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ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΠΛΡΚΖΠΔΗΠ
ΝΟΝΗ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Νδεγνχ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη θαησηέξσ:
ΝΟΝΠ
Ξξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ Απηνλνκψ»

Πρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο (ΠΓΔΑ)

Κνλνθαηνηθία

Γηακέξηζκα
Ξνιπθαηνηθία

Δπηιέμηκε θαηνηθία
Έξγν

Δπηιέμηκεο Ξαξεκβάζεηο
Θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο
Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο
παξεκβάζεσλ

Ξξφγξακκα παξνρήο θηλήηξσλ - επηδφηεζε επηηνθίνπ,
επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ θαη θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ
ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, θαη ησλ ινηπψλ «άπισλ»
δαπαλψλ, κε πφξνπο απφ ην ηακείν Σαξηνθπιαθίνπ
«Ρακείν Δμνηθνλνκψ ΗΗ» θαη ην «Ξξφγξακκα Άκεζεο
Δλίζρπζεο» ησλ λνηθνθπξηψλ - γηα παξεκβάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ πθηζηάκελν νηθηαθφ
θηεξηαθφ ηνκέα, γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 20142020.
Ρν ΠΓΔΑ είλαη ε εμεηδίθεπζε ζε εζληθφ επίπεδν ηεο
επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε, κε ηελ εθαξκνγή
ζπληνληζκέλσλ
πνιηηηθψλ,
δξάζεσλ
θαη
κέηξσλ
(ηερλνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ζεζκηθψλ θ.α.).
Ρν εληαίν θηήξην πνπ πεξηιακβάλεη κία ηδηνθηεζία, πνπ
δηαηάζζεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηάζκεο, κε θχξηα
ρξήζε θαηνηθίαο. Πηνλ νξηζκφ ηεο κνλνθαηνηθίαο
εκπίπηνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο θηεξίσλ κηθηήο ρξήζεο κε
ρξήζεηο άιιεο απφ θαηνηθία ζηε ζηάζκε ηνπ ηζφγεηνπ /
εκηππφγεηνπ / εκηψξνθνπ κε αλεμάξηεηε πξφζβαζε (π.ρ.
θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θ.ά. κε είζνδν απφ ην δξφκν).
Θηεξηαθή κνλάδα – ηδηνθηεζία (θαηνηθία) εληφο θηεξίνπ
κε ρξήζε πνιπθαηνηθίαο.
Ρν εληαίν θηήξην πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία
θηεξηαθέο κνλάδεο - ηδηνθηεζίεο κε θχξηα ρξήζε
θαηνηθίαο, ζε νξηδφληηα ή/θαη θαηαθφξπθε δηάηαμε. Πηνλ
νξηζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο εκπίπηνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο
θηεξίσλ θαηνηθίαο δχν θαη πιένλ νξφθσλ κε ρξήζεηο
άιιεο απφ θαηνηθία ζηε ζηάζκε
ηνπ ηζφγεηνπ /
εκηππφγεηνπ / εκηψξνθνπ κε αλεμάξηεηε πξφζβαζε (π.ρ.
θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θ.ά. κε είζνδν απφ ην δξφκν).
Ζ κνλνθαηνηθία, ε πνιπθαηνηθία, θαζψο θαη ην
κεκνλσκέλν δηακέξηζκα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο
ηηο παξαγξάθνπ 2.1.2.
Ρν ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ αλά επηιέμηκε θαηνηθία
(κνλνθαηνηθία / κεκνλσκέλν δηακέξηζκα / πνιπθαηνηθία
γηα ην ηκήκα ηεο πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ
δηακεξηζκάησλ ηνπ θηεξίνπ).
Ξαξεκβάζεηο
ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο
φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3 θαη πξνθχπηνπλ βάζεη ηεο
ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο
Νη επηιέμηκεο παξεκβάζεηο γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο,
πνπ αθνξνχλ ζε θνηλφρξεζηα ή θνηλφθηεηα ηκήκαηα ηνπ
θηεξίνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.2.1.
Ν απνδεθηφο απφ ην πξφγξακκα πξνυπνινγηζκφο
παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, φπσο
θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο.
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Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο
ινηπψλ δαπαλψλ

Ππλνιηθφο Δπηιέμηκνο
Ξξνυπνινγηζκφο
Ρειηθφο Δπηιέμηκνο
Ξξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ

Ππλνιηθφο Ρειηθφο Δπηιέμηκνο
Ξξνυπνινγηζκφο

Θίλεηξα

Ν απνδεθηφο απφ ην πξφγξακκα πξνυπνινγηζκφο ησλ
ινηπψλ παξεκβάζεσλ γηα ην θφζηνο ηνπ Ππκβνχινπ
έξγνπ, ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή θαζψο θαη ηπρφλ
κειεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή πινπνίεζε
παξεκβάζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΞΑ,
φπσο
θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο
Ν Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο
εμνηθνλφκεζεο, φπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε
ππαγσγήο.
Ν επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο φπσο δηακνξθψλεηαη βάζεη
ησλ
παξαζηαηηθψλ
δαπάλεο
ησλ
επηιέμηκσλ
παξεκβάζεσλ θαη σο ζχλνιν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηνλ
επηιέμηκν
πξνυπνινγηζκφ
παξεκβάζεσλ
ηεο
απφθαζεο ππαγσγήο.
Ν Δπηιέμηκφο Ξξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ θαη ν
επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην θφζηνο ηνπ Ππκβνχινπ
έξγνπ, ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή θαζψο θαη ηπρφλ
κειεηψλ θαη ινηπψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή πινπνίεζε παξεκβάζεσλ, φπσο
δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπάλεο, πνπ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ επηιέμηκν
πξνυπνινγηζκφ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο.
Δπηδφηεζε επηηνθίνπ, επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ, θάιπςε
ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη
δπλεηηθά κειεηψλ θαη ακνηβήο Ππκβνχινπ Έξγνπ.

Ηδησηηθή Ππκκεηνρή

Ρν πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
θαιχπηεηαη απφ ηελ επηρνξήγεζε.

Ίδηα θεθάιαηα

Δίλαη ε απαηηνχκελε ηδησηηθή ζπκκεηνρή κείνλ ην πνζφ
ηεο δαλεηαθήο Πχκβαζεο.

Ππγθχξηνη

Ξξφζσπα πνπ έρνπλ εκπξάγκαην δηθαίσκα επηθαξπίαο,
ςηιήο θπξηφηεηα ή πιήξνπο θπξηφηεηαο επί ηνπ ίδηνπ
αθηλήηνπ (δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο ή κνλνθαηνηθία).

Ππληδηνθηήηεο

Ξξφζσπα
πνπ
πνιπθαηνηθία.

Υθεινχκελνο

Δίλαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα
ππαγσγή ζην Ξξφγξακκα θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ
θηλήηξσλ.

Έλνηθνο

Ρν πξφζσπν πνπ δηακέλεη ζε κνλνθαηνηθία / δηακέξηζκα.

Πχκβνπινο Έξγνπ

Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ππνβνεζά ηνλ
Υθεινχκελν γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηελ
παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.

Δθπξφζσπνο Ξνιπθαηνηθίαο

Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ νη ηδηνθηήηεο ησλ
δηακεξηζκάησλ κίαο πνιπθαηνηθίαο έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη
λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε πνπ αθνξά ζε παξεκβάζεηο ζηελ
πνιπθαηνηθία
ζην
ζπκθσλεκέλν
ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ θαζψο θαη λα εηζπξάμεη ην θφζηνο ησλ
ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηελ πνιπθαηνηθία.

θαηέρνπλ

δηακεξίζκαηα

πνπ

ζε

δελ

κία
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Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο

Λνείηαη ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θηεξίνπ φπσο
νξίδεηαη ζην Λ. 4122/2013 (ΦΔΘ 42/Α’/19.02.2013), ήηνη
θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο
ζε θηήξηα θαη είλαη εληαγκέλν ζην κεηξψν ελεξγεηαθψλ
επηζεσξεηψλ ηνπ ΞΔΛ.

Ξξνκεζεπηήο

Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνκεζεχεη ηα πιηθά /
ζπζηήκαηα θαη εθδίδεη παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη
ζην Ξξφγξακκα.
Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πινπνηεί ην έξγν ή
κέξνο απηνχ θαη εθδίδεη παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη
ζην Ξξφγξακκα.
Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ εθηειεί ην έξγν θαη
ζπγρξφλσο πξνκεζεχεη ηα πιηθά/ζπζηήκαηα.

Αλάδνρνο
Αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο
Γηθαηνχρνο

Δπελδπηηθή Δπηηξνπή

Δηζφδεκα επηβνιήο εηζθνξάο
αιιειεγγχεο
Δπηρεηξεζηαθή Ππκθσλία
κεηαμχ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ησλ
Δλδηάκεζσλ Σξεκαηνπηζησηηθψλ
Νξγαληζκψλ (ΔΣΝ)
Γαλεηαθή Πχκβαζε

Αθαζάξηζην Ηζνδχλακν
Δπηρνξήγεζεο (ΑΗΔ)

Ζ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα Αλψλπκε Δηαηξεία
(πξψελ Δζληθφ Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αλάπηπμεο
-ΔΡΔΑΛ Α.Δ).
Ζ
επηηξνπή
πνπ
πξνβιέπεηαη
ζηελ
απφθαζε
7313/1818/29.11.2016 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο & Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΦΔΘ Β’ 3905)
γηα ηε ζχζηαζε Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ κε ηελ επσλπκία
«Ρακείν Δμνηθνλνκψ ΗΗ».
Ρν «εηζφδεκα επηβνιήο εηζθνξάο» ηνπ ηκήκαηνο Γ2 «Δθθ.
Δηδ. Δηζθνξάο Αιιει.» ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
Δίλαη
ε
ζπκθσλία
κεηαμχ
ησλ
Δλδηάκεζσλ
Σξεκαηνπηζησηηθψλ
Νξγαληζκψλ
(ΔΣΝ)
θαη
ηεο
Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Ρξάπεδαο
ζρεηηθά κε ηε
ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ».
Ζ ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεη ν Υθεινχκελνο (Φπζηθφ
Ξξφζσπν) κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ηεο
επηινγήο ηνπ, πνπ ηνπ ρνξεγεί ην δάλεην.
Αθαζάξηζην Ηζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο (ΑΗΔ) είλαη ν ιφγνο
(σο πνζνζηφ %) ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο ελίζρπζεο πξνο
ηελ παξνχζα αμία ηνπ εληζρπφκελνπ θφζηνπο επέλδπζεο
(Νδεγφο θαηεπζπληήξησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ).
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ΠΛΡΚΖΠΔΗΠ
ΞΔΛ

πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο

ΔΔ

Δπξσπατθή Δπηηξνπή

ΔΡΞΑ

Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΠΞΑ 2014-2020

Δηαηξηθφ Πχκθσλν γηα ην Ξιαίζην Αλάπηπμεο 2014-2020

ΔΓ

Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο (Γηαρεηξηζηηθή Αξρή)

ΔΞΑλΔΘ

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη Θαηλνηνκία»

ΞΔΞ

Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα

Δ.Α.Ρ. ΑΔ

Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα Αλψλπκε Δηαηξεία (πξψελ Δζληθφ
Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αλάπηπμεο)

ΞΔΑ

Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο

ΘΦΑΠ

Θψδηθαο Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ

ΘΔλΑΘ

Θαλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηεξίσλ

ΔΣΝ

Δλδηάκεζνο Σξεκαηνπηζησηηθφο Νξγαληζκφο
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. Ξεξηγξαθή – Ξξνυπνινγηζκφο – Γηάξθεηα Ξξνγξάκκαηνο

1.1 Πθνπηκφηεηα
Ζ πξάζηλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ραξαρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη έρεη
απνηππσζεί ζην Δζληθφ Πρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Θιίκα (ΔΠΔΘ) ζηνρεχεη ζε κία
ελεξγεηαθή κεηάβαζε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (ΑηΘ), ηελ
αχμεζε

ηεο

δηείζδπζεο

ησλ

Αλαλεψζηκσλ

Ξεγψλ

Δλέξγεηαο

(ΑΞΔ),

ηελ

απνιηγληηνπνηεκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Ν Δπξσπατθφο θηεξηαθφο ηνκέαο επζχλεηαη γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο
ηειηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζεθαη γηα ην 36% ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα. Δπηπιένλ, ην 35% απφ ηα θηήξηα ηεο ΔΔ είλαη παιαηφηεξα ησλ 50 εηψλ θαη
ην 75% απφ απηά θξίλνληαη κε ελεξγεηαθά απνδνηηθά.
Πχκθσλα κε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ έηνπο 2017, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηα θηήξηα ζηελ Διιάδα αληηζηνηρεί ζην 42% ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, ελψνη θαηνηθίεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πιένλ
ζεκαληηθνχο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο (79,1%). Ρν 83,82% ησλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην έηνο 1980 έρνπλ πνιχ κηθξή ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα (θηήξηα
θαηεγνξίαο Ζ), κε ηα πην ελεξγνβφξα θηήξηα θαηνηθηψλ λα είλαη νη κνλνθαηνηθίεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ησλ θηεξίσλ θαηνηθηψλ, παξαηεξείηαη φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,83%) απηψλ θαηαηάζζεηαη ζηελ Δ-Ζ, ην 26,81% ζηελ Γ-Γ θαη
κφιηο ην 6,36% ζηελ Α-Β1.

Δπνκέλσο ην ειιεληθφ θηεξηαθφ απφζεκα θαηνηθηψλ

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
Ξαξφηη ηα λνηθνθπξηά ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε
ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (6ή ζέζε ζηελ ΔΔ), φηαλ απηή ε
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζπγθξίλεηαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα πέθηεη ζηε 17ε ζέζε ζηεο αληίζηνηρεο ελεξγεηαθήο
θαηάηαμεο.

1

ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΔΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΗΠ ΘΡΖΟΗΥΛ, ΠΘ ΘΑΗ ΠΘ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΔΡΝΠ 2019 θαη ηεο

ρξνληθήο πεξηφδνπ 2011-201930, ΞΔΛ, Πψκα Δπηζεψξεζεο Λνηίνπ/Βνξείνπ Διιάδνο, Ρκήκα Δπηζεψξεζεο
Δλέξγεηαο, Ηνχληνο 2020, http://bpes.ypeka.gr/?page_id=21
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Ζ

αλαγθαηφηεηα

αλακθηζβήηεηε,

ινηπφλ

αλαθαίληζεο

θαζψο

έηζη

ηνπ

θηεξηαθνχ

επηηπγράλνληαη

ηνκέα

ηαπηφρξνλα

ζηελ

Διιάδα

ζεκαληηθά

είλαη

πνζνζηά

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηνπο πνιίηεο, βειηίσζε ησλ
θαζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη άλεζεο θαζψο θαη, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
ησλ πνιηηψλ θαηά ηε ρξήζε ησλ θηεξίσλ απηψλ.
Όζνλ αθνξά, ζηα λνηθνθπξηά, ην Δζληθφ Πρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Θιίκα (ΔΠΔΘ)
πξνβιέπεη ηελ αλαθαίληζε ηνπιάρηζηνλ 600.000 θαηνηθηψλ έσο ην 2030, ήηνη αλαθαίληζε
ηνπιάρηζηνλ 60.000 θαηνηθηψλ θαηά κέζν φξν ην ρξφλν, γηα κία δεθαεηία.
Ζ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ξηδηθή αλαβάζκηζε ηνπ
γεξαζκέλνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα κία ψζεζε ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο παξνπζίαζε χθεζε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία.
Κε ηα πξνγξάκκαηα Δμνηθνλνκψ θαη’ Νίθνλ Η, Δμνηθνλνκψ θαη’ Νίθνλ ΗΗ (Α θαη Β Θχθινο),
ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ 2007-2013, 2014–2020, πινπνηήζεθαλ ελεξγεηαθέο
παξεκβάζεηο ζε ζχλνιν 130.000 πεξίπνπ θαηνηθηψλ/θηεξηαθψλ κνλάδσλ.
Ρν πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ Θαη’ Νίθνλ» θξαηψληαο ηελ παιηά ηνπ δνκή, κεηαβάιιεηαη
θαη εθζπγρξνλίδεηαη ζε «Δμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ», πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο
πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ παλδεκία ηνπ COVID–19 θαη αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ησλ
θαηξψλ: θιηκαηηθή αιιαγή, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ςεθηνπνίεζε.
Δλδεηθηηθά κέηξα απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε εηδηθή πξνζαχμεζε 10% πνπ εθαξκφδεηαη ζε
φιεο ηηο επηδνηήζεηο, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID–19 ζηελ νηθνλνκία
θαη ηα λνηθνθπξηά, θαζψο θαη ε επηπιένλ 10% επηδφηεζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ιηγληηηθέο
πεξηνρέο, σο ξήηξα δίθαηεο κεηάβαζεο. Δπίζεο, αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηεο, πνπ επηβάινπλ πξψηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζήο
ησλ θηεξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε εγθαηάζηαζε λένπ
Φσηνβνιηατθνχ (Φ/Β) ζηαζκνχ απηνπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη επηιέμηκε
κφλν φηαλ ηα θηήξηα επηηπγράλνπλ, κε ηηο παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηελ
αλαβάζκηζή ηνπο ζε ελεξγεηαθή θαηεγνξία ηνπιάρηζηνλ Β+. Ρέινο, επηδνηείηαη ε
εγθαηάζηαζε έμππλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (smarthome), ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίεο),
φηαλ ζπλδπάδνληαη κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.
Ξαξάιιεια, αθνινπζψληαο ην ΔΠΔΘ, ην θπζηθφ αέξην αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην
ελδηάκεζν θαχζηκν γηα ηε κεηάβαζε ζε έλα κνληέιν ρακειψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη ε

ρξήζε ηνπ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο δηεπξχλεηαη. Γηα ην
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ιφγν απηφ, νη ιέβεηεο πεηξειαίνπ δελ επηδνηνχληαη, ελψ ηα ελεξγεηαθά ηδάθηα δελ
επηδνηνχληαη ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Θεζζαινλίθε, φπνπ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε
παξνπζηάδεη πςεινχο δείθηεο θαη φπνπ ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξηνχ είλαη αλεπηπγκέλν.
Ππκβάιινληαο, ινηπφλ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΔΘ ην λέν Δμνηθνλνκψ - Απηνλνκψ
πινπνηείηαη κε πξνζαξκνγή θαη βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κνληέινπ,
απνζθνπψληαο ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο αχμεζεο
ησλ πνιηηψλ πνπ δχλαηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην εμνηθνλνκψ, ηεο απινπνίεζεο ηεο
πηζηνπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο αγνξάο κε ηελ θηλεηνπνίεζε
ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Έηζη, ην
λέν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεη πςειά νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά νθέιε πξνο ηα ειιεληθά
λνηθνθπξηά κε ηαπηφρξνλε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.

1.2 Πχληνκε πεξηγξαθή - Γηάξθεηα Ξξνγξάκκαηνο
Ρν Ξξφγξακκα ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ζηνλ νηθηαθφ θηεξηαθφ ηνκέα, κε
ζηφρν ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ,
ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο ζε έλα «Έμππλν Ππίηη». Ρν Ξξφγξακκα αθνξά ζε θηήξηα πνπ
δηαζέηνπλ νηθνδνκηθή άδεηα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν, ρξεζηκνπνηνχληαη σο θχξηα
θαηνηθία θαη ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα (βι.
πίλαθα 2.2.1). Δηδηθφηεξα, ην Ξξφγξακκα πεξηιακβάλεη πέληε (5) θαηεγνξίεο θηλήηξσλ,
ζηηο

νπνίεο

νη

Υθεινχκελνη

εληάζζνληαη

αλάινγα

κε

ην

εηζφδεκά

αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 2.2. Δπίζεο, πξνβιέπνληαη
παξεκβάζεηο

ελεξγεηαθήο

αλαβάζκηζεο

ζε

πνιπθαηνηθίεο

κε

ηνπο

φπσο

θίλεηξα γηα

επηκέξνπο

αηηήζεηο

κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θνηλφρξεζηεο θαη κε θνηλφρξεζηεο
παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο απηψλ, ελψ πξνβιέπεηαη εηδηθή θαηεγνξία θηλήηξσλ γηα
απηνηειείο παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κφλν ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
πνιπθαηνηθίαο, ρσξίο, δειαδή, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο ζηα δηακεξίζκαηα.
Θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Ξξφγξακκα εμεηάδεη εάλ πιεξνί
ηα

θξηηήξηα

πνπ

αλαθέξνληαη

ζην

Θεθάιαην

2,

ζπγθεληξψλεη

ηα

απαηηνχκελα

δηθαηνινγεηηθά θαη ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο επίζεκεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πνπ ζα αλνίμεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΔΛ,
επηιέγνληαο εάλ επηζπκεί, ηε ρνξήγεζε δαλείνπ θαη απφ πνηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ ζα γίλεη απηφ. Δπίζεο, απεπζχλεηαη ζε Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή, ψζηε λα
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δηελεξγεζεί ε πξψηε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα εθδνζεί ην
Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Α’ ΞΔΑ).
Δπηιέμηκεο είλαη νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ΞΔΑ ηεο
πξψηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο (πνπ απνηειεί ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο
ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ). Κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη πξηλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Υθεινχκελνπ
Ζ

ππνβνιή

ηεο

αίηεζεο,

ε

παξαθνινχζεζε

ηεο

πινπνίεζεο

ησλ

παξεκβάζεσλ

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο θαζψο θαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα
ηελ πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα αλαηίζεηαη απφ ηνπο δπλεηηθά
Υθεινχκελνπο ζε ζχκβνπιν έξγνπ.
Νη δπλεηηθά Υθεινχκελνη (ή νη ζχκβνπινη ηνπ έξγνπ) αλαξηνχλ ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ΞΔΑ, ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ
πξνθχςεη απφ ην ΞΔΑ θαη νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ, ην αληίζηνηρν
θφζηνο απηψλ θαζψο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά.
Γηελεξγείηαη απηφκαηνο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη εθφζνλ δηαζηαπξσζεί ε εγθπξφηεηα ηνπο, νη δπλεηηθά
Υθεινχκελνη (ή νη ζχκβνπινη ηνπ έξγνπ) ππνβάινπλ ηελ αίηεζε θαη απηή ππάγεηαη ζην
Ξξφγξακκα, κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε
απφθαζε ππαγσγήο ζην Ξξφγξακκα.
Κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, νη Υθεινχκελνη απεπζχλνληαη εθ λένπ ζε
Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή (δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ επηζεσξεηή πνπ ζπλέηαμε ην Α’
ΞΔΑ), ψζηε λα δηελεξγεζεί δεχηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα
εθδνζεί λέν ΞΔΑ (Β’ ΞΔΑ). Βάζεη ηνπ Β’ ΞΔΑ θαη θαηφπηλ ηεο δηαπίζησζεο επίηεπμεο ηνπ
ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη ε θαηαβνιή
ησλ θηλήηξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηνπο Υθεινχκελνπο.
Ζ δαπάλε γηα ην θφζηνο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ε δαπάλε ηνπ ζπκβνχινπ
έξγνπ θαζψο θαη ηπρφλ ινηπέο δαπάλεο κειεηψλ, θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ απφ ην
Ξξφγξακκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ηεο αίηεζεο θαη επίηεπμεο ηνπ ειάρηζηνπ
ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Ρα έξγα ησλ Υθεινχκελσλ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ζα πξέπεη

λα

νινθιεξψλνληαη ζε δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
απφθαζεο ππαγσγήο.
Ζ επηιεμηκφηεηα ππνβαιιφκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ησλ
Υθεινπκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιήγεη ηελ 16.06.2023.
Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ιήγεη ηελ 31.12.2023, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 65 ηνπ θαλνληζκνχ 1303/2013, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.

