπτει 
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ηλεκτρονικά στην αίτησή του τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε μορφή pdf. 

4 Γίνεται έλεγχος από το σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρήσεων, τα 

οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία του ακινήτου, την επίτευξη του ενεργειακού στόχου, 

την (αριθμητική) πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Εάν διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει ελλείψεις, γίνεται πληροφόρηση για τα τυχόν 

ελλείποντα στοιχεία. Ο ενδιαφερόμενος/ εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ή ο 

Σύμβουλος Έργου τροποποιεί τα στοιχεία του αιτήματος επισυνάπτοντας και τα τυχόν 

ελλείποντα δικαιολογητικά.  

Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις, ο ενδιαφερόμενος/ εκπρόσωπος της 

πολυκατοικίας μπορεί να υποβάλει την αίτησή του (προσωρινή υποβολή). Οι 

ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας αποδέχονται ηλεκτρονικά την 

υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλει 

οριστικά την αίτηση λαμβάνοντας μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου 

(στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης). 

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καθώς και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων  

ενημερώνονται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της 

επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του σύμβουλου 

έργου, τυχόν μελετών καθώς και των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων. 

Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό 

διάστημα 2 μηνών, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε 

κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Το διάστημα των 2 μηνών 

παρατείνεται κατά 1 μήνα στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί δάνειο και ο 

ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση σε δεύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις ενοικιαζόμενης κατοικίας, πρόσφατης 

απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, 

ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών 

για τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και 

στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται από τη φορολογική αρχή, 

πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών από το Δικαιούχο για 

την κατάταξη του ενδιαφερόμενου σε εισοδηματική κατηγορία του πίνακα 2.2.1 και 

την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου αποδίδεται με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από τον 
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ενδιαφερόμενο/ εκπρόσωπο και δεσμεύεται το σχετικό ποσό, πριν την ολοκλήρωση 

των παραπάνω ελέγχων από το Δικαιούχο. 

Σε περίπτωση απόρριψης της ατομικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα (καθώς και 

ανάκλησης απόφασης υπαγωγής κατά το στάδιο αποδοχής της απόφασης υπαγωγής/ 

υπογραφής της δανειακής σύμβασης) απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων. Οι λόγοι 

της απόρριψης κοινοποιούνται και στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Για να 

υπαχθεί η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου 

αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες και οι ιδιοκτήτες των οποίων οι αιτήσεις έχουν 

απορριφθεί να συμμετάσχουν στο έργο με ίδια κεφάλαια. 

5 Ο κάθε ιδιοκτήτης, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το Χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό τον οποίο συμφώνησαν κατά τη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για 

να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει 

καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του «ενεργή για 

λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του 

δανείου δικαιολογητικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι  καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ενημερώνονται για 

την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση 

απόρριψης, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε άλλο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να 

προχωρήσει την αρχική αίτηση χωρίς δάνειο μετά το πέρας της προθεσμίας που 

τίθεται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για να ολοκληρώσει τον πιστοληπτικό 

έλεγχο. 

6 Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από το Δικαιούχο με 

βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και αποστέλλεται στην Επενδυτική 

Επιτροπή: Έκδοση Απόφασης υπαγωγής/απόρριψης αιτήσεων/ Ενημέρωση 

Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της 

έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται) 

7 Οι Ωφελούμενοι καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλουν δήλωση 

αποδοχής της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά 

στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της 
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απόφασης υπαγωγής. 

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής 

σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος. 

8 Καταχωρούνται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ). 

Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρούν τα 

στοιχεία τους στο σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. 

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης 

ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του 

έργου.  

Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή 

με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος, στον 

προμηθευτή  και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της 

προκαταβολής που καταβάλλει στον προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά 

θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των 

πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους 

προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του Ωφελούμενου. 

Οι προμηθευτές και οι Ωφελούμενοι ενημερώνονται για την κατάθεση των 

προκαταβολών. 

9 Υλοποίηση παρεμβάσεων. 

10 2η  Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ).  

11 Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο εκπρόσωπος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί στο 

σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών 

δαπανών των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Β΄ΠΕΑ αντλούνται από το buildingcert. 

12 Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 

επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ο εκπρόσωπος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου 

και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα 

επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του 

Παραρτήματος  Χ. 
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Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό 

συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που 

απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους, στην περίπτωση που το 

άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο 

προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος. 

Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο. Με χρήση του 

Πληροφοριακού Συστήματος και με βάση την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται, 

βάσει και των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός συνολικός 

επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου. Η διαμόρφωση του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού ανά Ωφελούμενο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους 

κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους. 

13 Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον 

Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του 

δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών 

(αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που 

του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης. Τα ποσά του δανείου και 

της επιχορήγησης που αφορούν στην πληρωμή των δαπανών των κοινόχρηστων 

παρεμβάσεων, επιμερίζονται στους Ωφελούμενους.  

 

 

Αναλυτικά οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα έντυπα, η 

διαδικασία αξιολόγησης και τελικής κατάταξης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η διαδικασία έκδοσης 

της απόφασης υπαγωγής, η εκταμίευση του δανείου, η καταβολή των ενισχύσεων 

(επιδότησης επιτοκίου και ποσού επιχορήγησης, έξοδα ενεργειακών επιθεωρήσεων – 

συμβούλων έργου, τυχόν μελετών), η εξόφληση των δαπανών, η διάρκεια ολοκλήρωσης 

του κάθε έργου, οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων, οι κυρώσεις και κάθε λεπτομέρεια 

καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII 

 

Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
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Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει του Ν.4261/2014, 

εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι:  

 

A/A 

Κωδικός 

Αριθμός 

Πιστωτικού 

Ιδρύματος 

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος 

1 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

2 014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

3 016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4 017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

5 026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

6 069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 

7 075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 

8 087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 

9 089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

10 091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

 