1.3 Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Ξξνγξάκκαηνο θαη Ξεξηθεξεηαθή θαηαλνκή
Ρν Ξξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ)) θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο, κέζσ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ

(ΞΔΞ)

θαη

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Θαηλνηνκία» (Δ.Ξ.Αλ.Δ.Θ.) ηνπ ΔΠΞΑ 20142020. Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 896,75 εθ. € 692 εθ.
επξψ

απφ

ην

ΔΞΑNΔΘ-

Δπηρεηξεζηαθφ

Ξξφγξακκα

«Αληαγσληζηηθφηεηα,

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Θαηλνηνκία»- 170,75 εθ. επξψ απφ ηα ΞΔΞ - Ξεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα) θαη 34 εθ απφ Δζληθνχο Ξφξνπο.
Πηνλ πίλαθα 1.3.1 δίλεηαη, αλά Ξεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, ε ελδεηθηηθή ζπλνιηθή θαηαλνκή
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (γηα φινπο ηνπ ηχπνπο αηηήζεσλ) χςνπο 896,75 εθ. €, ελψ ζηνλ
πίλαθα 1.3.2 δίλεηαη, αλά Ξεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, ε ελδεηθηηθή θαηαλνκή απνθιεηζηηθά γηα
ηηο αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πνιπθαηνηθίεο θαη ε νπνία απνηειεί ππνζχλνιν ηεο
ζπλνιηθήο θαηαλνκήο.
Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 92 εθ.€ ηνπ πίλαθα 1.3.1, αθνξά ηνπο πφξνπο ηνπ «Ρακείνπ
Δμνηθνλνκψ II» πνπ δηαηίζεηαη θπξίσο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ γηα ηελ πινπνίεζε
παξεκβάζεσλ θαη επηδφηεζε επηηνθίνπ, θαη ην «Ξξφγξακκα Άκεζεο Δλίζρπζεο» πνπ
δηαηίζεηαη γηα επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ θαη θφζηνο
ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, κειεηψλ θαη ζπκβνχινπ έξγνπ. Γηα ηελ πεξηθεξεηαθή
θαηαλνκή έρεη ιεθζεί ππφςε ε ζπλεηζθνξά ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ησλ
Ξεξηθεξεηψλ θαη ην πιήζνο θηεξίσλ θαη λνηθνθπξηψλ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ε θαηαλνκή ησλ
πφξσλ ηνπ ΔΞ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία», βάζεη ηεο
Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο ζχζηαζεο ηνπ «Ρακείνπ Δμνηθνλνκψ ΗΗ» θαζψο θαη νη
Δζληθνί Ξφξνη.
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Ξηλ. 1.3.1: ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ
Ρακείν
Δμνηθνλνκψ ΗΗ
Ξεξηθέξεηα

Ξφξνη ΔΞΑΛΔΘ
(€)

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ
ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ
ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΖΞΔΗΟΝ
ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ
ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

49.050.715,21

ΑΡΡΗΘΖΠ
ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ
ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ

Πχλνιν Ξφξσλ
Ξεξηθεξεηψλ
(€)

Πχλνιν Ξφξσλ
ΔΞΑΛΔΘ
(€)

Δζληθνί Ξφξνη
(€)

Ξξνυπνινγηζκφο
Ξξνγξάκκαηνο Άκεζεο
Δλίζρπζεο (€)

30.000.000,00

44.000.000,00

0,00

74.000.000,00

30.000.000,00

100.000.000,00

0,00

130.000.000,00

25.000.000,00
4.000.000,00
15.160.000,00

40.000.000,00
80.000.000,00
42.000.000,00

0,00
0,00
0,00

65.000.000,00
84.000.000,00
57.160.000,00

19.141.742,52
3.230.169,05

11.300.000,00

150.000.000,00

0,00

161.300.000,00

3.460.000,00

21.000.000,00

0,00

24.460.000,00

3.170.351,11

2.580.000,00

24.000.000,00

5.000.000,00

31.580.000,00

17.407.022,11

9.500.000,00
20.000.000,00

38.000.000,00
25.000.000,00

26.000.000,00
3.000.000,00

73.500.000,00
48.000.000,00

3.330.000,00

7.000.000,00

0,00

10.330.000,00

5.910.000,00
10.510.000,00

8.000.000,00
21.000.000,00

0,00
0,00

13.910.000,00
31.510.000,00

170.750.000,00

600.000.000,00

34.000.000,00

804.750.000,00

ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ
ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ
ΘΟΖΡΖΠ
ΠΛΝΙΝ

Ξξφγξακκα Άκεζεο Δλίζρπζεο

92.000.000,00
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Ξηλ. 1.3.2: ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΞΝΟΥΛ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΓΗΑ ΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΥΛ (ΡΞΝ Α & Β)
Ξξφγξακκα Άκεζεο Δλίζρπζεο
Ξεξηθέξεηα

Ρακείν Δμνηθνλνκψ ΗΗ
(€)

Ξξνυπνινγηζκφο Ξξνγξάκκαηνο
Άκεζεο Δλίζρπζεο (€)

5.300.000,00

5.300.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

ΖΞΔΗΟΝ

3.200.000,00

3.200.000,00

ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

6.800.000,00

6.800.000,00

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

5.700.000,00

5.700.000,00

1.800.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00

ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

150.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

220.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

1.530.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ

3.200.000,00
1.200.000,00

3.200.000,00
1.200.000,00

ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ

1.400.000,00

1.400.000,00

ΘΟΖΡΖΠ

3.200.000,00

3.200.000,00

67.700.000,00

67.700.000,00

ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ -ΘΟΑΘΖΠ

3.800.000,00

Ξφξνη ΔΞΑΛΔΘ
(€)

ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ

ΑΡΡΗΘΖΠ

ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ

ΠΛΝΙΝ

7.500.000,00
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Νη αξρηθέο απηέο ελδεηθηηθέο θαηαλνκέο ζε θάζε θαηεγνξία Ξεξηθεξεηψλ κπνξνχλ λα
κεηαβιεζνχλ αλάινγα κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ρακείνπ, δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ
αμηνιφγεζεο ζε λεφηεξεο εθδφζεηο απηήο, θαζψο θαη αλάινγα κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο
ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηνπ Ρακείνπ θαη ησλ εληάμεσλ γηα ην Ξξφγξακκα Άκεζεο
Δλίζρπζεο.
Πηνλ αλσηέξσ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε ηνπ
Γηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε ησλ Δλδηάκεζσλ Σξεκαηνπηζησηηθψλ
Νξγαληζκψλ (Δ.Σ.Ν.) γηα ηε δηαρείξηζε θαθέινπ δαλείνπ.
Ρα θφζηε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ ακνηβή ηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή, ηνπ ζπκβνχινπ
έξγνπ

θαη

θφζηε

«Ξξνγξάκκαηνο

ηπρφλ

Άκεζεο

κειεηψλ

Δλίζρπζεο»,

θαιχπηνληαη
γηα

φιεο

ηηο

απφ

ηνλ

θαηεγνξίεο

πξνυπνινγηζκφ

ηνπ

Υθεινχκελσλ

ηνπ

θεθαιαίνπ 2.
Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη αλσηέξσ πφξνη δχλαηαη λα ζπλδπαζζνχλ κε άιινπο
εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επηιέμηκεο
θαηνηθίεο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2.

Δπηιέμηκεο

Θαηνηθίεο

–

Υθεινχκελνη

–

Δηζνδεκαηηθέο

Θαηεγνξίεο - Δπηρνξήγεζε - Έλαξμε Δπηιεμηκφηεηαο

2.1. Δπηιέμηκεο Θαηνηθίεο
2.1.1. Νξηζκνί
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
-

Κνλνθαηνηθία:

Ρν

εληαίν

θηήξην

πνπ

πεξηιακβάλεη

κία

ηδηνθηεζία,

πνπ

δηαηάζζεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηάζκεο, κε θχξηα ρξήζε θαηνηθίαο. Πηνλ
νξηζκφ ηεο κνλνθαηνηθίαο εκπίπηνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο θηεξίσλ κηθηήο ρξήζεο κε
ρξήζεηο άιιεο απφ θαηνηθία ζηε ζηάζκε ηνπ ηζφγεηνπ / εκηππφγεηνπ / εκηψξνθνπ
κε αλεμάξηεηε πξφζβαζε (π.ρ. θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θ.ά. κε είζνδν απφ ην
δξφκν).
Δθδίδεηαη ΞΔΑ α) γηα «Νιφθιεξν Θηήξην» θαη ρξήζε «Κνλνθαηνηθία» εάλ πξφθεηηαη
γηα νιφθιεξν ην θηήξην ή β) γηα «Θηεξηαθή κνλάδα» θαη ρξήζε «Κνλνθαηνηθία»
εάλ πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα ηνπ θηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ κνλαδηθή θαηνηθία ηνπ
θηεξίνπ.
-

Ξνιπθαηνηθία:

Ρν εληαίν θηήξην πνπ πεξηιακβάλεη

πεξηζζφηεξεο απφ κία

θηεξηαθέο κνλάδεο - ηδηνθηεζίεο κε θχξηα ρξήζε θαηνηθίαο, ζε νξηδφληηα ή/θαη
θαηαθφξπθε δηάηαμε. Πηνλ νξηζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο εκπίπηνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο
θηεξίσλ θαηνηθίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ρξήζεηο άιιεο απφ θαηνηθία ζηε ζηάζκε
ηνπ ηζφγεηνπ / εκηππφγεηνπ / εκηψξνθνπ κε αλεμάξηεηε πξφζβαζε (π.ρ.
θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θ.ά. κε είζνδν απφ ην δξφκν).
Δθδίδεηαη ΞΔΑ γηα «Νιφθιεξν Θηήξην» θαη ρξήζε «Ξνιπθαηνηθία» εάλ πξφθεηηαη
γηα νιφθιεξν ην θηήξην ή ην ηκήκα ηνπ πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ ηνπ
θηεξίνπ.
-

Γηακέξηζκα: θηεξηαθή κνλάδα – ηδηνθηεζία (θαηνηθία) εληφο θηεξίνπ κε ρξήζε
πνιπθαηνηθίαο.
Δθδίδεηαη ΞΔΑ γηα «Θηεξηαθή κνλάδα» θαη ρξήζε «Ξνιπθαηνηθία» θαη αλαγξάθεηαη
ηίηινο γηα ηελ θηεξηαθή κνλάδα (π.ρ. Γηακέξηζκα Α1).

Δπηιέμηκε θαηνηθία είλαη ε κνλνθαηνηθία, ε πνιπθαηνηθία θαζψο θαη ην κεκνλσκέλν
δηακέξηζκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη επηιέμηκεο νη ηδηνθηεζίεο ηνπ
θηεξίνπ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία (π.ρ. θαηάζηεκα ζην ηζφγεην θηεξίνπ).
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2.1.2. Γεληθέο Ξξνυπνζέζεηο Δπηιεμηκφηεηαο Θαηνηθίαο
Κία θαηνηθία, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί επηιέμηκε, πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο γεληθέο
πξνυπνζέζεηο,:
 θίζηαηαη λφκηκα.
 Γελ έρεη θξηζεί θαηεδαθηζηέα.
 Σξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία.
 Έρεη θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α.) ζε
θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ.
Νη πξνυπνζέζεηο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ ελφηεηα 2.2.

2.2. Υθεινχκελνη – Δηζνδεκαηηθέο Θαηεγνξίεο – Δίδε Δπηρνξήγεζεο
Πηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ ηξεηο (3) δηαθξηηνί ηχπνη αηηήζεσλ, κία (1) γηα
κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα ή κνλνθαηνηθίεο θαη δχν (2) γηα πνιπθαηνηθίεο.
η.

Αίηεζε Κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο ή Κνλνθαηνηθίαο,

ηη.

Αίηεζε Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Α,

ηηη.

Αίηεζε Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Β.

Νη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην θεθ. 2.3
Ζ λνκηκφηεηα ηεο θαηνηθίαο απνδεηθλχεηαη βάζεη νηθνδνκηθήο άδεηαο. Πηελ πεξίπησζε
πνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο θαηνηθίαο δελ δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα ή απηή δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηελ

ηξέρνπζα

θαηάζηαζε

ηεο

θαηνηθίαο,

ζα

πξέπεη

λα

πξνζθνκηζζεί

ζρεηηθφ

λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ θαηνηθία πθίζηαηαη
λφκηκα2.
Πην ζηάδην ππνβνιήο αίηεζεο επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή .Γ. πεξί λνκηκφηεηαο ηεο
θαηνηθίαο

θαη

ε

αληίζηνηρνπ/πξφζζεηνπ

επηζχλαςε

Νηθνδνκηθήο

λνκηκνπνηεηηθνχ

Άδεηαο

εγγξάθνπ

ζα

ή/θαη
πξέπεη

άιινπ
λα

έρεη

πξνζθνκηζηεί πξηλ ηελ Απφθαζε παγσγήο.

Ζ θχξηα ρξήζε ηεο θαηνηθίαο πξνο ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη
απφ ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ρξήζηε εληφο ησλ ηειεπηαίσλ
ηξηψλ (3) εηψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ην «έηνο αλαθνξάο» ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (θνξνινγηθφ
2

Δπηιέμηκεο είλαη θαη νη θαηνηθίεο ηεο παξ.2, ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4495/2017 (ΦΔΘ

167/Α΄/03.11.2017) (γηα ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ.2 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ, ηεξείηαη ε
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζην θεθ.5.1).
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έηνο 2019). Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα
ην έηνο αλαθνξάο πξνθχπηεη φηη ην αθίλεην δελ ήηαλ ζε ρξήζε (θελφ δηακέξηζκα, θελή
κνλνθαηνηθία) ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θχξηαο ρξήζεο
θαηνηθίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ελφο εθ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
θνξνινγηθψλ εηψλ. Δάλ ε θαηνηθία έρεη απνθηεζεί θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο
(πξφζθαηε απφθηεζε αθηλήηνπ), ζα δεηεζεί έγγξαθε δέζκεπζε γηα ηελ θχξηα ρξήζε ηεο
θαηνηθίαο (βι. θεθ. 5).
Δηδηθά ζηελ αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζε θνηλφρξεζηεο
παξεκβάζεηο, ε ρξήζε θαηνηθίαο ησλ δηακεξηζκάησλ πξνθχπηεη απφ ην πξαθηηθφ ηεο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (βι. θεθ.
2.3.1).
Ρν Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Ξ.Δ.Α.), ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί κεηά ηελ
26.11.2017 (27.11.2017 ε εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο
έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθώλ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο βάζεη ηνπ ΚΔλΑΚ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ
απόθαζε ΓΔΠΔΑ/νηθ. 178581/30.06.2017, ΦΔΚ Β’ 2367/12.07.2017).

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα έρνπλ θπζηθά πξφζσπα πνπ θαηά ην έηνο
αλαθνξάο (θνξνινγηθφ έηνο 2019) θαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ
εκπξάγκαην δηθαίσκα (πιήξνπο θπξηφηεηαο/επηθαξπίαο/ςηιήο θπξηφηεηαο) ζε επηιέμηκε
θαηνηθία.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο

θαηά

ην

έηνο

αλαθνξάο

ε

θαηνηθία

α)

ελνηθηάδεηαη/

δηαηίζεηαη

γηα

βξαρπρξφληα κίζζσζε, β) είλαη θελή, ή γ) δελ ππήξρε εκπξάγκαην δηθαίσκα επηθαξπίαο ή
πιήξνπο θπξηφηεηαο θαη έρεη απνθηεζεί πξφζθαηα, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα
έρνπλ κφλνλ ν πιήξεο θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο.
Πηηο ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο/βξαρπρξφληεο κηζζψζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
Θαλνληζκνχ

1407/2013

ηεο

Δπηηξνπήο

ΔΔ

γηα

ηηο

εληζρχζεηο

ήζζνλνο

ζεκαζίαο

(deminimis), φπνπ θαζνξίδνληαη ηα φξηα ζψξεπζεο. Απαηηείηαη απφ ηνλ Υθεινχκελν
(πιήξε θχξην, επηθαξπσηή) δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θαλνληζκφ de minimis, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο θαη πξνζθφκηζε αληίζηνηρσλ δειψζεσλ ησλ ινηπψλ
ζπληδηνθηεηψλ (πιήξεο θχξηνο, επηθαξπσηήο). Δπηπιένλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο
(επηρνξήγεζεο, επηδφηεζεο επηηνθίνπ θαη αθαζάξηζηνπ ηζνδχλακνπ επηρνξήγεζεο - ΑΗΔ)
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 200.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηήζεψλ
ηνπ.
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Πε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ δηθαηνχρσλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ζε επηιέμηκε
θαηνηθία, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ έλαλ εθ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ λα έρεη δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κεηά απφ ζπλαίλεζε ησλ ππνινίπσλ.

Ρα αλσηέξσ θπζηθά πξφζσπα θαινχληαη Υθεινχκελνηηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθφζνλ
βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο θαηά ην έηνο αλαθνξάο θαηαηάζζνληαη ζηηο θάησζη
εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο:
Πίλαθαο 2.2.1 Δηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Κύθινπ Δμνηθνλνκώ - Απηνλνκώ
Θαηεγνξία

ΑηνκηθφΔηζφδεκα (€)

ΝηθνγελεηαθφΔηζφδεκα (€)

1

≤ 10.000

≤ 20.000

2

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

3

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

4

> 30.000 – 50.000

> 40.000 – 70.000

5

> 50.000 – 90.000

> 70.000 – 120.000

Υο εηζφδεκα ιακβάλεηαη ην «εηζφδεκα επηβνιήο εηζθνξάο» ηνπ ηκήκαηνο Γ2 «Δθθ.
Δηδ.

Δηζθνξάο

Αιιει.»ηνπ

εθθαζαξηζηηθνχ

ζεκεηψκαηνο

δήισζεο

θνξνινγίαο

εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε
ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη απηή ηεθκεξηψλεηαη κε αληίγξαθν ηεο
ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Νηθνλνκηθή
ππεξεζία (βι. &θεθ 5.2 Δηδηθέο Ξεξηπηψζεηο αηηήζεσλ), ην εηζφδεκα ζεσξείηαη κεδέλ
(θαηεγνξία 1).

Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη έγγακνο, ε θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 2.2.1 γίλεηαη
βάζεη ηεο ζηήιεο «νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα». Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS θαη αζξνίδνληαη ηα
εηζνδήκαηα ηνπ ππφρξενπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηεο ζπδχγνπ
θαη ησλ ηέθλσλ πνπ έρνπλ δεισζεί σο εμαξηψκελα κέιε ζηελ ελ ιφγσ δήισζε θαη ηπρφλ
ππνβάιινπλ ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ πξφζσπν πνπ έρεη δεισζεί σο εμαξηψκελν ηέθλν ζε
«νηθνγελεηαθή» θνξνινγηθή δήισζε θαη δειψλεη θαη ην ίδην εηζνδήκαηα, ε θαηάηαμε ζηηο
θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 2.2.1 γίλεηαη ζπλππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο
νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθεη, σο αλσηέξσ. Πε πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (κε
πξνζηαηεπφκελα ηέθλα), ην εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπλ ην ηπρφλ εηζφδεκα ησλ
ηέθλσλ ινγίδεηαη σο νηθνγελεηαθφ θαη βάζεη απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπ ζηηο
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θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 2.2.1. Δάλ ζηα πιαίζηα έγγακεο ζρέζεο ή χπαξμεο ζπκθψλνπ
ζπκβίσζεο, ην νπνίν δειψλεηαη ζην θνξνινγηθφ Κεηξψν ηνπ TAXIS, ππνβάιινληαη
ρσξηζηέο δειψζεηο θνξνινγίαο, γίλεηαη ε άζξνηζε ησλ επηκέξνπο εηζνδεκάησλ θαη ε
αλαγσγή ηνπο ζε «νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα».
Δάλ ν αηηψλ (ζηελ πεξίπησζε νηθνγέλεηαο/ΚΠΠ, ή/θαη ε ζχδπγνο/ΚΠΠ) είλαη θνξνινγηθφο
θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ην εηζφδεκα γηα ηελθαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 2.2.1 ζα
πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε ηνπ «εηζνδήκαηνο επηβνιήο εηζθνξάο» ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ
ζεκεηψκαηνο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ Διιάδα θαη ηνπ
ζπλνιηθνχ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί ζηε ρψξα Φνξνινγηθήο Θαηνηθίαο
ηνπ (γηα ηα αλσηέξσ βι. &θεθ 5.2 Δηδηθέο Ξεξηπηψζεηο αηηήζεσλ), γηα ην έηνο αλαθνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιφγσ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ θαηνηθίαο πνπ
θαηαρσξνχληαη ζηελ αίηεζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ
θνξνινγηθή αξρή, είλαη απαξαίηεην ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ελνίθνπ
(Δ1) ή, εάλ ππάξρεη κίζζσζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα
κηζζψκαηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Δ2), θαη ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) λα
εκπεξηέρεηαη ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αθηλήηνπ.

Ξξνβιέπεηαη

βαζηθφ

πνζνζηφ

επηρνξήγεζεο,

ζχκθσλα

κε

ηηο

εηζνδεκαηηθέο

θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 2.2.1. Δπί ηνπ βαζηθνχ πνζνζηνχ πξνβιέπνληαη νη θάησζη
πξνζαπμήζεηο:
-Eηδηθά γηα ηνπο θάησζη δήκνπο ηνπ νη νπνίνη αλήθνπλ ζε ιηγληηηθέο πεξηνρέο, ην βαζηθφ
πνζνζηφ επηρνξήγεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 10%:
Πίλαθαο 2.2.2 Γήκνη ζε απνιηγληηνπνίεζε
Ξ.Δ. Θνδάλεο:

Γήκνο Θνδάλεο, Γήκνο Βνΐνπ, Γήκνο Βειβεληνχ, Γήκνο Δνξδαίαο,
Γήκνο Πεξβίσλ

Ξ.Δ.Φιψξηλαο:

Γήκνο Φιψξηλαο, Γήκνο Ακπληαίνπ, Γήκνο Ξξεζπψλ

Ξ.Δ. Αξθαδίαο:

Γήκνο Κεγαιφπνιεο, ΓήκνοΓνξηπλίαο

- Δπί ηνπ βαζηθνχ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο πξνζηίζεηαη ζε φινπο εηδηθή πξνζαχμεζε 10%
ιφγσ COVID – 19.
- Πε θηήξηα ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο Ζ θαη Ε (κνλνθαηνηθίεο, κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα,
πνιπθαηνηθίεο Ρχπνπ Α), εθφζνλ επηηεπρζεί αλαβάζκηζε ζε ηνπιάρηζηνλ Β’ ελεξγεηαθή
θαηεγνξία, πξνζηίζεηαη ελεξγεηαθφ premium +10%.
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Ν έιεγρνο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ελεξγεηαθνχ premium +10%, δηελεξγείηαη θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο, φπνπ θαη ειέγρεηαη ε δπλεηηθή θαηάηαμε ηεο πξφηαζεο βειηίσζεο
ηνπ Α’ ΞΔΑ. Δθφζνλ, πξνβιέπεηαη αλαβάζκηζε ζε ηνπιάρηζηνλ Β’ ελεξγεηαθή θαηεγνξία,
πξνζηίζεηαη ην ελεξγεηαθφ premium +10%. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη, δελ πξνζηίζεηαη
ελεξγεηαθφ premium αθφκα θαη εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ Β’ ΞΔΑ επηβεβαησζεί ε
αλαβάζκηζε ζε ηνπιάρηζηνλ Β’ ελεξγεηαθή θαηεγνξία.
Γηα αηηήζεηο κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη κνλνθαηνηθηψλ, ην κέγηζην πνζνζηφ
επηρνξήγεζεο νξίδεηαη σο εμήο:
Πίλαθαο 2.2.3 Δπηρνξήγεζε κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο θαη κνλνθαηνηθίαο

COVID19
premium

Δλεξγεηαθφ
premium

Κέγηζην
Ξνζνζηφ
Κέγηζην
Δπηρ/ζεο
Ξνζνζηφ
γηα
Δπηρ/ζεο
ιηγληηηθέο
πεξηνρέο

65%

10%

10%

85%

95%

> 10.000
– 20.000

> 20.000 –
55%
30.000

10%

10%

75%

85%

3

> 20.000
– 30.000

> 30.000 –
50%
40.000

10%

10%

70%

80%

4

> 30.000
– 50.000

> 40.000 –
45%
70.000

10%

10%

65%

75%

5

> 50.000
– 90.000

> 70.000 –
35%
120.000

10%

10%

55%

65%

Αηνκηθφ

Νηθνγελεηαθφ

Δηζφδεκα

Δηζφδεκα

(€)

(€)

1

≤ 10.000

≤ 20.000

2

Βαζηθφ
Ξνζνζηφ
Δπηρ/ζεο*

* ην βαζηθό πνζνζηό επηρνξήγεζεο πξνζηίζεηαη πνζνζηό 10% γηα ηνπο ιηγληηηθνύο δήκνπο ηνπ
πίλαθα 2.2.2

Γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο, ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο είλαη αλεμάξηεην απφ ην
εηζφδεκα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα, θαη
νξίδεηαη σο εμήο:
Πίλαθαο 2.2.4 Δπηρνξήγεζε Πνιπθαηνηθίαο Σύπνπ Α - Β
Βαζηθφ
πνζνζηφ
Ξνιπθαηνηθία
επηρνξήγεζεο
*

COVID19
premium

Δλεξγεηαθφpremium

Κέγηζην
Ξνζνζηφ
Κέγηζην
Δπηρ/ζεο
Ξνζνζηφ
γηα
Δπηρ/ζεο
ιηγληηηθέο
πεξηνρέο

1

Ρχπνπ Α

60%

10%

10%

80%

90%

2

Ρχπνπ Β

60%

10%

-

70%

80%

* ην βαζηθό πνζνζηό επηρνξήγεζεο πξνζηίζεηαη πνζνζηό 10% γηα ηνπο ιηγληηηθνύο δήκνπο ηνπ
πίλαθα 2.2.2
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Ρν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αθνξά ζηνλ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ παξεκβάζεσλ. Γηα ην
ππφινηπν πνζνζηφ έσο ην 100% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ παξεκβάζεσλ πθίζηαηαη
ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο δαλείνπ κε επηδφηεζε επηηνθίνπ (θεθ. 4), ζηε βάζε ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηνπ Υθεινχκελνπ.
Γπλαηφηεηα πνιιψλ αηηήζεσλ αλά σθεινχκελν: Γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν (γηα
θάζε ΑΦΚ αηηνχληα) είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο (1) αίηεζεο, γηα
δηαθνξεηηθέο επηιέμηκεο θαηνηθίεο, ζηα πιαίζηα ησλ Ξξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 2.3 θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζην θεθ. 4.3.

2.3 Ξξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ
Ξεξηνξηζκφο

κίαο

(1)

αίηεζεο

θαηνηθία(κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν

αλά

θαηνηθία:

δηακέξηζκα/δηακέξηζκα

Γηα
σο

θάζε

κέξνο

επηιέμηκε
αίηεζεο

ζε

πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α) ηνπ ηξέρνληνο Θχθινπ «Δμνηθνλνκψ-Απηνλνκψ» πξέπεη λα
ππνβιεζεί κία (1) κφλνλ αίηεζε. Θαηνηθίεο, κε ελεξγή αίηεζε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο

θχθινπο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

«Δμνηθνλφκεζε

θαη’

Νίθνλ

ΗΗ»

ηεο

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ζηνλ ηξέρνληα
Θχθιν. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ κε ελεξγή
αίηεζε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο θχθινπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε
θαη’ Νίθνλ ΗΗ» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα
κεηέρνπλ σο δηακέξηζκα-κέξνο αίηεζεο ζε πνιπθαηνηθία αιιά κφλνλ γηα ηηο θνηλφρξεζηεο
παξεκβάζεηο.
Ζ θαηαρψξηζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο αηηήζεσλ γηα ηελ ίδηα
επηιέμηκε θαηνηθία απφ ην ίδην πξφζσπν ή άιιν ζπγθχξην νδεγεί, άλεπ εηέξνπ, ζηελ
απφξξηςε

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

αηηήζεσλ

θαη

ζηελ

πεξίπησζε

αίηεζεο

πνπ

έρεη

ζπκπεξηιεθζεί ζε απφθαζε ππαγσγήο, ε ηειεπηαία ζα αλαθιεζεί. Πην αλσηέξσ πιαίζην
δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αίηεζεο γηα ηελ ίδηα πνιπθαηνηθία.
Ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ αθνξά ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ ζην πξφγξακκα θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν πξηλ ηελ έθδνζε ηεο
νηθείαο απφθαζεο ππαγσγήο.

2.3.1 Δηδηθέο Ξξνυπνζέζεηο ππνβνιήο γηα Ξνιπθαηνηθίεο
Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο δχν ηχπσλ αηηήζεσλ
πνιπθαηνηθίαο.
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Αίηεζε Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνο Α
Αθνξά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη
ζπλδέεηαη κε επηκέξνπο αηηήζεηο κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
θνηλφρξεζηεο θαη κε θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο απηψλ.
Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα
αθφινπζα:


Ζ πνιπθαηνηθία λα έρεη εθδψζεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ) «δηαρείξηζεο
πνιπθαηνηθίαο».



Κεηά απφ απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο, ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε απφ
εθπξφζσπν ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ κε ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θηεξίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.1.2, θαζψο θαη
επηκέξνπο αηηήζεηο απφ θαζέλα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ πνπ επηζπκνχλ
λα εληαρζνχλ ζην Ξξφγξακκα.



πνβάιιεηαη Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πνπ αθνξά ζπλνιηθά ζην ηκήκα
ηνπ θηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία, ζπλνδεπφκελν απφ έληππν Ξξφηαζεο
Ξαξεκβάζεσλ.



Ξξαγκαηνπνηνχληαη θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.2.1.



Νη ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ πνπ δελ εληάζζνληαη ή δελ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ
δεισζεί ζηελ Απφθαζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο Ξνιπθαηνηθίαο κε ίδηα θεθάιαηα.

Αίηεζε Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνο Β-Θνηλφρξεζηεο Ξαξεκβάζεηο
Αθνξά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη
πεξηιακβάλεη κφλνλ παξεκβάζεηο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθίαο ζχκθσλα κε
ηνλ πίλαθα 3.2.1, δειαδή δελ ζπκπεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ζηα δηακεξίζκαηα.
Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε πνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Β ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα
αθφινπζα:


Λα

έρεη

εθδνζεί

αξηζκφο

θνξνινγηθνχ

κεηξψνπ

πνιπθαηνηθίαο» γηα ηνπ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη

(ΑΦΚ)

«δηαρείξηζεο

λα έρεη αλνηρζεί ηξαπεδηθφο

ινγαξηαζκφο κε αξηζκφ (IBAN) ζπλδεδεκέλν κε ην άλσζελ ΑΦΚ.


Κεηά απφ απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο, ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ
εθπξφζσπν ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηακεξηζκάησλ κε ζηνηρεία ζρεηηθά
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κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θηεξίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.1.2, γηα ην νπνίν
ππνινγίδεηαη ε επηρνξήγεζε.


πνβάιιεηαη Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πνπ αθνξά ζπλνιηθά ζην ηκήκα
ηνπ θηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ
ελφηεηα 2.1.1, ζπλνδεπφκελν απφ έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ.

2.4 Έλαξμε Δπηιεμηκφηεηαο
Υο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ
Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΞΔΑ) θαηάηαμεο ηνπ αθηλήηνπ (παξ. 2.1.2).
Υζηφζν, δελ είλαη επηιέμηκα έξγα ηα νπνία, βάζεη ησλ πξνζθνκηδφκελσλ παξαζηαηηθψλ
δαπάλεο, έρνπλ νινθιεξσζεί σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν ή έρνπλ εθηειεζηεί πιήξσο
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. Δλεξγεηαθφο Πηφρνο & Δπηιέμηκεο παξεκβάζεηο
3.1 Δλεξγεηαθφο Πηφρνο - Απαηηήζεηο
Ζ πξφηαζε (ζπλδπαζκφο παξεκβάζεσλ) γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, πνπ ππνβάιιεηαη κε
ηελ αίηεζε, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ ειάρηζην ελεξγεηαθφ ζηφρν αίηεζεο, σο εμήο:





Γηα αηηήζεηο κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη κνλνθαηνηθηψλ, αλαβάζκηζε
θαηά ηξεηο (3) ελεξγεηαθέο θαηεγνξίεο, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε
θαηάηαμε ζην Α’ ΞΔΑ.
Γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθηψλ ηχπνπ Α, αλαβάζκηζε θαηά ηξεηο (3)
ελεξγεηαθέο θαηεγνξίεο, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάηαμε ζην Α’ ΞΔΑ.
Γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθηψλ ηχπνπ Β, δελ ηίζεηαη ειάρηζηνο ελεξγεηαθφο
ζηφρνο.

Ξίλαθαο 3.1.1 Διάρηζηνο ελεξγεηαθφο ζηφρνο θαη ζηφρνο γηα ρνξήγεζε ελεξγεηαθνχ
premium
Δλεξγεηαθέο
θαηεγνξίεο

Δπηιέμηκε αίηεζε κε
θαηάηαμε ζην Α' ΞΔΑ
(κνλνθαηνηθία, κεκνλ.
δηακέξηζκα,
πνιπθαηνηθία ηχπνπ
Α,Β)

Διάρηζηνο ελεξγεηαθφο
ζηφρνο , θαηάηαμε Β' ΞΔΑ
(κνλνθαηνηθία, κεκνλ.
δηακέξηζκα, πνιπθαηνηθία
ηχπνπ Α) ζε αληηζηνηρία
κε ηελ αξρηθή θαηάηαμε
ηνπ Α’ ΞΔΑ

Διάρηζηνο ελεξγεηαθφο
ζηφρνο , θαηάηαμε Β' ΞΔΑ
(κνλνθ/θία, κεκνλ.
δηακέξηζκα, πνιπθαηνηθία
ηχπνπ Α - αξρηθήο θαηάηαμεο
Ζ, Ε) γηα ρνξήγεζε
ελεξγεηαθνχ premium

Α+

--

--

--

Α

--

--

--

Β+

--

--

--

Β

--

--

--

Γ

Γ

Α

--

Γ

Γ

Β+

--

Δ

Δ

Β

--

Ε

Ε

Γ

Β

Ζ
Ζ
Γ
Β
Πεκεηψλεηαη φηη ε θάιπςε ηνπ ειάρηζηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ θαη ηνπ ζηφρνπ γηα ηε ρνξήγεζε
ελεξγεηαθνχ premium, πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εγθαηάζηαζε
Φσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ, ε νπνία επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ κε ηηο παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4) ε θαηνηθία θαηαηάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή
θαηεγνξία Β+ (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο Ζ έσο θαη Γ) ή Α (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο
Γ).

Θάζε δνκηθφ ζηνηρείν πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ θειχθνπο, φηαλ ηνπνζεηείηαη εθ ησλ
πζηέξσλ ή αληηθαζίζηαληαη θαη θάζε ηερληθφ ζχζηεκα, φηαλ ηνπνζεηείηαη εθ ησλ πζηέξσλ,
αλαβαζκίδεηαη ή αληηθαζίζηαηαη, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ηνπ ΘΔλΑΘ ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά
εθηθηφ. Δπηπιένλ, εάλ ην πινπνηεζέλ έξγν αθνξά ζε ξηδηθή αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ/ηεο
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θηεξηαθήο κνλάδαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.4122/2013, ζα πξέπεη, φια ηα ηερληθά ζπζηήκαηα θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο
λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα πθηζηάκελα θηήξηα θαη λα
επηηπγράλεηαη θαηάηαμε ηνπ θηεξίνπ/ηεο θηεξηαθήο κνλάδαο ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία
Β, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζ. 7 ηνπ «Θαλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηεξίσλ»
(ΘΔλΑΘ), ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά εθηθηφ. Πε πεξίπησζε πνπ ε
επίηεπμε ηεο θαηεγνξίαο Β δελ είλαη ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά εθηθηή, ην αλαθαηληδφκελν
θηήξην/θηεξηαθή κνλάδα ζα πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε Κειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη πέξαλ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ΘΔλΑΘ, ζα
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαη νη πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ
παξεκβάζεηο

(π.ρ.

ελεξγεηαθνί

παινπίλαθεο,

ππνρξέσζε

εγθαηάζηαζεο

ειηαθνχ

ζπζηήκαηνο παξνρήο ΕΛΣ), φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 3.3 ηνπ παξφληνο.
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη ηα πιηθά θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο παξεκβάζεηο λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Δηδηθά γηα ηα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο 3 (πιελ ησλ
ππνθαηεγνξηψλ 3.Α, 3.ΠΡ.1, 3.ΠΡ.2, 3.ΠΡ.3 ), ηεο θαηεγνξίαο 4 θαη ηεο ππνθαηεγνξίαο
1.Ε ηνπ πίλαθα 3.2.1 θαησηέξσ, πξνζθνκίδεηαη δειηίν πξντφληνο, φπσο απηφ νξίδεηαη
ζηελ Νδεγία 2010/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζήκαλζε (EnergyLabelling). Δπηπξφζζεηα, ηα
πιηθά

θαη

ηα

ειεθηξνκεραλνινγηθά

ζπζηήκαηα,

γηα

ηα

νπνία

πθίζηαηαη

ζρεηηθή

ππνρξέσζε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν δηαρεηξηζηήο (αλάδνρνο ή θχξηνο ηνπ έξγνπ ) ησλ απνβιήησλ απφ
εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (Α.Δ.Θ.Θ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο

ΘΑ

ππ΄αξ. 36259/1757/Δ103/2010 (Β΄1312Β), ππνρξενχηαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ απνβιήησλ απηψλ, κε ζθνπφ ηδίσο ηελ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ
αλαθχθισζε.
Νη παξεκβάζεηο, πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα ππαγσγή ζην Ξξφγξακκα,
πξνθχπηνπλ

βάζεη

ησλ

ζπζηάζεσλ

ηνπ

Δλεξγεηαθνχ

Δπηζεσξεηή

θαη

αθνξνχλ

απνθιεηζηηθά ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ.

3.2 Δπηιέμηκεο παξεκβάζεηο αλά ηχπν θαηνηθίαο
Νη παξεκβάζεηο πνπ δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο αλά ηχπν θαηνηθίαο-αίηεζεο αλαγξάθνληαη
ζηνλ

πίλαθα

3.2.1.

Ξεξηιακβάλνπλ

παξεκβάζεηο

ζε

θνπθψκαηα/ζπζηήκαηα

ζθίαζεο/αεξηζκνχ, ζεξκνκφλσζε, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ςχμεο, ζπζηήκαηα δεζηνχ λεξνχ
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ρξήζεο θαη άιια ζπζηήκαηα απηνλφκεζεο φπσο θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα
απνζήθεπζεο

ελέξγεηαο

(ζπζζσξεπηέο),

ζεκεία

επαλαθφξηηζεο

ειεθηξνθίλεηνπ

νρήκαηνο, ζπζθεπέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (smarthome), αλαβάζκηζε αλειθπζηήξα θαη
αλαβάζκηζε θσηηζκνχ.
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Πίλαθαο 3.2.1 Δπηιεμηκόηεηα παξεκβάζεσλ αλά ηύπν θαηνηθίαο-αίηεζεο
Θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ

Κνλνθαηνηθία/Κεκνλσκέ
λν δηακέξηζκα

Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Α

Ξνιπθαηνηθία
ηχπνπ Β

Κε
θνηλφρξεζηεο
(δηακέξηζκα)

Θνηλφρξεζηεο

Θνηλφρξεζηεο

1. ΘΝΦΥΚΑΡΑ/ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΠΘΗΑΠΖΠ/ΑΔΟΗΠΚΝΠ
1.Α1 Ξιαίζην αινπκηλίνπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα- Ξαξάζπξν

√

√

√

√

1.Α2 Ξιαίζην αινπκηλίνπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα

√

√

√

√

1.B1 Ξιαίζην μχινπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Ξαξάζπξν

√

√

√

√

1.B2 Ξιαίζην μχινπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα

√

√

√

√

1.Γ1 Ξιαίζην PVC κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Ξαξάζπξν

√

√

√

√

1.Γ2 Ξιαίζην PVC κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα - Δμσζηφζπξα

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

-

-

√

√

-

-

2. ΘΔΟΚΝΚΝΛΥΠΖ
2.A Θεξκνκφλσζε δψκαηνο εμσηεξηθά

√

√

√

√

2.Β Θεξκνκφλσζε ζηέγεο ή νξηδφληηαο νξνθήο θάησ απφ κε ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε

√

√

√

√

√

√

√

√

(6)

√

√

√

√

(6)

√

√(8)

√(8)

√

√

√

√

√

1.Γ Κφλνλ ελεξγεηαθνί παινπίλαθεο (Σσξίο αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ) (1) (2)
1.Δ1 Δμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ θχιιν (ζχζηεκα Θνπηί–Ονιφ, ή Δμψθπιιν)
1.Δ2 Ινηπά ζηαζεξά ή θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο

(2) (3) (4)

(2) (4)

1.Ε Ππζηήκαηα Κεραληθνχ Αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο

(4)(5)

2.Γ1 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί εδάθνπο επί πηινηήο, ή κε
ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε ζπλζεηηθφ επίρξηζκα (6)
2.Γ2 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί πηινηήο, ή κε ζεξκαηλφκελνπ
ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε ειαθξά πεηάζκαηα (6)
3. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ/ΤΜΖΠ
3.Α Γηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο
3.Β Πχζηεκα θαπζηήξα – ιέβεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ / γξαεξίνπ

(7) (8)
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Κνλνθαηνηθία/Κεκνλσκέ
λν δηακέξηζκα

Θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ

Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Α

Ξνιπθαηνηθία
ηχπνπ Β

Κε
θνηλφρξεζηεο
(δηακέξηζκα)

Θνηλφρξεζηεο

Θνηλφρξεζηεο

3.Γ Πχζηεκα Α/Θ (Θέξκαλζεο – Τχμεο / Διάρηζηε απαίηεζε ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο ζηνπο 55oC)

√

√

√

√

3.Γ Πχζηεκα γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο

√

√

√

√

3.Δ Πχζηεκα ζπκπαξαγσγήο Φ.Α. (ΠΖΘΑ)

√

√

√

√

3.ΠΡ.1 Πχζηεκα ιέβεηα βηνκάδαο - πειιέηαο μχινπ)

√

√

√

√

√

√

─

─

√

√

─

─

√

√

─

─

√

√

─

─

3.ΠΡ.2 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (θαινξηθέξ)

(4) (9)

3.ΠΡ.3 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (αεξφζεξκν)

(4) (7) (9)

3.Ε Αληιίεο ζεξκφηεηαο αέξα – αέξα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (splitunit) γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ
4. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΕΛΣ
4.Α Ζιηαθφ ζεξκνζηθσληθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε – ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο ΕΛΣ

(4)

4.Β Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε – ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο ΕΛΣ βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο
4.Γ Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα παξνρήο ΕΛΣ θαη ππνβνήζεζεο ζέξκαλζεο ρψξνπ
4.Γ Αληιία ζεξκφηεηαο

(4)

(4) (10)

(8) (11) (12)

(8) (11)

(8)

(8)

√

√

√

─

√

√(8)

√(8)

─

√

√

─

─

√

─

─

─

√

─

─

─

√

√

─

─

√

√

─

─

─

─

√

√

─

─

√

√

5. ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ - ΑΡΝΛΝΚΖΠΖΠ
5.A Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα

(13) (14)(15)

5.Β Πχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο)

(15) (16)

5.Γ Πεκείν επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο

(4) (14)

5.Γ Ππζθεπέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (smarthome)
5.Δ Αλαβάζκηζε αλειθπζηήξα
5.ΠΡ Αλαβάζκηζε θσηηζκνχ

(17)

(17)

(4) (14) (17) (18)
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Πεξηνξηζκνί:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Αθνξά επηιέμηκεο θαηνηθίεο/δηακεξίζκαηα πξνζηαηεπόκελα σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο, όπσο
δηαηεξεηέα θαη εληόο παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ θηήξηα, ζην βαζκό πνπ ε ζπκκόξθσζε πξνο νξηζκέλεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζα αιινίσλε θαηά
ηξόπν κε απνδεθηό ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο ζα πξέπεη ζην Έληππν Καηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Παξ. VI)
λα δειώλεη ην ζπλνιηθό U ηνπ θνπθώκαηνο πνπ επηηεύρζεθε κε ην πιηθό πνπ ηνπνζεηήζεθε.
Αλώηαην όξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαοU. Γηα ηελ θαηαρώξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη θαηεγνξία UI.
πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκό κε αληηθαηάζηαζε θνπθώκαηνο ή κόλν παινπηλάθσλ).
Παξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλόρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Α, Β).
πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκό κε αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ).
Δηδηθά γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Β επηιέμηκεο παξεκβάζεηο ζεσξνύληαη κόλνλ νη πεξηπηώζεηο ζεξκνκόλσζεο ηνπ δώκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο.
Αλώηαην όξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ηζρύνο. Γηα ηελ θαηαρώξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα θαηεγνξία ηζρύνο Ι.
ηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Α, δελ επηηξέπεηαη νη δαπάλεο λα αθνξνύλ ηαπηόρξνλα θνηλόρξεζηεο θαη κε θνηλόρξεζηεο παξεκβάζεηο.
Δπηιέμηκε παξέκβαζε κόλνλ όηαλ πθίζηαηαη ηδάθη αλνηρηνύ ζαιάκνπ θαύζεο, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγεηαθό. Με επηιέμηκε παξέκβαζε ζηηο Πεξηθεξεηαθέο
ελόηεηεο: ΒΟΡΔΙΟΤ, ΓΤΣΙΚΟΤ, ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ θαη ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ, ΠΔΙΡΑΙΧ, ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ θαη ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ.
Με κέγηζην ηελ ηνπνζέηεζε 3 εμσηεξηθώλ κνλάδσλ.
Παξέκβαζε κε επηιέμηκε ζε αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Β.
Γελ επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκόο ηεο παξέκβαζεο 4.Γ κε ηηο 4.Α θαη 4.Β.
Η παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε, εθόζνλ ε θαηνηθία αλαβαζκίδεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4) ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή
θαηεγνξία Β+ (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο Η έσο θαη Γ) ή Α (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο Γ), ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνύ
ζηαζκνύ.
Δπηιέμηκε παξέκβαζε κόλνλ όηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξόηαζε θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ησλ θαηεγνξηώλ 1 έσο 4.
Παξέκβαζε επηιέμηκε κόλνλ γηα αίηεζε Μνλνθαηνηθίαο/κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο.
Δπηιέμηκε παξέκβαζε κόλνλ ζε ζπλδπαζκό κε Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα. Δπηιέγεηαη θαηεγνξία Ι.
ηελ πεξίπησζε απηή νη Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο ζα πξέπεη ζηα Έληππα Πξόηαζεο θαη Καηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Παξ. III, VI) λα δειώλνπλ ηελ εθηηκώκελε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη.
Έμππλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο παξέκβαζεο, δελ κπνξνύλ λα είλαη ηαπηόρξνλα επηιέμηκα θαη
ζηελ ππνθαηεγνξία 3.Α.
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3.3 Ξεξηγξαθή ησλ επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ

1. Αληηθαηάζηαζε Θνπθσκάησλ. Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκεο:
(i)

Ζ

αληηθαηάζηαζε

πθηζηάκελσλ

θνπθσκάησλ

θαηά

βάζε

κε

ζεξκνκνλσηηθά/ζεξκνδηαθνπηφκελα πιαίζηα θαη κε θαη’ ειάρηζην δηπινχο ελεξγεηαθνχο
(επίζηξσζε ρακειήο εθπνκπήο) παινπίλαθεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνμήισζεο, θαη
ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ).
Δπίζεο, είλαη επηιέμηκε ε αληηθαηάζηαζε εμψπνξηαο ζε κνλνθαηνηθία/πνιπθαηνηθία, θαη ε
αληηθαηάζηαζε

θνπθσκάησλ

θιηκαθνζηαζίνπ

θαη

θσηαγσγνχ,

ζε

πνιπθαηνηθία.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία απηή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα «αλνίγκαηα» πξνο
εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ, ζεξκαηλφκελνπο ή κε (π.ρ. πφξηα δηακεξίζκαηνο).
Ζ κέγηζηε επηιέμηκε δαπάλε, αλά επηθάλεηα θνπθψκαηνο, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε
ηνλ ηχπν ηνπ θνπθψκαηνο (ζχξα-παξάζπξν), ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ
(αινπκίλην, μχιν, ζπλζεηηθφ πιηθφ), θαη ηνλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο κφλνλ ηνπ
ζπλδπαζκνχ πιαηζίνπ-παινπίλαθα-απνζηάηε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε χπαξμε
λπρηεξηλήο κφλσζεο, δει. ξνινχ-εμψθπιινπ, ή επηθαζήκελνπ θνπηηνχ.
(ii) Ζ αιιαγή κφλν ηνπ παινπίλαθα κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ

εξγαζηψλ

πξνζαξκνγήο

θαηνηθίεο/δηακεξίζκαηα/πνιπθαηνηθίεο,

ηνπ

πιαηζίνπ)

πξνζηαηεπφκελα

σο

γηα
κέξνο

επηιέμηκεο
ζπγθεθξηκέλνπ

πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο φπσο
δηαηεξεηέα θαη εληφο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θηήξηα, ζην βαζκφ πνπ ε ζπκκφξθσζε
πξνο νξηζκέλεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα αιινίσλε θαηά ηξφπν κε
απνδεθηφ ηνλ ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηηπγράλεηαη
ηαπηφρξνλα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θνπθψκαηνο (πθηζηάκελν πιαίζην θαη λένο
δηπιφο ελεξγεηαθφο παινπίλαθαο) πάλσ απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο.
(iii)

Ζ

ηνπνζέηεζε

εμσηεξηθψλ

πξνζηαηεπηηθψλ

θχιισλ

(ζχζηεκα

θνπηί-ξνιφ,

εμψθπιια) σο ζπκπιεξσκαηηθέο (θαη φρη απηνηειείο) δαπάλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο
θνπθσκάησλ ή κφλν ησλ παινπηλάθσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη επηθαζήκελν
ζχζηεκα θνπηί-ξνιφ, απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελν.
(iv) Ζ ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο (ζθίαζηξα θαη ηέληεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηήξημεο θαη ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο

ησλ

ζπζηεκάησλ απηψλ).
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(v) Ζ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ ή κε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ κε
αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Ρν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ή κεραληθνχ αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ Ecodesign, φπσο
ζεζπίδνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 1253/2014 γηα ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνχ
ζρεδηαζκνχ κνλάδσλ εμαεξηζκνχ ή κεραληθνχ αεξηζκνχ θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ.
1254/2014 γηα ηε ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ κνλάδσλ. Ζ
εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο,
ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο δηαθιαδσηέο, ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζηφκηα πξνζαγσγήο θαη
απαγσγήο, ηα θίιηξα, ηηο ερνπαγίδεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη
λα θέξεη ζήκαλζε CE. Ζ ππνθαηεγνξία απηή, είλαη ζπκπιεξσκαηηθή (θαη φρη απηνηειήο)
ηεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ.

2. Ρνπνζέηεζε/αλαβάζκηζε ζεξκνκφλσζεο. Κε ζηφρν ηε ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία
ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο, είλαη επηιέμηκε εηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο (εμσηεξηθά ή
εζσηεξηθά) α) ζηελ επηζηέγαζε (είηε απηή δηακνξθψλεηαη σο επίπεδν δψκα είηε σο νξνθή
θάησ απφ κε ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε), β) ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία θαη ζηνλ θέξνληα
νξγαληζκφ θαη γ) ζην δάπεδν είηε επάλσ απφ αλνηρηφ ππφζηπιν ρψξν (pilotis) είηε απφ
άιιν κε ζεξκαηλφκελν ρψξν (π.ρ. δάπεδν ηζνγείνπ). Ζ ζεξκνκφλσζε ζα πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ηελ Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ. 20701-1/2017.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
(i) Ζ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε δψκαηνο, αλεζηξακκέλε ή κε,κε ηε δεκηνπξγία ζηξψζεο
ξχζεσλ, ηε ζηεγαλνπνίεζε, ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, ην γεσχθαζκα θαη ηελ ηειηθή
επηθάιπςε (ππνθαηεγνξία 2Α).
(ii) Ζ ζεξκνκφλσζε ζηέγεοή πιάθαο θάησ απφ κε ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε, κε ηε
δεκηνπξγία ζηξψζεο εμνκάιπλζεο θαη ηελ ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε (ππνθαη. 2Β).
(iii) Ζ ζεξκνκφλσζε (εμσηεξηθά ή απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά) ηνπ ινηπνχ θειχθνπο,
δειαδή εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη δαπέδνπ επί εδάθνπο επί
πηινηήο ή κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, πιάθαο δψκαηνο απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, κε
ζεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη κε επηθάιπςε θαηά πεξίπησζε νξγαληθφ επίρξηζκα ή ειαθξά
πεηάζκαηα π.ρ. γπςνζαλίδα (ππνθαηεγνξίεο 2.Γ1, 2.Γ2).

Ζ κέγηζηε επηιέμηκε δαπάλε, αλά επηθάλεηα ζεξκνκνλσκέλνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ,
δηαθνξνπνηείηαη

αλάινγα

ηνλ

ηχπν

ηνπ

δνκηθνχ

ζηνηρείνπ

(δψκα,

ζηέγε,

ηνηρνπνηία/θέξσλ νξγαληζκφο, δάπεδν), ην είδνο ηεο ηειηθήο επηθάιπςεο (επίρξηζκα ή
ειαθξχ πέηαζκα) θαη ηε ζεξκηθή αληίζηαζε ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ.
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3.

Αλαβάζκηζε

ζπζηήκαηνο

ζέξκαλζεο/ςχμεο.

Πηελ

θαηεγνξία

απηή

είλαη

επηιέμηκεο:
(i) Ζ εγθαηάζηαζε λένπ ή αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε
θαηλνχξην ζχζηεκα (θεληξηθφ ή αηνκηθφ), θπζηθνχ αεξίνπ/πγξαεξίνπ/βηνκάδαο/αληιίαο
ζεξκφηεηαο/Π.Ζ.Θ..Α. Ζ εγθαηάζηαζε/αληηθαηάζηαζε αθνξά ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ (ιέβεηαο, θαπζηήξαο, θπθινθνξεηήο, απηνκαηηζκνί,
θακηλάδα θ.ιπ.) ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη ζην δίθηπν δηαλνκήο (ζεξκνκνλσκέλν

θαηά

ΘΔΛΑΘ). Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηεξκαηηθέο κνλάδεο απφδνζεο ζεξκφηεηαο
(ζψκαηα θαινξηθέξ, ελδνδαπέδην ζχζηεκα, fancoils, θ.ιπ.).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ελεξγεηαθφ ηδάθη (θαινξηθέξ ή αεξφζεξκν) είλαη επηιέμηκν κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ηδάθη αλνηρηνχ ζαιάκνπ θαχζεο θαη κεηαηξέπεηαη ζε θιεηζηνχ
ζαιάκνπ θαχζεο, κε ειάρηζην βαζκφ απφδνζεο 70%. Ρα ελεξγεηαθά ηδάθηα δελ είλαη
επηιέμηκα ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο: ΒΝΟΔΗΝ, ΓΡΗΘΝ, ΘΔΛΡΟΗΘΝ θαη ΛΝΡΗΝ
ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ, ΞΔΗΟΑΗΥΠ, ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ θαη ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ.
(ii) Ζ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο αέξα–αέξα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (splitunit,
multisplitunit) γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ εγθαζίζηαηαη ζχζηεκα
multisplitunit, θάζε ηέηνην ζχζηεκα ινγίδεηαη σο κία (1) κνλάδα, αλεμαξηήησο ηνπ
αξηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ.
Ζ κέγηζηε επηιέμηκε δαπάλε, αλά ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ςχμεο, δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε
ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο.
(iii) Ζ εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
ζέξκαλζεο,

φπσο

ρξνλνπξνγξακκαηηδφκελνη

ζεξκνζηάηεο

ρψξνπ,

ζπζηήκαηα

αληηζηάζκηζεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο ή αλαινγηθήο ξχζκηζεο ηεο ζεξκηθήο ηζρχνο
ή/θαη πδξαπιηθήο εμηζνξξφπεζεο ησλ δηθηχσλ θαη ξχζκηζεο ηεο ξνήο ζε κεξηθά θνξηία
(ηξίνδεο

ή

ηεηξάνδεοειεθηξνβάλλεο,

ξπζκηζηέο

ζηξνθψλ

θπθινθνξεηψλ,

θ.ιπ.),

αλαινγηθνί ζεξκνζηάηεο-ειεγθηέο (απνθιείνληαη νη απινί ζεξκνζηάηεο ρψξσλ on/off),
ζεξκνζηαηηθέο

θεθαιέο

ζεξκαληηθψλ

ζσκάησλ,

θ.ιπ.,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ζπζηεκάησλ ζεξκηδνκέηξεζεο γηα ηελ θαηαλνκή δαπαλψλ ζέξκαλζεο, εθφζνλ ε
θαηεγνξία δηαηάμεσλ απηνκάηνπ ειέγρνπ (ηεο εγθαηάζηαζεο) αλαβαζκίδεηαη θαηά κία
ηνπιάρηζηνλ

θαηεγνξία

ηνπ

πίλαθα

5.5

«Θαηεγνξίεο

δηαηάμεσλ

ειέγρνπ

&

απηνκαηηζκψλ» ηεο Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ. 20701–1/2017. Πηελ ππνθαηεγνξία απηή, γίλνληαη
απνδεθηέο θαη νη δαπάλεο εξγαζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο παξνρήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
αληιίαο ζεξκφηεηαο, κε εμαίξεζε ηε δαπάλε γηα ηελ επαχμεζε ηζρχνο ηεο παξνρήο, πνπ
θαηαβάιιεηαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ (Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.).
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4. Πχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΛΣ) κε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ
Δλέξγεηαο (ΑΞΔ).
ζεξκφηεηαο,

ειηαθνχ

Πηελ θαηεγνξία
ζπζηήκαηνο

απηή

γηα

είλαη

ηελ

επηιέμηκε

παξνρή

ε

δεζηνχ

ηνπνζέηεζε
λεξνχ

αληιίαο

ρξήζεο

ή/θαη

ππνβνήζεζε ηνπ θπξίσο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (ζπιιέθηεο, δνρείν απνζήθεπζεο λεξνχ,
βάζε ζηήξημεο, λέν δίθηπν ζσιελψζεσλ ζεξκνκνλσκέλν θαηά ΘΔΛΑΘ, θ.ιπ.).
Γηα φζεο επηιέμηκεο θαηνηθίεο δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ΕΛΣ κε ρξήζε ΑΞΔ,
είλαη ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ΕΛΣ, εθηφο εάλ
απηφ δελ είλαη εθηθηφ θαη ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε θαηαγξάθεηαη ζην έληππν Ξξφηαζεο
Ξαξεκβάζεσλ.

5. Ινηπέο παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο – απηνλφκεζεο ελέξγεηαο. Πηελ θαηεγνξία
απηή επηιέμηκεο παξεκβάζεηο είλαη νη:
5.1

Εγκαηάζηαζη

νέος

Φυηοβοληαφκού

(Φ/Β)

ζηαθμού

αςηοπαπαγυγήρ

ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, με ενεπγειακό ζςμτηθιζμό.
Ζ παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλνλ φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4).
Ζ παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλνλ γηα κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα θαη εθφζνλ
ε θαηνηθία αλαβαζκίδεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο
4) ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β+ (γηα θηήξην/θηεξηαθή κνλάδα αξρηθήο
ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο Ζ έσο θαη Γ) ή Α (γηα

θηήξην/θηεξηαθή κνλάδα αξρηθήο

ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο Γ).
Πηελ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη ηα Φ/Β πιαίζηα, ν αληηζηξνθέαο (inverter), νη βάζεηο
ζηήξημεο θάζε ηχπνπ, νη θαισδηψζεηο θαη ινηπφ ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, ν κεηξεηήο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαζψο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην πιηθφ θαη εξγαζία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ. Ζ ειάρηζηε/κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο (P) ηνπ Φ/Β
ζηαζκνχ, νξίδεηαη ζηα 2kWp/10kWp, αληηζηνίρσο (2kWp≤P≤10kWp).
Ζ κέγηζηε επηιέμηκε δαπάλε, είλαη αλάινγε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ Φ/Β (εληφο
ησλ αλσηέξσ νξίσλ).
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηέιε ζχλδεζεο θαη ηα θφζηε γηα ελδερφκελε επαχμεζε
ηζρχνο

ηεο

πθηζηάκελεο

παξνρήο,

αληηθαηάζηαζεο

ηνπ

πθηζηάκελνπ

κεηξεηή

θαηαλάισζεο θαη απαηηνχκελσλ λέσλ έξγσλ ζην Γίθηπν.
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Γελ είλαη επηιέμηκα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν απηφλνκα νηθηαθά θσηνβνιηατθά
ζπζηήκαηα (offgrid), θαζψο θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα νηθηαθά θσηνβνιηατθά ηα νπνία
πσινχλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα (εηδηθφ πξφγξακκα ζηεγψλ).
Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο λένπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ θαη ε ζχλδεζή
ηνπ κε ην Γίθηπν, πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ (Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.), ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

5.2

Εγκαηάζηαζη

ηοπικού

ζςζηήμαηορ

αποθήκεςζηρ

ηλεκηπικήρ

ενέπγειαρ

(ηλεκηπικοί ζςζζυπεςηέρ), πος παπάγεηαι από Φ/Β.
Ζ παξέκβαζε δελ είλαη απηνηειήο, αιιά ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εγθαηάζηαζεο λένπ
Φσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ απηνπαξαγσγήο κε ελεξγεηαθφ ζπκςεθηζκφ.
Πηελ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλνληαη κεηαηξνπέαο/είο (converter) ηζρχνο, ζπζζσξεπηέο,
ειεθηξνινγηθφο

εμνπιηζκφο

γηα

ηε

ζχλδεζε

(δηαθφπηεο,

θαισδηψζεηο,

δηαηάμεηο

πξνζηαζίαο θ.ιπ.), αηζζεηήξαο θαηεχζπλζεο, ζχζηεκα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο,
θαζψο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην πιηθφ θαη εξγαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ
ειάρηζηε/κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα (C) ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο (ζπζζσξεπηψλ)
νξίδεηαη ζε 1kWh/10kWh, αληηζηνίρσο (1kWh≤C≤10kWh).
Ζ κέγηζηε επηιέμηκε δαπάλε, είλαη αλάινγε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ
ζπζζσξεπηψλ (εληφο ησλ αλσηέξσ νξίσλ).
Ζ

δηαδηθαζία

έγθξηζεο

ηεο

εγθαηάζηαζεο

ηνπηθνχ

ζπζηήκαηνο

απνζήθεπζεο,

ζε

ζπλδπαζκφ κε λέν θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ, πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ
(Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

5.3 Εγκαηάζηαζη «έξςπνυν» οικιακών ζημείυν επαναθόπηιζηρ ηλεκηποκίνηηος
οσήμαηορ.
Ζ παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλνλ φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4).
Ζ παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε, κφλνλ εάλ ν σθεινχκελνο δελ έρεη ιάβεη επηδφηεζε απφ ηε
δξάζε «ΘΗΛΝΚΑΗ ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ».
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, ζε πθηζηάκελα θηήξηα, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4710/2020 «Ξξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ
142/Α).
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Πηελ ππνθαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκεο ζπζθεπέο πνπ είλαη θαηάιιειεο θαη πξννξίδνληαη
γηα θφξηηζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε νηθηαθφ πεξηβάιινλ θαη πιεξνχλ ηηο παξαθάησ
απαηηήζεηο:


Γηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε CE, ζχκθσλα κε ην EC Directive 768/2008/EC.



Δίλαη ζεκεία επαλαθφξηηζεο Mode 3 θαη Mode 4, φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξφηππν
ΔΙΝΡ ΔΛ 61851-1 (εμαηξνχληαη ηα Mode 1, Mode 2 θαη ε επαγσγηθή θφξηηζε).



Δπηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε ησλ Ζ/Ν ζε απηά, ζχκθσλα κε κία απφ ηηο κεζφδνπο Case Α,
Β ή C, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην ΔΙΝΡ ΔΛ 61851-1.

Νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηηο ζπζθεπέο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαη φρη
ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζην
ΔΙΝΡ 60364.


IP θιίκαθα δηαβάζκηζεο θαη’ ειάρηζηνλ IP44, ζχκθσλα κε EΙΝΡ EN 61851-1. Λα

ππνδεηθλχεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο κε εκθαλή ηξφπν (π.ρ. θσηεηλή
έλδεημε LED, νζφλε θ.ιπ.).
1. Λα

δηαζέηεη

δπλαηφηεηα

απνδνρήο,

ιήςεο

θαη

επεμεξγαζίαο

εμσηεξηθψλ

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ OCPP v1.6
ή κεηαγελέζηεξεο έθδνζεο απηνχ, κε ζθνπφ:
(i) ηε δηαρείξηζε ελεξγνχ ηζρχνο**,
(ii) ηελ πξνζαξκνγή ηζρχνο έπεηηα απφ εληνιή ηνπ ρξήζηε (π.ρ. νξηζκφο setpoint),
(iii) ηε κέηξεζε δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη απνζηνιήο απηψλ.
**Πεκείσζε: Υο δηαρείξηζε ελεξγνχ ηζρχνο νξίδεηαη ν έιεγρνο ηεο ηζρχνο ηελ νπνία
δηαθηλνχλ νη ππνδνκέο επαλαθφξηηζεο Ζ/Ν κε ζπλερή ή θιηκαθσηή ξχζκηζε (αχμεζε ή
κείσζε), ε νπνία κπνξεί λα επηηπγράλεηαη θαη κε ζχλδεζε/απνζχλδεζε επηκέξνπο
ππνδνκψλ.
2. Λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξσηφθνιια αζθαιείαο κε ζθνπφ ηελ αζθάιεηά ηνπ
έλαληη θπβεξλνεπηζέζεσλ.
5.3.1 Σημεία επαναθόπηιζηρ εναλλαζζόμενος πεύμαηορ (AC)
Ρα AC ζεκεία επαλαθφξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν
ΔΙΝΡ ΔΛ 61851-1, γηα Mode 3 ζηαζκνχο θφξηηζεο.


H επηηξεπφκελε AC ηθαλφηεηα ηζρχνο αλά φρεκα* είλαη:
1. Ηζρχο απφ 3,5kW έσο 7,4kW. Δπίπεδν ηάζεο εηζφδνπ: 230±10%V (1Φ).
2. Iζρχο απφ 7,4kW έσο 22kW. Δπίπεδν ηάζεο εηζφδνπ: 400±10%V (3Φ).

Ν ρξεζηκνπνηνχκελνη ξεπκαηνδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 62196-2.
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*Πεκείσζε: Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο κε πεξηζζφηεξεο απφ
κία εμφδνπο (ξεπκαηνδφηεο), ηφηε ε ηζρχο ηνπ ζεκείνπ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο
εγρεφκελεο ηζρχνο ζηα Ζ/Ν, φηαλ νη ξεπκαηνδφηεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζηε κέγηζηε
ηθαλφηεηα ηζρχνο ηνπο.
5.3.2 Σημεία επαναθόπηιζηρ ζςνεσούρ πεύμαηορ (DC)
Ρα DC ζεκεία επαλαθφξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν
ΔΙΝΡ ΔΛ 61851-23, γηα Mode 4 ζηαζκνχο θφξηηζεο.
Ζ επηηξεπφκελε DC ηθαλφηεηα ηζρχνο είλαη:
1. Ηζρχο απφ 3,5kW έσο 22kW.
Ν ρξεζηκνπνηνχκελνη ξεπκαηνδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 62196-3.
Νη σθεινχκελνη, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ελδεηθηηθή Ιίζηα επηιέμηκσλ
θνξηηζηψλ,

αλαηξέρνληαο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

δξάζεο

«ΘΗΛΝΚΑΗ

ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ»

(https://kinoumeilektrika.gov.gr/).

5.4 Εγκαηάζηαζη έξςπνυν ζςζηημάηυν διασείπιζηρ (smarthome), ηα οποία
ζςμβάλοςν ζηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ.
Ζ παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε κφλνλ φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4).
Δίλαη επηιέμηκα έμππλα ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο, νη νπνίεο:
α) πξνζαξκφδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ζπζθεπέο, θσηηζκφο,
ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ θ.ιπ.) ζηα επίπεδα πνπ επηιέγνπλ νη ρξήζηεο κε ζηφρν ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
β)

ζπγθεληξψλνπλ,

αλαιχνπλ

θαη

παξνπζηάδνπλ

ηα

ζηνηρεία

θαηαλάισζεο

ελέξγεηαο,
γ) πξνζαξκφδνπλ θαη δηαηεξνχλ ηα επίπεδα ζθίαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
Ρα επηιέμηκα ζπζηήκαηα, ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ θηεξίνπ ή θηεξηαθήο
κνλάδαο θαηείλαη ππνρξεσηηθφ λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
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5.4.1 Έξςπνα ζςζηήμαηα διασείπιζηρ ηλεκηπικών θοπηίυν
Ππζηήκαηα ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ απμνκείσζε ηεο έληαζεο
θσηηζκνχ, (π.ρ. έμππλνη αηζζεηήξεο γηα ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ησλ
ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο (λχρηα/εκέξα), έμππλεο ιάκπεο, απηνκαηηζκνί ζθίαζεο θ.ιπ.) ή
ηνλ έιεγρν άιινπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ (π.ρ. έμππλνο δηαθφπηεο γηα δηαρείξηζε ηνπ
ζεξκνζίθσλα), θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
5.4.2 Έξςπνα ζςζηήμαηα Θέπμανζηρ/τύξηρ
Ππζηήκαηα θαη αηζζεηήξεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ θαη λα
ξπζκίδνπλ δηαθξηηά ηε ζεξκνθξαζία ζε θάζε ρψξν. (π.ρ. έμππλνη ζεξκνζηάηεο, έμππλεο
πξίδεο, έμππλνη δηαθφπηεο, έμππλν ξειέ θ.ιπ.).
5.4.3 Έξςπνα ζςζηήμαηα Απομακπςζμένος ελέγσος και παπακολούθηζηρ
Ππζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα, κέζσ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ
(π.ρ. θεληξηθή ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ππφινηπεο θαη ζπληνλίδεη ην ζπλνιηθφ
ζχζηεκα) θαη ινγηζκηθνχ, γηα ιήςε αλαθνξψλ θαη εηδνπνηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ελεξγεηαθέο ηνπ θαηαλαιψζεηο θαζψο θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπψλ (π.ρ. εηδνπνίεζε ρξήζηε εάλ έρεη κείλεη αλνηρηή θάπνηα ζπζθεπή, εάλ δελ
έρνπλ ζβήζεη φια ηα θψηα, έμππλνη αηζζεηήξεο δηαξξνήο, ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο,
θ.ιπ.).
Γελ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα επηιέμηκα θαη ζηελ παξέκβαζε «Γηαηάμεηο απηνκάηνπ
ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο», έμππλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο.
Γελ είλαη επηιέμηκα ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο θαη ζπζηήκαηα
αζθαιείαο.
Νη ζπζθεπέο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE.

Λοιπέρ παπεμβάζειρ εξοικονόμηζηρ – αςηονόμηζηρ ενέπγειαρ για Πολςκαηοικίερ
Τύπος Α & Β
5.5. Αναβάθμιζη και η πιζηοποίηζη ανελκςζηήπα
Ξαξεκβάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ αλειθπζηήξα, πνπ έρεη
εγθαηαζηαζεί

πξηλ

ηελ

01-07-1999,

πξνθεηκέλνπ

λα

επηηπγράλεηαη

κείσζε

ηνπ

ελεξγεηαθνχ ηνπο απνηππψκαηνο, ρσξίο λα κεηψλεηαη ε αζθάιεηα ρξήζεο θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζε θαηάζηαζε
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αλακνλήο

θαη

θίλεζεο):

α)

εγθαηάζηαζε

ζπζηήκαηνο

κεηαβαιιφκελσλ

ζηξνθψλ

(inverter), β) εγθαηάζηαζε δηάηαμεο αληηζηάζκηζεο ηεο άεξγνπ ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο
εγθαηάζηαζεοθαη γ) εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο κεηαβαιιφκελσλ ζηξνθψλ (inverter) κε
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ηεο άεξγνπ ηζρχνο.

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ αλειθπζηήξα ζα είλαη επηιέμηκε κφλνλ φηαλ, κεηά ην
πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ, ζα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ζηνλ αλειθπζηήξα είηε ηα
ζπζηήκαηα (α) θαη (β), είηε ην ζχζηεκα (γ).
Δπηπξφζζεηα, δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ
αζθάιεηαο

ηεο

εγθαηάζηαζεο

ηνπ

αλειθπζηήξα,

θαζψο

θαη

βειηίσζεο

ηεο

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη νη παξεκβάζεηο απηέο είλαη επηιέμηκεο κφλνλ σο
ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε αλειθπζηήξα θαη φρη
σο απηνηειείο.
Δπίζεο, είλαη επηιέμηκε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλειθπζηήξα κε λέν
πςειφηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
Πην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πθηζηάκελνπ αλειθπζηήξα ή αληηθαηάζηαζεο
ηνπ κε λέν πςειφηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, είλαη επηιέμηκεο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ).
Πε θάζε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην αλψηαην φξην ηεο δαπάλεο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1.1.
Γελ είλαη επηιέμηκεο, δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ ζαιάκνπ ηνπ
αλειθπζηήξα.
Όια ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην πιαίζην ησλ
παξεκβάζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αλειθπζηήξσλ θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα αλειθπζηήξεο (ΘΑ 28425/2008).
Κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ν αλειθπζηήξαο πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη θαη λα
θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν αλειθπζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

5.6 Αναβάθμιζη θυηιζμού ηυν κοινόσπηζηυν σώπυν πολςκαηοικίαρ
Ζ

παξέκβαζε πεξηιακβάλεη

ηελ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ζεκείσλ κε

ιακπηήξεο LED θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξνληζκνχ θσηηζκνχ, κε έμππλν
ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα: αηζζεηήξεο θίλεζεο,
αηζζεηήξεο εκέξαο/λχρηαο, ζεκείν ελεξγνπνίεζεο θσηηζκνχ αλαιφγσο εηζφδνπ/εμφδνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο

4.1 Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο Ξαξεκβάζεσλ
Ρα αλψηαηα φξηα επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο
ππνθαηεγνξίεο ηνπο, πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλαγξάθνληαη ζηνλ
πίλαθα 4.1.1 θαη παξνπζηάδνληαη, αλά θαηεγνξία δαπάλεο, βάζεη ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ.
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Πίλαθαο 4.1.1 Αλώηαηα όξηα δαπαλώλ ησλ επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ
ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ (€/m2 ή αλά κνλάδα)

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ

Η

ΗΗ

2 ≤ U ˂ 3,2

U < 2,0

1.Α1 Ξιαίζην αινπκηλίνπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα- Ξαξάζπξν

370

440

1.Α2 Ξιαίζην αινπκηλίνπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα

300

350

1.B1 Ξιαίζην μχινπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Ξαξάζπξν

470

540

1.B2 Ξιαίζην μχινπ κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα

390

440

1.Γ1 Ξιαίζην PVC κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα – Ξαξάζπξν

250

270

180

240

1. ΘΝΦΥΚΑΡΑ/ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΠΘΗΑΠΖΠ/ΑΔΟΗΠΚΝΠ
2

πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο U [W/(m . K)]

1.Γ2 Ξιαίζην PVC κε ελεξγεηαθφ παινπίλαθα - Δμσζηφζπξα
1.Γ Κφλνλ ελεξγεηαθνί παινπίλαθεο(Σσξίο αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ)
1.Δ1 Δμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ
Δμψθπιιν) (2) (3)(4)

θχιιν

(ζχζηεκα

1.Δ2 Ινηπά ζηαζεξά ή θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο

(1) (2)

Θνπηί–Ονιφ,

100

ή

140

(2) (4)

35
Η

1.Ε Ππζηήκαηα Κεραληθνχ Αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο
κνλάδα)

(4)(5)

(€/

ΗΗ

ΗΗΗ
3

Κε θεληξηθά

Θεληξηθά < 600m /h

Θεληξηθά > 600m3/h

750

4.000

6.000

Ξεξηνξηζκνί:
(1)

Αθνξά επηιέμηκεο θαηνηθίεο/δηακεξίζκαηα πξνζηαηεπφκελα σο κέξνο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ή ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο, φπσο
δηαηεξεηέα θαη εληφο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θηήξηα, ζην βαζκφ πνπ ε ζπκκφξθσζε πξνο νξηζκέλεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα αιινίσλε θαηά ηξφπν
κε απνδεθηφ ην ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο ζα πξέπεη ζην Έληππν Θαηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Ξαξ. VI) λα δειψλεη
ην ζπλνιηθφ U ηνπ θνπθψκαηνο πνπ επηηεχρζεθε κε ην πιηθφ πνπ ηνπνζεηήζεθε.

(2)

Αλψηαην φξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαοU. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη θαηεγνξία UI.
Ππκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθαηάζηαζε θνπθψκαηνο ή κφλν παινπηλάθσλ).
Ξαξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β).
Ππκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ).

(3)
(4)
(5)
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ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ (€/m2)

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ
2. ΘΔΟΚΝΚΝΛΥΠΖ
2

Θεξκηθή Αληίζηαζε R[(m .K)/W]
2.A Θεξκνκφλσζε δψκαηνο εμσηεξηθά
2.Β Θεξκνκφλσζε ζηέγεο ή νξηδφληηαο νξνθήο θάησ απφ κε
ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε
2.Γ1 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί
εδάθνπο επί πηινηήο, ή κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε
ζπλζεηηθφ επίρξηζκα(6)
2.Γ2 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί
πηινηήο, ή κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε ειαθξά πεηάζκαηα
(6)

Η

ΗΗ

0,9 ˂ R ≤ 1,8

R > 1,8

44

48

17

25

45

55

29

35

Ξεξηνξηζκνί:
(6)

Δηδηθά γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπΒ επηιέμηκεο παξεκβάζεηο ζεσξνχληαη κφλνλνη πεξηπηψζεηο ζεξκνκφλσζεο ηνπ δψκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο.
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ
3. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ/ΤΜΖΠ
Ιζρύο P(kW)
3.Α Γηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (7) (8)
3.Β Πχζηεκα θαπζηήξα – ιέβεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ /
γξαεξίνπ
3.Γ Πχζηεκα Α/Θ (Θέξκαλζεο – Τχμεο / Διάρηζηε
απαίηεζε ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο ζηνπο 55oC)
3.Γ Πχζηεκα γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο
3.Δ Πχζηεκα ζπκπαξαγσγήο Φ.Α. (ΠΖΘΑ)

ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ
(€/κνλάδα)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

P≤8

8 < P ≤ 12

12 < P ≤ 20

20 < P ≤ 35

35 < P ≤ 50

50 < P ≤ 100

100 < P ≤ 200

P > 200

3.500

5.900

11.000

15.500

20.800

600€ αλά αίηεζε κε αλψηαην φξην 6.000€ γηα πνιπθαηνηθία
2.500
5.700

6.600

9.400

13.700

22.800

25.000

4.900

6.100

9.100

13.300

23.100

25.000

14.000

21.000

3.ΠΡ.1 Πχζηεκα ιέβεηα βηνκάδαο - πειιέηαο
μχινπ)
3.ΠΡ.2 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (θαινξηθέξ)

(4) (9)

3.ΠΡ.3 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (αεξφζεξκν)

(4) (7) (9)

25.000

6.900
6.500
2.500
I

II

Φπθηηθή Ιζρύο κνλάδνο P(kW)

P ≤ 3.8

P > 3.8

3.Ε Αληιίεο ζεξκφηεηαο αέξα – αέξα δηαηξνχκελνπ
ηχπνπ (splitunit) γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ (4) (10)

900

1.500

7.500

8.500

13.200

25.000

7.500

-

-

-

-

-

-

Ξεξηνξηζκνί:
(4)

Ξαξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β).

(7)

Αλψηαην φξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ηζρχνο. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα θαηεγνξία ηζρχνο Η.

(8)

Πηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, δελ επηηξέπεηαη νη δαπάλεο λα αθνξνχλ ηαπηφρξνλα θνηλφρξεζηεο θαη κε θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο.

(9)

Δπηιέμηκε παξέκβαζε κφλνλ φηαλ πθίζηαηαη ηδάθη αλνηρηνχ ζαιάκνπ θαχζεο, ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγεηαθφ. Κε επηιέμηκε παξέκβαζε ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο:
ΒΝΟΔΗΝ, ΓΡΗΘΝ, ΘΔΛΡΟΗΘΝ θαη ΛΝΡΗΝ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ, ΞΔΗΟΑΗΥΠ, ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ θαη ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ.

(10)

Κε κέγηζην ηελ ηνπνζέηεζε 3 εμσηεξηθψλ κνλάδσλ.
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ
4. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΕΛΣ
Υσξεηηθόηεηααπνζήθεπζεο V (lt)
4.Α Ζιηαθφ ζεξκνζηθσληθφ ζχζηεκα
ζπιιέθηε – ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο
ΕΛΣ (4)
4.Β Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε –
ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο ΕΛΣ
βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο (8) (11)
4.Γ Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα παξνρήο
ΕΛΣ θαη ππνβνήζεζεο ζέξκαλζεο
ρψξνπ (8) (11) (12)
4.Γ Αληιία ζεξκφηεηαο

(4)

ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ
(€/κνλάδα)
Η

ΗΗ

ΗΗΗ

V ≤ 135

135<V ≤ 185

V>185

1.000

1.250

1.500

3.000€ αλά αίηεζε κε αλψηαην φξην 6.000€ γηα πνιπθαηνηθία
10.000€ αλά αίηεζε κε αλψηαην φξην 25.000€ γηα πνιπθαηνηθία
1.500€ αλά αίηεζε

Ξεξηνξηζκνί:
(4)

Ξαξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β).

(8)

Πηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, δελ επηηξέπεηαη νη δαπάλεο λα αθνξνχλ ηαπηφρξνλα θνηλφρξεζηεο θαη κε θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο.

(11)

Ξαξέκβαζε κε επηιέμηκε ζε αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β.

(12)

Γελ επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο παξέκβαζεο 4.Γ κε ηηο 4.Α θαη 4.Β.
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ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ
(€/εγθαηεζηεκέλν kW ή kWh)
II
I

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ
5. ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ - ΑΡΝΛΝΚΖΠΖΠ
Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζηαζκνύ απηνπαξαγσγήο P (kWp)

2≤P≤5

5 < P ≤ 10

1.400

1.200

(13) (14) (15)

5.A Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (€/εγθαηεζηεκέλν kW)

Δγθαηεζηεκέλε Υσξεηηθόηεηα ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο C (kWh)

1 ≤C ≤ 10

(15) (16)

5.Β. Πχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο) (€/kWh)
5.Γ Πεκείν επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο
5.Γ Ππζθεπέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (smarthome)

(4) (14)

(4) (14) (17) (18)

5.Δ Αλαβάζκηζε αλειθπζηήξα (κφλνλ γηα πνιπθαηνηθία)
5.ΠΡ Αλαβάζκηζε θσηηζκνχ (κφλνλ γηα πνιπθαηνηθία)

(17)

(17)

1.150
500€ αλά αίηεζε
1.500€ αλά αίηεζε
10.000€ αλά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο
500€ αλά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο

Ξεξηνξηζκνί:
(4)

Ξαξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β).

(13)

Ζ παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε, εθφζνλ ε θαηνηθία αλαβαζκίδεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4) ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία
Β+ (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο Ζ έσο θαη Γ) ή Α (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο Γ), ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ.

(14)

Δπηιέμηκε παξέκβαζε κφλνλ φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ησλ θαηεγνξηψλ 1 έσο 4.

(15)

Ξαξέκβαζε επηιέμηκε κφλνλ γηα αίηεζε Κνλνθαηνηθίαο/κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο.

(16)

Δπηιέμηκε παξέκβαζε κφλνλ ζε ζπλδπαζκφ κε Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. Δπηιέγεηαη θαηεγνξία Η.

(17)
(18)

ηελ πεξίπησζε απηή νη Δλεξγεηαθνί Δπηζεσξεηέο ζα πξέπεη ζηα Έληππα Πξόηαζεο θαη Καηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Παξ. III, VI) λα δειώλνπλ ηελ εθηηκώκελε εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη.
Έμππλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο, δελ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα επηιέμηκα θαη ζηελ
ππνθαηεγνξία 3.Α.
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Γηα αληηθαηάζηαζε ή λέα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζε θηήξην (φρη θηεξηαθή
κνλάδα), νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 20kW, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε
αθφινπζε ζπλζήθε: ε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο (kW), βάζεη ηνπ δειηίνπ πξντφληνο ηνπ
ζπζηήκαηνο, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο ηζρχνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε 4.1
ηεο Ρ.Ν.Ρ.Δ.Δ.-20701-1/2017 (Pgen) ή ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ.

Πε πεξίπησζε πνπ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο (ΕΛΣ) θαη ν ηακηεπηήξαο απνζήθεπζεο ηνπ ΕΛΣ είλαη ελζσκαησκέλνο ζην
ζχζηεκα ζέξκαλζεο, ηα αλψηαηα φξηα δαπάλεο ησλ ππνθαηεγνξηψλ 3.B έσο 3.Γ
πξνζαπμάλνληαη θαηά 1.500€ γηα ηηο θαηεγνξίεο ηζρχoο I-IV, θαηά 2.200€ γηα ηηο
θαηεγνξίεο ηζρχνο V-VI, θαη θαηά 3.000€ γηα ηηο θαηεγνξίεο ηζρχνο VII-VIII, ρσξίο
ππέξβαζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ 25.000€. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ γίλεηαη επηιέμηκε
δαπάλε ζηελ ππνθαηεγνξία 4.Α θαη ζηελ ππνθαηεγνξία 4.Β κεηψλνληαη θαηά 1.500€ ην
αλψηαην φξην αλά αίηεζε θαη θαηά 3.000€ ην αλψηαην φξην γηα πνιπθαηνηθία.

Πηηο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ αλά εηδηθφηεξε παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλνληαη
ηπρφλ:


Ξξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο,
φπσο εξγαζίεο θαη πάζεο θχζεσο πιηθά γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θνπθψκαηνο
(π.ρ. εηδηθνί απνζηάηεο, ηαηλίεο αεξνζηεγαλφηεηαο θ.ιπ.), ζθαισζηέο, επηρξίζκαηα,
κηθξνεξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζην νπνίν έγηλε ε
παξέκβαζε, εξγαζίεο απνμειψζεσλ/θαζαηξέζεσλ θαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε
ησλ παξαγφκελσλ απφ απηέο απνβιήησλ, ζήηεο, απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη
επεκβάζεηο

γηα

ηελ

νξζή

ιεηηνπξγία/ζπκπεξηθνξά

ηεο

ζεξκνκφλσζεο

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ, ηεο θφιιαο θαη
ησλ βπζκάησλ, ηνπ παινπιέγκαηνο, ηνπ αζηαξηνχ θαη ηνπ επηρξίζκαηνο, ησλ
νδεγψλ εθθίλεζεο θαη ησλ ινηπψλ απαξαίηεησλ ηεκαρίσλ, φπσο π.ρ. γσληφθξαλα,
θ.η.ι., θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο), ηπρφλ κηθξνεξγαζίεο ππνζηήξημεο ηεο
ζεξκνκφλσζεο
απαξαίηεηεο

(ξεγκαηψζεηο,
επεκβάζεηο

ζηεγαλνπνηήζεηο,

ζηε

ζηέγε

(π.ρ.

κε

ηα

απαξαίηεηα

αληηθαηάζηαζε

πιηθά),

θεξακηδηψλ),

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο θαη πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο,
ινηπά αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά θφζηε πιηθψλ θαη εγθαηάζηαζεο
πξνκήζεηα

θαη

ηνπνζέηεζε

ζσιελψζεσλ,

ε

πξνκήζεηα

θαη

(φπσο ε
ηνπνζέηεζε

θαπλνδφρνπ αλά δηάκεηξν ζσιήλσζεο, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ινηπψλ
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παξειθνκέλσλ εμαξηεκάησλ ιεβεηνζηαζίνπ αλά εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζπζηήκαηνο,
θ.α.), θ.ιπ.


Ρν θφζηνο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ θαη
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. Πην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ
απαηηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΗΘΑ γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πνπ βάζεη
ηεο

θείκελεο

λνκνζεζίαο

(κε

ζηεγαζκέλα

επαγγέικαηα),

βαξχλνπλ

ηνλ

Υθεινχκελν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο σο «θχξην ηνπ έξγνπ».

Πηα αλσηέξσ φξηα επηιέμηκσλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ, πνπ απνηειεί
επηιέμηκε δαπάλε γηα ην Ξξφγξακκα. Δάλ δηαπηζησζεί φηη βάζεη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
251 ηνπ Λ.4281 (ΦΔΘ 160Α/08.08.2014), νη πξνκεζεπηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο θφξνπ, ηφηε ηα αλψηαηα φξηα επηιέμηκσλ
δαπαλψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Θεθάιαην, ζα κεηψλνληαη θαηά ην αλαινγνχλ
πνζνζηφ (%) ΦΞΑ.
Πε πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α ην θφζηνο ησλ θνηλφρξεζησλ δαπαλψλ
επηκεξίδεηαη κε βάζε ηα ρηιηνζηά ζπληδηνθηεζίαο ησλ δηακεξηζκάησλ.
Γηα ηηο αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, επηιέμηκν γηα ην πξφγξακκα είλαη ην κέξνο ησλ
δαπαλψλ πνπ αθνξά ζηα δηακεξίζκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα.

Ν αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ αλά αίηεζε Υθεινχκελνπ (γηα
κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα/δηακέξηζκα σο κέξνο αίηεζεο ζε πνιπθαηνηθία
ηχπνπ Α), δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην γηλφκελν ηνπ 1,2€ επί ην ζχλνιν ηεο εθηηκψκελεο
εηήζηαο εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (kWh) φπσο πξνθχπηεη απφ ην Α΄
Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. Ν ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο ζα ειεγρζεί εθ λένπ θαηά
ηελ ππνβνιή ηνπ Β΄ Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, κε βάζε ηελ επηηεπρζείζα
εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (kWh).

Πε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα επηκέξνπο αλψηαηα φξηα αλά επηιέμηκε δαπάλε ηνπ πίλαθα
4.1.1 θαη ν αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ:


48.500€ γηα κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα/δηακέξηζκα σο κέξνο
αίηεζεο ζε πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α,



76.270€ γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β.
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4.2 Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο ινηπψλ δαπαλψλ
Δπηπξφζζεηα, επηρνξεγνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα ζε πνζνζηφ 100% ηεο δαπάλεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ππαγσγήο ηεο αίηεζεο ζε απηφ θαη επίηεπμεο ηνπ ειάρηζηνπ ελεξγεηαθνχ
ζηφρνπ (Θεθάιαην 3), νη αθφινπζεο ινηπέο δαπάλεο:
α. Ρν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ηε
ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ θαη Θαηαγξαθήο Ξαξεκβάζεσλ.
Ρίζεηαη ππφςε φηη, εηδηθά γηα ηελ πνιπθαηνηθία Ρχπνπ Β, ππνρξέσζε ππνβνιήο Β΄
Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζα ππάξρεη κφλνλ εάλ έρνπλ πινπνηεζεί θαη
παξεκβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ 1 έσο
3).
H επηιέμηκε ακνηβή αλά ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαζνξίδεηαη σο εμήο:
i) Γηα κνλνθαηνηθία ή δηακέξηζκα, ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 75 € επαπμεκέλε θαηά
2,5 €/η.κ. σθέιηκεο επηθαλείαο ηεο ηδηνθηεζίαο, κε κέγηζην επηιέμηκν πνζφ
αλεμαξηήησο επηθάλεηαο ηα 400 €
ii) Γηα θηήξηα πνιιψλ ηδηνθηεζηψλ θαηνηθίαο (πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α/Β), φηαλ ε
επηζεψξεζε αθνξά ζε πνιπθαηνηθία, ε ακνηβή θαζνξίδεηαη ζε 75 € επαπμεκέλε
θαηά 1,7 €/η.κ. ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηεο «πνιπθαηνηθίαο», κε κέγηζην επηιέμηκν
πνζφ αλεμαξηήησο επηθάλεηαο ηα 1.095 €.
β. Ζ ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηελ
παξαθνινχζεζε

ηεο

πινπνίεζεο

ησλ

παξεκβάζεσλ

εμνηθνλφκεζεο

ελέξγεηαο

θαη

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
έσο ηελ ηειηθή εθηακίεπζε, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 350 € αλά επηκέξνπο αίηεζε. Πε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο ζχκβνπινο έξγνπ γηα φινπο
ηνπο σθεινχκελνπο θαη ε ακνηβή ηνπ νξίδεηαη i) γηα πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α, κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 350 € επαπμεκέλε θαηά 70 € γηα θάζε επηπιένλ δηακέξηζκα πέξαλ ηνπ
πξψηνπ, κε κέγηζην ζπλνιηθφ πνζφ ηα 770 €, ii) γηα πνιπθαηνηθία ηχπνπ Β, κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 350 €.
γ. Ζ ακνηβή γηα ηπρφλ εθδφζεηο αδεηψλ/εγθξίζεσλ ή εθπφλεζεο κειεηψλ (ζηα πιαίζηα
έθδνζεο αδεηψλ/εγθξίζεσλ) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ
πινπνίεζε παξεκβάζεσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ακνηβή γηα έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο
κηθξήο θιίκαθαο, ακνηβή γηα κειέηε εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θπζηθνχ αεξίνπ), νξίδεηαη
σο εμήο: i) Γηα κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα, κέρξη 250 €/ακνηβή, κε δπλαηφηεηα
πνιιαπιψλ αδεηψλ/κειεηψλ θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 350 €, ii) Γηα
πνιπθαηνηθία (ηχπνο Α/Β), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 € επαπμεκέλε θαηά 70 € γηα θάζε
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δηακέξηζκα επηπιένλ ηνπ πξψηνπ, κε κέγηζην ζπλνιηθφ πνζφ ηα 670 €/ακνηβή, κε
δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ αδεηψλ/κειεηψλ θαη κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 940 €.
δ. Γηα πνιπθαηνηθίεο ηχπνπ Α/Β, ε ακνηβή γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ αλειθπζηήξα απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα, φπσο πινπνηνχληαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέρξη πνζνχ ησλ 250 €.
Ρν αλψηαην επηιέμηκν θφζηνο ινηπψλ δαπαλψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ:
-

1.500 € αλά αίηεζε (δαπάλεο α, β, γ), γηα κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα,

-

1.500 € αλά δηακέξηζκα σο κέξνο αίηεζεο ζε πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α (δαπάλεο α, β, γ,
δ), κε κέγηζην ην πνζφ ησλ 4.150 € ζπλνιηθά αλά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο,

-

3.730 € ζπλνιηθά αλά αίηεζε (δαπάλεο α, β, γ, δ) γηα πνιπθαηνηθία ηχπνπ Β.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα είδε ησλ ινηπψλ δαπαλψλ (α, β, γ, δ) ζα πξέπεη λα δειψλνληαη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.

4.3 Ππλνιηθφο Δπηιέμηκνο Ξξνυπνινγηζκφο
Γεληθά, ν ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ησλ
επηκέξνπο επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ (ελφηεηα 4.1), γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα αλψηαηα
φξηα αλά επηιέμηκε δαπάλε ηνπ πίλαθα 4.1.1 θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ (ελφηεηα 4.2).
Ν ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ αλψηαηνπ
πξνυπνινγηζκνχ

επηιέμηκσλ

παξεκβάζεσλ

(ελφηεηα

4.1)

θαη

ηνπ

αλψηαηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ινηπψλ δαπαλψλ (ελφηεηα 4.2), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., θαη ζε
θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη:
-

ηα 50.000€ γηα κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα/δηακέξηζκα σο κέξνο αίηεζεο
ζε πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α,

-

ηα 80.000€ γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β.

Πηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο αηηήζεσλ απφ σθεινχκελν-θπζηθφ πξφζσπν, ην
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ελίζρπζεο (επηρνξήγεζεο, επηδφηεζεο επηηνθίνπ θαη αθαζάξηζηνπ
ηζνδχλακνπ επηρνξήγεζεο - ΑΗΔ) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 100.000 € ζην ζχλνιν ησλ
αηηήζεψλ ηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο δηακεξίζκαηνο ζε πνιπθαηνηθία
(ηχπνπ Α), ην αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλαινγία ησλ θνηλνρξήζησλ.

Πεκεηψλεηαη φηη ηα ηειηθά επηιέμηκα θφζηε παξεκβάζεσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ζα
θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. Ρφζν ην ηειηθφ
επηιέμηκν θφζηνο παξεκβάζεσλ φζν θαη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ ινηπψλ δαπαλψλ δελ
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κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα ζπλνιηθά πνζά ηεο απφθαζεο παγσγήο θαζψο
θαη ηα επηκέξνπο αλψηαηα φξηα παξεκβάζεσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο, ε επηρνξήγεζε (πίλαθεο 2.2.3, ή 2.2.4 θαηά πεξίπησζε) δεζκεχεηαη ζηα πιαίζηα
ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ παξεκβάζεσλ, φκσο ε θαηαβνιή ηεο γίλεηαη πάληα επί
ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ θφζηνπο παξεκβάζεσλ.
Ππλνπηηθά νη αλψηαηεο ηηκέο έρνπλ σο εμήο:
Πίλαθαο 4.3.1 Αλώηαηεο ηηκέο επηιέμηκσλ δαπαλώλ αλά ηύπν θαηνηθίαο/αίηεζεο (€)
Α/
Α

πεξεζία

Κνλνθαηνηθία/ κεκνλ.
Γηακέξηζκα

Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Α

Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Β

1

ΞΔΑ Α

75+2,50/m2 κε max=400

75+1,7/m2 κε max=1095

75+1,7/m2 κε max=1095

2

ΞΔΑ Β

75+2,50/m2 κε max=400

75+1,7/m2 κε max=1095

75+1,7/m2 κε max=1095

3

Ξηζηνπνηεηηθφ
Αλειθπζηήξα

4

Πχκβνπινο

Γελ πξνβιέπεηαη

250

250

350

350+70/δηακ κε max=770

350

250/κειέηε θαη
350 ζπλνιηθά

250+70/δηακεξ. κε
max=670/κειέηε θαη
940 ζπλνιηθά

250+70/δηακεξ. κε
max=670/κειέηε θαη
940 ζπλνιηθά

1.500

4.150 ζπλνιηθά (max
1.500 αλά δηακέξηζκα)

3.730

Αλψηαηνο Ξ/
παξεκβάζεσλ:

48.500

48.500 αλά δηακέξηζκα

76.270

Ππλνιηθφο
Αλψηαηνο Ξ/

50.000

50.000 αλά δηακέξηζκα

80.000

5

Άδεηα / Κειέηε

Αλψηαην επηιέμηκν
θφζηνο Ινηπψλ
Γαπαλψλ

Όιεο νη αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Ξ.Α.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, βάζεη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 251 ηνπ Λ.4281 (ΦΔΘ
160Α/08.08.2014), νη κειεηεηέο/ζχκβνπινη/ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο απαιιάζζνληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο θφξνπ, ηφηε ηα αλψηαηα φξηα
επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Θεθάιαην θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ
απφθαζε παγσγήο, ζα κεηψλνληαη θαηά ην αλαινγνχλ πνζνζηφ (%) Φ.Ξ.Α.
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4.4 Θάιπςε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο
Νη Υθεινχκελνη ησλ θαηεγνξηψλ 1 έσο 5 ηεο ελφηεηαο 2.2, αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή
ηνπο θαηάζηαζε, δηθαηνχληαη ηελ αληίζηνηρε επηρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.2.3
ηεο ελφηεηαο 2.2, θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πιεξσκή ηνπ ππνινίπνπ πνζνχ κε ίδηα
θεθάιαηα ή ζπλάπηνπλ δαλεηαθή ζχκβαζε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, είηε γηα ην πνζφ πνπ ζα
επηιέμνπλ είηε γηα ην πνζφ πνπ ζα ηνπο εγθξηζεί απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ κε
100% επηδφηεζε επηηνθίνπ, ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ.

4.4.1 Ίδηα Θεθάιαηα
Αθνξά

ζηελ

πεξίπησζε

πνπ

ν

σθεινχκελνο

θαιχπηεη

ην

ππφινηπν

πέξαλ

ηνπ

επηδνηνχκελνπ πνζνχ, βάζεη ηνπ πίλαθα 2.2.3 ή 2.2.4 θαηά πεξίπησζε, κε ίδηα θεθάιαηα
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ δαλείνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ηεο
απαηηνχκελεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. Πηελ πεξίπησζε θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο
κφλν κε ίδηα θεθάιαηα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο απφ ην πξφγξακκα.
Ππλεπψο, ν Υθεινχκελνο κπνξεί, απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
αλεμαξηήησο

αξηζκνχ

ηξαπεδηθψλ

ινγαξηαζκψλ/ηξαπεδηθψλ

ηδξπκάησλ,

λα

δψζεη

πξνθαηαβνιή απφ ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Κεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ (ζπλππνινγίδνληαο ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ έρεη δνζεί) θαη ηελ
πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή
Ρξάπεδα ΑΔ(extrait ινγαξηαζκψλ, θ.ιπ.), εθηακηεχεηαη ε επηρνξήγεζε γηα πιεξσκή ησλ
αλαδφρσλ/πξνκεζεπηψλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπο απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηδησηηθή ζπκκεηνρή, ζηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ πνιπθαηνηθίαο
ηχπνπ Β, ζα θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά κε ίδηα θεθάιαηα.

4.4.2 Ρξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Ρν επηηφθην ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 4,00% θαη είλαη επηδνηνχκελν ζε
πνζνζηφ 100%. Ζ εηζθνξά ηνπ Λ.128/22-28.8.1975 (ΦΔΘ Α’ 178), πνπ αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ

0,12%,

επηβάιιεηαη

ζην

κέξνο

ηνπ

θεθαιαίνπ

ηνπ

ρξεκαηνπηζησηηθνχ

νξγαληζκνχ θαη επηβαξχλεη ηνλ Υθεινχκελν. Ν ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο δελ
επηβαξχλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε θφζηνο δηαρείξηζεο θαθέινπ δαλείνπ. Ρo θφζηνο
δηαρείξηζεο θαθέινπ, γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ζα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα, θαιχπηεηαη απφ
ηνπο πφξνπο ηνπ Ρακείνπ «Δμνηθνλνκψ ΗΗ».
Δπηπιένλ, νη φξνη ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο έρνπλ σο εμήο:
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1. Γελ είλαη επηηξεπηή ε απαίηεζε απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ εκπξάγκαησλ
εμαζθαιίζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ. Δπηηξέπεηαη, θαη’ εμαίξεζε, ε
δπλαηφηεηα λα ηεζεί εγγπεηήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην
Ξξφγξακκα, ζε φζεο πεξηπηψζεηο νη πνιίηεο ην επηζπκνχλ πξνθεηκέλνπ
βειηηψζνπλ

ηελ

πηζηνιεπηηθή

ηνπο

ηθαλφηεηα

θαη

ηδίσο

ζηηο

λα

πεξηπηψζεηο

ειηθησκέλσλ, αλειίθσλ, θαζψο θαη πνιηηψλ πνπ ζηεξνχληαη επαξθνχο αηνκηθνχ
εηζνδήκαηνο, φπσο λνηθνθπξέο θαη άλεξγνη.
2. Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη ηέζζεξα (4) ή πέληε (5) ή έμη (6) έηε θαη ε επηδφηεζε
επηηνθίνπ αθνξά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ.
3. Ζ ηνθνρξεσιπηηθή απφζβεζε ηνπ δαλείνπ γίλεηαη κε κεληαία ζπρλφηεηα πιεξσκήο
δφζεσλ θαη ζηαζεξφ επηηφθην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ.
4. Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξφσξε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ρσξίο
επηβάξπλζε ηνπ δαλεηνιήπηε.
Ν Γηθαηνχρνο θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ κεηά ηελ
θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο δφζεο θεθαιαίνπ απφ ηνλ Υθεινχκελν. Πε πεξίπησζε
αδπλακίαο πιεξσκήο δφζεο θεθαιαίνπ απφ ηνλ Υθεινχκελν, ν Γηθαηνχρνο δχλαηαη λα
θαηαβάιιεη ηνπο ηφθνπο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο
ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο θαζπζηέξεζεο.
Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ, θαηαγγειζεί ε δαλεηαθή ζχκβαζε απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, ν
Γηθαηνχρνο δελ θαηαβάιιεη πιένλ ηνπο ηφθνπο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, νη
νπνίνη πιένλ βαξαίλνπλ ηνλ Υθεινχκελν.
Νη φξνη ηνπ δαλείνπ θαζνξίδνληαη ζηε ιεπηνκέξεηά ηνπο ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Ππκθσλία
κεηαμχ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ησλ Σξεκαηνπηζησηηθψλ Νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ζηε δαλεηαθή
ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ηνπ Υθεινχκελνπ.
Ζ επηδφηεζε επηηνθίνπ είλαη επηιέμηκε γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη ην ζρεηηθφ
πνζφ, πνπ αθνξά ζηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ, γηα φιε ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο κεηαθέξεηαη απφ ην Ρακείν «Δμνηθνλνκψ ΗΗ» ζε δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ
κεζεγγχεζεο πνπ ηεξείηαη ζην φλνκα ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Ρξάπεδαο ΑΔ.
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πνζνχ νξίδεηαη ε 31ε.12νπ ηνπ 2023.
Ρν Ξξφγξακκα δελ θαιχπηεη ηπρφλ θφζηνο πξνκήζεηαο εληνιήο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ
γηα

ηελ

πιεξσκή

αλαδφρσλ/πξνκεζεπηψλ

θ.ιπ.,

πνπ

γίλνληαη

ζην

πιαίζην

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ρν αλσηέξσ αθνξά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, κε
ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ν πξνκεζεπηήο, είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ έρεη επηιέμεη λα
ζπλεξγάδεηαη ν Υθεινχκελνο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ

5.

Απαηηνχκελα

Γηθαηνινγεηηθά

–

Ξξνεηνηκαζία

-

Γηαδηθαζία

πνβνιήο Αίηεζεο

5.1 Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά - Ξξνεηνηκαζία
Θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζην Ξξφγξακκα πξέπεη αξρηθά λα
ειέγμεη εάλ είλαη «επηιέμηκνο Υθεινχκελνο» θαη εάλ ε ηδηνθηεζία ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί
«επηιέμηκε θαηνηθία», βάζεη ηνπ θεθαιαίνπ 2 θαζψο θαη λα κεξηκλήζεη, έηζη ψζηε λα
γίλνπλ νη απαηηνχκελεο ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο, γηα ηα αθφινπζα:


Δμαζθάιηζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηελ εθαξκνγή TAXISnet. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ
πθίζηαηαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο ζην πξφγξακκα γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα κέζσ ηεο αλσηέξσ εθαξκνγήο θαη δελ έρνπλ θσδηθνχο
πξφζβαζεο ζε απηή.



Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο ηαπηνπνίεζεο δηεχζπλζεο ή/θαη
λνκηκνπνίεζεο/ηαθηνπνίεζεο ζην αθίλεην, ε αίηεζε ηαπηνπνίεζεο ηεο δηεχζπλζεο
ηνπ αθηλήηνπ ή ε αξρηθή ππνβνιή δήισζεο γηα ππαγσγή ζε λφκν ηαθηνπνίεζεο
απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ (κε πιεξσκή ηνπ παξαβφινπ) ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη
πξηλ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεοζην Ξξφγξακκα θαη λα ππνβιεζνχλ θαηά
ηελ θάζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ (βι. ελφηεηα 5.2). Κεηαγελέζηεξε δήισζε,
απφ ηελ νξηζηηθή ππνβνιή αίηεζεο ζην Ξξφγξακκα, γηα ππαγσγή ζε λφκν
ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, δχλαηαη λα ππνβιεζεί ζε πεξίπησζε
απφθιηζεο ηεο Υθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπ αθηλήηνπ κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ επηά (7)
ηεηξαγσληθψλ

κέηξσλ,

πξνθεηκέλνπ

νη

ελεξγεηαθέο

παξεκβάζεηο

λα

είλαη

ζχκθσλεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο, ην φξην ζε
ηεηξαγσληθά κέηξα είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηά (7) επί ηνπ πιήζνπο ησλ
δηακεξηζκάησλ).

Πε

θάζε

πεξίπησζε,

πξηλ

ηελ

ηειηθή

εθηακίεπζε

ηεο

επηρνξήγεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνζθνκηζηεί ε βεβαίσζε πεξαίσζεο
ηεο ππαγσγήο πεξί ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, φπνπ θαη ζα πξνθχπηεη
ε εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηνπ αθηλήηνπ.


πνβνιή θαη εθθαζάξηζε δήισζεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2019. Πε πεξίπησζε
πνπ ζηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο ζηελ
εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1)

ή ζηε δήισζε ησλ

ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9), ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα έληππα θνξνινγίαο, κίζζσζεο αθηλήησλ θαη
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη νξζά ν αξηζκφο παξνρήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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Πε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ δηθαηνχρσλ εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ζην
αθίλεην ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζπλαίλεζε ησλ ζπγθπξίσλ

θαη λα

αλαγξάθεηαη νξζά ν αξηζκφο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε δήισζε ησλ
ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) ηνπο.


Πε πεξίπησζε πξφζθαηεο απφθηεζεο αθηλήηνπ (απφθηεζε γηα πξψηε θνξά
εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επί ηνπ αθηλήηνπ κεηά ηηο 31/12/2019 θαη κφλνλ γηα ηελ
πιήξε

θπξηφηεηα

ή

ηελ

επηθαξπία)

ζα

πξέπεη

λα

έρεη

πξνεγεζεί

ε

θαηαρψξεζε/ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην Δ9 θαη κεηά λα πξνρσξήζεη ν
ελδηαθεξφκελνο ζηελ ππνβνιή αίηεζεο.Κε ηελ αίηεζε θαη θαηά ηελ θάζε
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ (βι. ελφηεηα 5.2) επηζπλάπηεηαη ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο
θαη

ην

πηζηνπνηεηηθφ

πηζηνπνηεηηθφ

κεηαγξαθήο

θαηαρψξεζήο

ηνπ

απφ

ζηα

ην

αξκφδην

θηεκαηνινγηθά

ππνζεθνθπιαθείν
θχιια

ηνπ

ή

νηθείνπ

Θηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ. Ζ κειινληηθή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ σο θχξηα θαηνηθία
ζα ηεθκεξηψλεηαη κε πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 απφ ηνλ σθεινχκελν
(πιήξνπο θπξίνπ/επηθαξπσηή), φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην αθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί
σο θχξηα θαηνηθία είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηξίην πξφζσπν, δειψλνληαο ην
νλνκαηεπψλπκν θαη ην ΑΦΚ απηνχ. Ν Γηθαηνχρνο (Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα
ΑΔ δηελεξγεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ρξήζε
ηνπ αθηλήηνπ σο θχξηα θαηνηθία.


Έθδνζε Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ηνπ αθηλήηνπ (βι. θαη θεθ. 5.3) θαη
ζπκπιήξσζε

ηνπ

ζρεηηθνχ

Δληχπνπ

Ξξφηαζεο

Ξαξεκβάζεσλ

ελεξγεηαθήο

Δμνηθνλφκεζεο-Απηνλφκεζεο.
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πνιπθαηνηθία (ηχπνο Α/Ρχπνο Β), ζα πξέπεη αξρηθά
λα ιεθζεί απφθαζε, ζην πιαίζην γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην Ξξφγξακκα, ηελ απφθαζε γηα ππνβνιή αίηεζεο ηχπνπ Α ή ηχπνπ Β, ηελ
πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ, ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηε
ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζή ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην πξφγξακκα
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Πηελ πεξίπησζε αίηεζεο Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Α ζα
πξέπεη

επηπιένλ

λα

ιεθζεί

απφθαζε

γηα

ηελ

επηινγή

ηνπ

ζπλεξγαδφκελνπ

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε ιήςε δαλείσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζ’ απηήλ
πεξίπησζεφινη νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ.
Πηελ πεξίπησζε Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Β ε Ηδησηηθή Ππκκεηνρή ζα πξέπεη λα θαιπθζεί
απνθιεηζηηθά κε ίδηα θεθάιαηα (βι. ελφηεηα 4.2).
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Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη Πχκβνπιν Έξγνπ, ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη
απεπζείαο απφ ην Ξξφγξακκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε
ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ.
Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΣΗΗ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ε ππνρξέσζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζην Έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ). Κε ηελ
επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ηεο ελφηεηαο 5.3, ε ππνβνιή ησλ ππφινηπσλ
απαηηνχκελσλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
(δέζκεπζε επηρνξήγεζεο θαη απφδνζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ)εληφο ρξνληθήο πξνζεζκίαο
πνπ ηίζεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφθαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο αίηεζεοπξνο παγσγή(βι. ελφηεηα 5.2).
5.2 Ζιεθηξνληθή πνβνιή Αίηεζεο - Ξξνζεζκίεο
Ζ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα παξέρεηαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ κέγηζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πίλαθα 1.3.2 ηεο παξαγξάθνπ 1.3. Ζ αίηεζε επέρεη ζέζε
ππεχζπλεο δήισζεο.
Νη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιινληαη κφλνλ ειεθηξνληθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη
ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επίζεκεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο

https://exoikonomo2020.gov.gr.Γηα

ηελ

απνθπγή

θφξηνπ

ζην

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αλά Ξεξηθέξεηα
νξίδεηαη δηαδνρηθά σο εμήο:
Αηηήζεηο Κνλνθαηνηθηψλ θαη κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ:
Ξεξηθέξεηα

Έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεσλ

Ζπείξνπ, Ηνλίσλ Λήζσλ

Απφ 11.12.2020

Αηηηθήο

Απφ 14.12.2020

Πηεξεάο Διιάδαο, Ξεινπνλλήζνπ

Απφ 16.12.2020

Γπηηθήο Διιάδαο

Απφ 18.12.2020

Θξήηεο, Β. Αηγαίνπ, Λ. Αηγαίνπ

Απφ 21.12.2020

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Απφ 11.01.2021

Γπηηθήο Καθεδνλίαο

Απφ 13.01.2021

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο

Απφ 15.01.2021

Θεζζαιίαο

Απφ 20.01.2021

Αηηήζεηο Ξνιπθαηνηθίαο (Ρχπνο Α & Β): Απφ 18.01.2021 ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.
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Νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ, εθφζνλ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν
ζηα πιαίζηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. Πηελ πεξίπησζε
απηή ε γλσζηνπνίεζε ησλ λέσλ εκεξνκεληψλ ζα γίλεη κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ζηηο
ηζηνζειίδεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
(www.ypen.gr).
Ρν

σξάξην

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο

θαζνξίδεηαη

κε

ζρεηηθέο

αλαθνηλψζεηο ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο

(www.ypen.gr),

ιακβάλνληαο

ππφςε

παξάγνληεο

πνπ

επεξεάδνπλ

ηε

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (θφξηνο, αλάγθεο αλαβάζκηζεο θαη ζπληήξεζεο,
δηαρεηξηζηηθνί ιφγνη, θ.α.). Νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηελ επφκελε παξάγξαθν.
Φάζε ππνβνιήο αίηεζεο
Κε ηε ζχλδεζε ηνπ θαη ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο αίηεζεο, ν ρξήζηεο (ππφρξενο
ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ή ζχδπγνο ππφρξενπ/ΚΠΠ, ή εμαξηψκελν ηέθλν)
πηζηνπνηεί ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη δειψλεη φηη, ζηα πιαίζηα ειέγρσλ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,ζπλαηλεί ζηε ιήςε/δηαζηαχξσζε ησλ
απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ Κεηξψνπ, Δηζνδήκαηνο θαη Ξεξηνπζίαο πνπ ηεξνχληαη ζηελ
ΑΑΓΔ θαη αθνξνχλ, ζηνλ ππφρξεν ππνβνιήο, ζηελ ζχδπγν ππφρξενπ, ζηα εμαξηψκελα
κέιε, ζηνπο ζπγθπξίνπο θαη ζηελ θαηνηθία πξνο ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, θαζψο θαη φηη
δεζκεχεηαη γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ ηελ
παγσγή ηεο αίηεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο
απνηειεί ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ πεδίσλ ηεο.
Δηδηθφηεξα, απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηεο
Α.Α.Γ.Δ. θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αληινχληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο:
Απφ ην Κεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ.:
- Ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ.
- Δλδείμεηο εάλ είλαη Φπζηθφ ή κε Φπζηθφ Ξξφζσπν, θάηνηθνο εμσηεξηθνχ/ζχδπγνο
θαηνίθνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
- Νλνκαηεπψλπκα ππφρξενπ ππνβνιήο θαη ζπδχγνπ ππφρξενπ ππνβνιήο, ή
επσλπκία γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζηνηρεία γηα ηελ
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
Απφ ηα ζηνηρεία εηζνδήκαηνο:
- Ρν εηζφδεκα «επηβνιήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο» (ππφρξενπ, ζπδχγνπ/ΚΠΠ,
εμαξηψκελσλ ηέθλσλ θαηά πεξίπησζε) γηα ην έηνο αλαθνξάο.
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- Έλδεημε γηα ηνλ αξηζκφ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηε
ρξήζε ηνπ σο θχξηα θαηνηθία, γηα ην είδνο ρξήζεο (ηδηνθαηνίθεζε/ελνηθηαδφκελε/
δσξεάλ παξαρψξεζε), θαη γηα ηε ρξήζε ζην έηνο αλαθνξάο ή ζηα πξνεγνχκελα 2
έηε.
Απφ ηα ζηνηρεία αθηλήηνπ θαη γηα ηελ πιένλ πξφζθαηε ππνβνιή ζηνηρείσλ πεξηνπζίαο:
- Ζ επηθάλεηα θχξησλ ρψξσλ.
- Έλδεημε γηα ηνλ Αξηζκφ Ραπηφηεηαο Αθηλήηνπ, ηνλ αξηζκφ παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ηα ζηνηρεία ζπγθπξηφηεηαο (πνζνζηά θαη είδε ζπληδηνθηεζίαο).
Νη σο άλσ επεμεξγαζίεο δεδνκέλσλ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΑΑΓΔ σο απαξαίηεηεο γηα ηελ
εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
Κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη ηα βαζηθά
ζηνηρεία ηνπ Α’ ΞΔΑ (ψζηε λα αληιεζνχλ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία απφ ην buildincert)
αλαξηάηαη

ην

πξνηεηλφκελεο

έληππν

πξφηαζεο

παξεκβάζεηο,

παξεκβάζεσλ,

θαη

δειψλεηαη

ην

θαηαρσξνχληαη

ειεθηξνληθά

ρξεκαηνδνηηθφ

ζρήκα

νη

(Ίδηα

Θεθάιαηα/δάλεην), κε ην νπνίν ν ρξήζηεο επηζπκεί λα κπεη ζην Ξξφγξακκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
Πηελ αίηεζε πνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Α θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο δαλείνπ,

φινη νη

αηηνχληεο (ζπκκεηέρνληα δηακεξίζκαηα) ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ίδην
ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ.
Πηελ αίηεζε πνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Β (θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο) ε επηινγή Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Ζ δήισζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε θαη θνκβηθφ
ζεκείν ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ επηινγή Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
είλαη ακεηάθιεηε θαη δελ αιιάδεη ζηε ζπλέρεηα. Ζ επηινγή δαλείνπ επηηξέπεηαη λα
αιιάμεη ζε Ίδηα Θεθάιαηα θαηά ην επφκελν ζηάδην αίηεζεο δαλείνπ θαη πξηλ ηε κεηάβαζε
ηεο αίηεζεο «πξνο παγσγή». Γηα λα ππνβιεζεί κία αίηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη
δηαζεζηκφηεηα πφξσλ απφ ην Ξξφγξακκα (Άκεζε Δλίζρπζε θαη Ρακείν Δμνηθνλνκψ ΗΗ ζε
πεξίπησζε Γαλείνπ) θαη λα έρνπλ γίλεη επηηπρείο ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο (ζε φζα
ζεκεία απηφ πξνθαζνξίδεηαη ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πάζεο
θχζεσο εηδηθψλ ή γεληθψλ ειέγρσλ). Κία αίηεζε ζεσξείηαη «ππνβιεζείζα» φηαλ
απνδίδεηαη εμαςήθηνο αξηζκφο ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ θαη δεζκεχεηαη ην
ζρεηηθφ πνζφ γηα ηελ επηρνξήγεζε. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη
κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
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Φάζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
Θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε θπζηθνχ θαθέινπ κε
δηθαηνινγεηηθά.

Ρα

δηθαηνινγεηηθά

ππαγσγήο,

πνπ

νξίδνληαη

ζην

Ξαξάξηεκα

Η,

επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ ππνςήθην ειεθηξνληθά.
Κεηά ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα αθνινπζήζεη ε έλαξμε ηεο
θάζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ (πιένλ ηνπ εληχπνπ πξφηαζεο παξεκβάζεσλ ην νπνίν
έρεη ήδε ππνβιεζεί ζε πξνγελέζηεξε θάζε) ζε εκεξνκελία ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί πέληε
(5) εκέξεο πξηλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο https://exoikonomo2020.gov.gr θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (www.ypen.gr) θαη ζα
γλσζηνπνηεζεί ζηνπο αηηνχληεο/δπλεηηθνχο σθεινπκέλνπο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ζε
ππνβνιή, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ηεο ελφηεηαο 5.3, ηίζεηαη
ρξνληθή πξνζεζκία ηξηάληα (30)εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θάζεο
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαξηεζνχλ ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά. Θαηά ηελ θάζε απηή γίλεηαη έιεγρνοηππηθήο (αξηζκεηηθήο) πιεξφηεηαο
ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηηο «εηδηθέο πεξηπηψζεηο» ηνπ θεθ. 5.3, ε ππνβνιή θαη ν
έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ θάζε απηή, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηελ παξάγξαθν 6.1.
Δθφζνλ εμαζθαιηζηεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αίηεζε νδεγείηαη ζε
«νξηζηηθή ππνβνιή». Κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ε δηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηνλ αηηνχληα, δελ
επηηξέπεηαη. Ζ αίηεζε ππνβνιήο ζην Ξξφγξακκα επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΘ Α΄75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη ηα
ππνβαιιφκελα

κε

απηήλ

δηθαηνινγεηηθά.

Νη

αηηνχληεο

θέξνπλ

ηελ

επζχλε

ηεο

εκπξφζεζκεο, πιήξνπο, νξζήο θαη αιεζνχο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο
θαζψο θαη ηεο αλάξηεζεο ησλ νξζψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο.
Νξηζηηθά ππνβιεζείζεοαηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ν αηηψλ έρεη επηιέμεη φηη ζα πξνρσξήζεη
ζε ππαγσγή ζην Ξξφγξακκα κε Ίδηα Θεθάιαηα, νδεγνχληαη άκεζα «πξνο παγσγή».
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππαγσγή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ν Γηθαηνχρνο, βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο Υθεινχκελνπο, ζα δηελεξγήζεη ζε επφκελν ζηάδην (θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαβνιή ησλ σθειεκάησλ) ηνπο απαξαίηεηνπο δηνηθεηηθνχο
ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε, βάζεη ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηήξεζεο
ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δάλ απφ ηνπο αλσηέξσ
ειέγρνπο δηαπηζησζεί αλαληηζηνηρία ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ απφθαζε
ππαγσγήο θαη ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεηαη αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
ππαγσγήο απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη ζα επέξρνληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
νηθεία παξάγξαθν «8.2 Ππλέπεηεο κε ηήξεζεο απφ ηνλ Υθεινχκελν ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο».
Φάζε πξνέγθξηζεο δαλείνπ
Γηα ηηο νξηζηηθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ν αηηψλ έρεη επηιέμεη φηη ζα
πξνρσξήζεη

ζε

ππαγσγή

ζην

Ξξφγξακκα

κε

Γάλεην,

δεζκεχεηαη

ην

πνζφ

ηεο

επηρνξήγεζεο θαη ηίζεηαη πξνζεζκία εθαηφλ ηξηάληα (130) εκεξψλ γηα ηελ έλαξμε θαη
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δαλεηνδφηεζεο. Δληφο ηεο άλσζελ πξνζεζκίαο ζα πξέπεη λα
ππνβιεζεί ζε ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα θαη λα εγθξηζεί αίηεζε γηα δαλεηνδφηεζε, ψζηε
κέρξη ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ε αίηεζε λα νδεγεζεί «πξνο παγσγή». Δάλ εγθξηζεί πνζφ
κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ έρεη αηηεζεί ν ελδηαθεξφκελνο, ην ππφινηπν δχλαηαη λα θαιπθζεί
κε ίδηα θεθάιαηα. πνβιεζείζα αίηεζε δαλείνπ δχλαηαη λα αθπξσζεί. Δάλ ε αίηεζε
δαλείνπ απνξξηθζεί ή αθπξσζεί, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηελ επηινγή είηε λα πξνρσξήζεη
ακεηάθιεηα κε Ίδηα Θεθάιαηα «πξνο παγσγή», είηε λα ππνβάιεη μαλά αίηεκα δαλείνπ
(ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην ρξφλν εμέηαζεο ηνπ απφ ηελ ηξάπεδα). Πε πεξίπησζε
επαλππνβνιήο αίηεζεο δαλείνπ, ε πξνζεζκία δαλεηνδφηεζεο παξαηείλεηαη απηνδίθαηα
θαηά ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο. Ζ αλσηέξσ απηνδίθαηε παξάηαζε δίλεηαη κία (1)
θνξά.
Νη

ζπλεξγαδφκελνη

ρξεκαηνπηζησηηθνί

νξγαληζκνί

εθαξκφδνπλ

ηνπο

ηζρχνληεο

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ηνπο δηέπνπλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πηζηνδφηεζεο γηα ηελ
αμηνιφγεζε

ηεο

πηζηνιεπηηθήο

ηθαλφηεηαο.

Νη

ζπλεξγαδφκελνη

ρξεκαηνπηζησηηθνί

νξγαληζκνί νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηνλ πηζηνιεπηηθφ έιεγρν εληφο εμήληα (60)
εκεξψλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ηελ αίηεζε δαλείνπ ηνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ελ ιφγσ δηάζηεκα πξνζκεηξάηαη ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηε
δηαδηθαζία δαλεηνδφηεζεο θαη δελ ηελ παξαηείλεη. Ν ελδηαθεξφκελνο γηα δάλεην ζα πξέπεη
λα θξνληίζεη γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή ηεο αίηεζεο δαλείνπ ηνπ θαη λα ιάβεη ππφςε ηελ
σο άλσ πξνζεζκία εμέηαζεο.
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Ρα εηδηθφηεξα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο δαλείνπ παξνπζηάδνληαη ζην
Ξαξάξηεκα ΣII.
Πεκεηψλεηαη φηη ν Γηθαηνχρνο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε εθθαζάξηζε αλελεξγψλ αηηήζεσλ,
ήηνη αηηήζεσλ πνπ εθθξεκεί ε νξηζηηθή ππνβνιή ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (φρη
κηθξφηεξν ησλ ηεζζάξσλ κελψλ).

Ζ νξηζηηθή αθχξσζε ππνβιεζείζαο αίηεζεο απφ ηνλ ππνςήθην είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε
ζηηγκή πξηλ εθδνζεί ε απφθαζε ππαγσγήο. Ζ επηινγή νδεγεί απηφκαηα ζηελ παξαίηεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ ππνβιεζείζα αίηεζή ηνπο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
επαλππνβνιήο λέαο αίηεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη εμαληιεζεί ν δηαζέζηκνο
πξνυπνινγηζκφο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη είλαη ελεξγή ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο αηηήζεσλ. Ζ αθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο.
Πεκεηψλεηαη φηη ζην ηειηθφ ζηάδην, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
αηηήζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ σθειεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα γίλνπλ
απζηεξέο δηαζηαπξψζεηο δεδνκέλσλ, ψζηε λα επαιεζεπζεί ε αθξίβεηα ησλ
δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα απάηεο ζε βάξνο ηνπ
ελσζηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε αλαθξηβνχο δήισζεο ζα επέξρνληαη νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία παξάγξαθν «8.2 Ππλέπεηεο κε ηήξεζεο απφ ηνλ
Υθεινχκελν ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο».
Ν Υθεινχκελνο απνδέρεηαη φηη ηα κελχκαηα, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) πνπ έρεη ν ίδηνο
δειψζεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, επέρνπλ ζέζε θνηλνπνίεζεο θαη ζπλεπάγνληαη ηελ
έλαξμε φισλ ησλ ελλφκσλ ζπλεπεηψλ θαη πξνζεζκηψλ, φπσο ηίζεληαη ζηα θνηλνπνηνχκελα
κε ηα ελ ιφγσ κελχκαηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία.
Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα ζπληζηά επίζεο εμνπζηνδφηεζε πξνο ηηο
αξκφδηεο

Γηαρεηξηζηηθέο

Αξρέο,

ηνλ

Γηθαηνχρν

θαη

ηνλ

Φνξέα

Πρεδηαζκνχ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ
δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ
Λ.4624/2019, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ, ηα νπνία θαη ηεξνχληαη:


γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο δξάζεο (ελδεηθηηθά: έιεγρνη θαη
δηαζηαπξψζεηο

θαηά

ηελ

ππνβνιή

θαη

εθηακίεπζε

ησλ

θηλήηξσλ

θαη

ηελ

παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ σθεινχκελσλ),


γηα ην ζθνπφ εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (δεηθηψλ), θαζψο θαη
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γηα ην ζθνπφ ηεο δηελέξγεηεο εξεπλψλ θαη ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

Δπίζεο, ε ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα ζπληζηά εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ
Γηθαηνχρν γηα ηε δεκνζίεπζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΓΔΗΑ ησλ ηπρψλ απνθάζεσλ
ππαγσγήο, απφξξηςεο, δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ, θ.ιπ. κε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα/
Υθεινχκελνπ.
Ξιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξίζθνπλ:
• ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο https://exoikonomo2020.gov.gr
• ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο θάζε Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Ξαξάξηεκα XIV),
• ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΠΞΑ (www.espa.gr),
• ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.hdb.gr).
Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΣΗΗ
Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα πνιπθαηνηθία ηχπνπ Α
Κεηά ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο πνιπθαηνηθίαο γηα ηελ
έθδνζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ) «δηαρείξηζεο πνιπθαηνηθίαο» γηα ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ην άλνηγκα αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζπλδεδεκέλνπ κε
ηνλ άλσ ΑΦΚ θαη ηελ επηινγή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ ζπλεξγαζίαο γηα ηε
ιήςε δαλείσλ ή θαη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ, ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ησλ
ηδηνθηεηψλ θαη κία αίηεζε «σο ζχλνιν θηεξίνπ» ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζην
πιεξνθνξηαθφ

ζχζηεκα

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

https://exoikonomo2020.gov.gr, θαηαρσξψληαο φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία. Γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλδένληαη νη αηηήζεηο φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο, κε ηελ
αίηεζε πνιπθαηνηθίαο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν. Πηελ ζπλέρεηα θαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ηεο ελφηεηαο 5.3 θαηαρσξνχληαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I - Β
Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, νη αηηνχληεο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φηη
ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ή/θαη ηνπ αηηήκαηνο γηα
ρνξήγεζε δαλείνπ, νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο ζα θνηλνπνηεζνχλ θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηεο
πνιπθαηνηθίαο.
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πηζηνιεπηηθνχ ειέγρνπ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ
ελεκεξψλεηαη ν εθπξφζσπνο ηεο πνιπθαηνηθίαο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ην ζρεηηθφ απνηέιεζκα.
Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηχπνπ Α πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα
ΣΗΗ
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Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα πνιπθαηνηθία ηχπνπ Β
Κεηά ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηελ
έθδνζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ) «δηαρείξηζεο πνιπθαηνηθίαο» γηα ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη άλνηγκα αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζπλδεδεκέλνπ κε
ηνλ άλσ ΑΦΚ, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο αίηεζεο κέζσ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ε αίηεζε πνιπθαηνηθίαο – Ρχπνπ
Β «σο ζχλνιν θηεξίνπ» ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

https://exoikonomo2020.gov.gr,

θαηαρσξψληαο φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία. Πηελ ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I - Β
Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηχπνπ Β πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα
ΣΗΗ
πνβνιή απφ αλήιηθν ή ελήιηθν πνπ δελ έρεη δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα
Ζ πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο απφ άηνκν πνπ ζηεξείηαη δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο
(αλήιηθν ή ελήιηθν ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) αληηκεησπίδεηαη θαηά ηε ζπλήζε
δηαδηθαζία, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία (Αζηηθφο Θψδηθαο θαη Θψδηθαο
Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο), εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί γνληθήο κέξηκλαο, επηηξνπείαο
αλειίθνπ θαη δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο (ζηεξεηηθήο θαη επηθνπξηθήο). Ρα ζρεηηθά
έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ εθπξνζσπεί ην άηνκν πνπ ζηεξείηαη
δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ηεξνχληαη ζην θάθειν έξγνπ ηνπ Υθεινχκελνπ.

5.3 Δηδηθέο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ
Ν ραξαθηεξηζκφο απηφο απνδίδεηαη ζηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη
ηερληθά εθηθηνί νη απηνκαηνπνηεκέλνη έιεγρνη, είηε πιήξσο είηε ζε επηκέξνπο ζηνηρεία, θαη
σο εθ ηνχηνπ εμεηάδνληαη θαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (Διιεληθή
Αλαπηπμηαθή

Ρξάπεδα

ΑΔ).

Γηα

ηηο

θαησηέξσ

εηδηθέο

πεξηπηψζεηο

ν

Γηθαηνχρνο

πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. Αληίζηνηρν έιεγρν πξαγκαηνπνηεί ν Γηθαηνχρνο θαη γηα θάζε
άιινλ πνιίηε γηα ηνλ νπνίν δελ είλαη δπλαηή ε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο θαη
ζηνηρείσλ αθηλήησλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηε θνξνινγηθή αξρή. Ν εμαςήθηνο
αξηζκφο ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπαπνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελνθαη δεζκεχεηαη ην ζρεηηθφ πνζφ γηα ηελ επηρνξήγεζε, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
παξαπάλσ ειέγρσλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν.
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Α) Δλνηθηαδφκελε θαηνηθία/θαηνηθία ζε βξαρπρξφληα κίζζσζε
Δάλ, γηα επηιέμηκε θαηνηθία, ε ρξήζε θαη δήισζε θχξηαο θαηνηθίαο γίλεηαη απφ ελνηθηαζηή
(ή εάλ ε θχξηα θαηνηθία δηαηίζεηαη παξάιιεια γηα βξαρπρξφληα κίζζσζε), ηφηε ν
σθεινχκελνο (κφλνλ επηθαξπσηήο ή πιήξεο θχξηνο) εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Θαλνληζκνχ γηα εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (DeMinimisAid) ΔΔ 1407/2013 ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (EL L352/24.12.2013) πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ
107 θαη 108 ηεο ζπλζήθεο ζηηο αλσηέξσ εληζρχζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ην χςνο
ησλ εληζρχζεσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ελίζρπζεο θαηά ηα
ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα
νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο
Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ II», λα κελ
ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000€) Δπξψ. Ξξνο ηνχην, απαηηείηαη απφ ηνλ
δπλεηηθφ

Υθεινχκελν

(επηθαξπσηή/πιήξε

θχξην)

δήισζε

ζπκκφξθσζεο

κε

ηνλ

θαλνληζκφ DeMinimis, φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΣΗ. Πε
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξίνπ, ε αίηεζε θξίλεηαη σο κε επηιέμηκε.
Δπηπξφζζεηα:


δελ ζα πξέπεη εηο βάξνο ηνπ σθεινχκελνπ λα εθθξεκεί δηαδηθαζία αλάθηεζεο
παιηάο θξαηηθήο ελίζρπζεο,



ζε πεξίπησζε ιήςεο δαλείνπ, ην Αθαζάξηζην Ηζνδχλακν Δπηρνξήγεζεο (ΑΗΔ)
εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ Θαλνληζκνχ ΔΔ 1407/2013 (DeMinimisAid)
θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλππνινγίδεηαη κε ην χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηα νπνία ν
σθεινχκελνο έρεη απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ελίζρπζεο θαηά ηα ηειεπηαία
ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά
έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.

Ν Γηθαηνχρνο, πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο αηηήζεσλ (Θεθ 6) δηελεξγεί
έιεγρν ζψξεπζεο γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (deminimisaid) θαη ζε πεξίπησζε
πνπ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ, ν Υθεινχκελνο
ελεκεξψλεηαη, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ, φηη ε αίηεζή
ηνπ δελ θξίλεηαη επηιέμηκε θαη ζα απνξξηθζεί. Δπηπξφζζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
Γηθαηνχρνο ελεκεξσζεί, κεηά ηελ απφθαζε ηεο ππαγσγήο, φηη ν έιεγρνο ηεο ζψξεπζεο
έγηλε κε ιαλζαζκέλε ηηκή βάζεο, ζα πξέπεη λα επαλειέγμεη ην πνζφ ηεο ζψξεπζεο θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ, ν Υθεινχκελνο ζα
ελεκεξσζεί κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
ππαγσγήο.
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Β) Φνξνινγηθφο Θάηνηθνο εμσηεξηθνχ
Κία αίηεζε εκπίπηεη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία κφλνλ εάλ ν/ε αηηψλ/νχζα γηα ππαγσγή
ζην Ξξφγξακκα ή/θαη ε/ν ζχδπγνο είλαη εγγεγξακκέλνη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη
αιινδαπήο ζηε ΓΝ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ,θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ
ππνρξέσζε γηα ππνβνιή δήισζεο κφλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ρψξα
καο. Δάλ ζηα πιαίζηα ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο θαη
δελ έρεη ππνβιεζεί θνξνινγηθή δήισζε ζηελ Διιάδα, ηζρχεη ζπλδπαζηηθά θαη ε εηδηθή
πεξίπησζε Γ.
Ρν εηζφδεκα γηα ηελθαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα 2.2.1, ζα πξνθχπηεη απφ ηελ
άζξνηζε ηνπ «εηζνδήκαηνο επηβνιήο εηζθνξάο» ηνπ ηκήκαηνο Γ2 «Δθθ. Δηδ. Δηζθνξάο
Αιιει.» ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη
ππνβάιεη ζηελ Διιάδα θαη ηνπ ζπλνιηθνχ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί
ζηε ρψξα Φνξνινγηθήο Θαηνηθίαο ηνπ, γηα ην έηνο αλαθνξάο (θνξνινγηθφ έηνο 2019).
Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εηζνδεκάησλ ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη
επηπξφζζεηα:
α) Ξηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Θαηνηθίαο (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), ην νπνίν ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, ππνγξαθεί θαη ζθξαγηζζεί απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή
ηεο Θαηνηθίαο ηνπ.
β) Φνξνινγηθή δήισζε γηα ην έηνο αλαθνξάο, πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηε ρψξα Φνξνινγηθήο
Θαηνηθίαο.
Ρα αλσηέξσ α’ θαη β’ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα απφ αξκφδηα αξρή.

Γ) Κε ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ θνξνινγίαο
Κία αίηεζε εκπίπηεη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία κφλνλ εάλ δελ ππάξρεη εθ ηνπ λφκνπ
ππνρξέσζε θαη δελ ππνβάιιεηαη δήισζε εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1) ή θαη αλαιπηηθή
θαηάζηαζε γηα ηελ πεξίπησζε δσξεάλ παξαρψξεζεο (έληππν Δ2) θαη ζπλεπψο δελ είλαη
δπλαηή ε ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε είηε ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο, είηε ηεο θχξηαο
ρξήζεο

ηεο

θαηνηθίαο,

γηα

ηε

δηαπίζησζε

ηεο

πιεξφηεηαο

ησλ

θξηηεξίσλ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο. Ρίζεηαη ππφςε φηη απφ εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε αθίλεην θαη αλάινγα κε
ηελ ρξήζε απηνχ παξάγεηαη είηε πξαγκαηηθφ είηε «ηεθκαξηφ» εηζφδεκα θαη θαηά θαλφλα,
ζηελ πεξίπησζε θχξηαο θαηνηθίαο, πξνθχπηεη ππνρξέσζε ππνβνιήο εληχπσλ Δ1 γηα ηα
εηζνδήκαηα (θαη Δ2 γηα ηελ πεξίπησζε δσξεάλ παξαρψξεζεο/ελνηθίαζεο). Νη αηηνχληεο
πνπ ζεσξνχλ φηη εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ηη ηζρχεη
θνξνινγηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπο.
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Πηελ θαηεγνξία απηή δχλαηαη λα εκπίπηνπλ είηε θνξνινγηθνί θάηνηθνη εμσηεξηθνχ
(ππφρξενη δήισζεο ή ζχδπγνη ππφρξενπ) είηε εμαξηψκελα ηέθλα ηα νπνία δελ έρνπλ
ππνρξέσζε ππνβνιήο αηνκηθήο δήισζεο εηζνδεκάησλ θαη πνπ εληάζζνληαη ζηελ
νηθνγελεηαθή δήισζε.
πνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1985 πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο, θαζψο
θαη δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε, γηα ηε δηαπίζησζε απφ ηνλ Γηθαηνχρν φηη πιεξνχληαη
ηα θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρίζεηαη ππφςε φηη ζηα πιαίζηα ειέγρσλ γηα ηελ νξζφηεηα
ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ , αληίγξαθν ηεο δήισζεο απηήο ζα απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα
ζπκκφξθσζεο ηεο Γ .Ν. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ . 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ .1599/86/ΦΔΘ Α ́ 75 θαη παξ.3
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.3230/2004 (ΦΔΘ Α ́ 44).
Γ) Απφθιηζε ηεο Υθέιηκεο επηθάλεηαο ηνπ αθηλήηνπ
Κία αίηεζε κνλνθαηνηθίαο ή κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο εκπίπηεη ζε απηή ηελ εηδηθή
θαηεγνξία κφλνλ εάλ πξνθχπηεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο
(σθέιηκε επηθάλεηα βάζεη ΞΔΑ) θαη ηεο επηθάλεηαο θχξηαο ρξήζεο πνπ δειψλεηαη ζην Δ9
(ε νπνία σζηφζν έρεη δεισζεί νξζά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο), είλαη κεγαιχηεξε
απφ 7 m2.
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξαγκαηνπνηείηαη ζρεηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ην εάλ ηα αλσηέξσ ζρεηηθά ζηνηρεία (νηθνδνκηθή άδεηα ή/θαη άιιν
λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν, Δ9, ΞΔΑ) ζπλάδνπλ κεηαμχ ηνπο.
Πρεηηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζην Ξαξάξηεκα Η.

5.4 Ξξψηε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε
Δθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο/ζπλαηλέζεηο θαη έρεη
ειέγμεη ηε δπλαηφηεηα επηιεμηκφηεηαο ηεο θαηνηθίαο ηνπ, απεπζχλεηαη ζε Δλεξγεηαθφ
Δπηζεσξεηή, ψζηε λα δηελεξγεζεί ε πξψηε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ/
ηνπ θηεξίνπ θαη λα εθδνζεί ην Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Α’ ΞΔΑ). Ρν ελ ιφγσ
ΞΔΑ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί βάζεη ηνπ λένπ πιαηζίνπ γηα ηνλ Θαλνληζκφ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο Θηεξίσλ (ΓΔΞΔΑ/νηθ. 178581, ΦΔΘ Β’ 2367/12.07.2017) θαη ζα πξέπεη λα
θέξεη

εκεξνκελία

κεηαγελέζηεξε

ελεξγνπνίεζεο

πιεξνθνξηαθνχ

Απφδνζεοβάζεη

ηνπ

ΘΔλΑΘ

ηεο

26.11.2017

ζπζηήκαηνο
πνπ

έρεη

έθδνζεο

εγθξηζεί

κε

(27.11.2017

ε

εκεξνκελία

Ξηζηνπνηεηηθψλ

Δλεξγεηαθήο

ηελ

απφθαζε

ΓΔΞΔΑ/νηθ.

178581/30.06.2017, ΦΔΘ Β’ 2367/12.07.2017).
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Κφλνλ νη παξεκβάζεηο πνπ νινθιεξψλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ ΞΔΑ
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο γηα ην Ξξφγξακκα (εκεξνκελία έλαξμεο
επηιεμηκφηεηαο). Ξξηλ ηελ παγσγή ζην Ξξφγξακκα δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
παξεκβάζεηο κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Υθεινχκελνπ, κε έθδνζε επί πηζηψζεη
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλαδφρσλ/πξνκεζεπηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο Γεληθέο
Ξξνυπνζέζεηο Δπηιεμηκφηεηαο ηεο ελφηεηαο 2.1.2.
Ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηαγξάθεη ηηο παξεκβάζεηο ηεο αίηεζεο ζην «Έληππν
Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ» ηνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ηεο
πξψηεο (1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ ΞΔΑ,
θαζψο

θαη

ηπρφλ

επηπιένλ

πεξηγξάθνληαη

ζην

θεθάιαην

εμνηθνλφκεζεο

ελέξγεηαο

ηνπ

παξεκβάζεηο
3

πνπ

δελ

Α’

ΞΔΑ.

Ρν

εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο,
ζπκπεξηιακβάλνληαη
έληππν

απηφ

ζηηο

φπσο

πξνηάζεηο

ππνγξάθεηαη

απφ

ηνλ

ελδηαθεξφκελν, ζπλππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή θαη
ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ πξφηαζε (ζπλδπαζκφο παξεκβάζεσλ) γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, πνπ ππνβάιιεηαη κε
ηελ αίηεζε, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ ειάρηζην ελεξγεηαθφ ζηφρν αίηεζεο (βι. θεθάιαην
3). Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, ηφηε

ζην Α’ ΞΔΑ

πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ππνρξεσηηθά δχν (2) πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε 1 ε πξφηαζε
(1ν ζελάξην) ζα πεξηιακβάλεη ην Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ, ελψ
ε 2ε πξφηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ίδηα κε ηελ 1ε, εμαηξψληαο φκσο ην
Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε
Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη επηιέμηκε σο παξέκβαζε, κφλνλ εάλ κε ηηο παξεκβάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4) ε θαηνηθία θαηαηάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ
ελεξγεηαθή θαηεγνξία Β+ (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο απφ Ζ έσο θαη Γ) ή Α (γηα
θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο Γ).
Ν ελδηαθεξφκελνο θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε, ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ
εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΑ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο βάζεη
ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη αλαδφρσλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη επηζπλάπηεη
ειεθηξνληθά ην «Έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ».
Ν

Δλεξγεηαθφο

Δπηζεσξεηήο

ζηελ

πεξηγξαθή

ησλ

επηκέξνπο

παξεκβάζεσλ

εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά θαη
ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
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απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηνλ έιεγρν ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηνπ θεθαιαίνπ 3, ηνλ ελεξγεηαθφ
ζηφρν πνπ ζα επηηεπρζεί κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ παξεκβάζεσλ.

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ, πνπ έρνπλ δεισζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ), θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο
παξεκβάζεσλ, ζα δεισζνχλ κφλνλ νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηηθά πινπνηήζεθαλ
(Έληππν Θαηαγξαθήο Ξαξεκβάζεσλ – Νινθιήξσζεο Έξγνπ) θαη ζηελ ππνθαηεγνξία πνπ
πξαγκαηηθά αλήθνπλ. Πε θάζε πεξίπησζε, κε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη
λα επηηπγράλεηαη ν ειάρηζηνο ελεξγεηαθφο ζηφρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηεγνξία
πνπ αθνξά ε αίηεζε.
Ξνιπθαηνηθία
Ν εθπξφζσπνο απεπζχλεηαη ζε Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή, ψζηε λα δηελεξγεζεί ε πξψηε
ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαη λα εθδνζεί ην Α’ Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο (Α’ ΞΔΑ). Ρν ΞΔΑ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ θηεξίνπ γηα ρξήζε θαηνηθίαο.
- Γηα ηηο αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α:
Ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηαγξάθεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ
αίηεζε γηα ην ζχλνιν ηεο πνιπθαηνηθίαο (θνηλφρξεζηεο θαη δηακεξηζκάησλ) ζην Έληππν
Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ηεο πξψηεο
(1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ ΞΔΑ, θαζψο
θαη ηπρφλ επηπιένλ παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
θεθάιαην 3. Ν εθπξφζσπνο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε ηα
ζηνηρεία ηνπ ΞΔΑ, θαζψο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο βάζεη
ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη
επηζπλάπηεη

ειεθηξνληθά

ην

ζρεηηθφ

αλαδφρσλ ησλ παξεκβάζεσλ, θ.ιπ. θαη

έληππν

Ξξφηαζεο

Ξαξεκβάζεσλ.

Θαηά

ηελ

θαηαρψξεζε, ην θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο
πνιπθαηνηθίαο ζε θφζηνο θνηλφρξεζησλ θαη κε θνηλφρξεζησλ παξεκβάζεσλ θη απηφκαηα
παξάγεηαη

έληππν επηκεξηζκνχ πξνυπνινγηζκνχ πνιπθαηνηθίαο αλά δηακέξηζκα. Ζ

ζπκθσλία απφ ηνπο επηκέξνπο ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ γηα νξηζηηθή ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο ηζνδπλακεί κε απνδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εληχπνπ. Ν
επηκεξηζκφο

ησλ

θνηλφρξεζησλ

γίλεηαη

βάζεη

ησλ

ρηιηνζηψλ

ζπληδηνθηεζίαο

ησλ

δηακεξηζκάησλ. Αλάινγα επηκεξίδεηαη θαη ην θφζηνο Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή/Ππκβνχινπ
έξγνπ/ Κειεηεηή/Ξηζηνπνίεζεο Αλειθπζηήξα.
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- Γηα ηηο αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β:
Ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηαγξάθεη κφλνλ ηηο θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο πνπ ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αίηεζε ζην έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο
ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ηεο πξψηεο (1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ ΞΔΑ, θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ παξεκβάζεηο
εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3. Ν εθπξφζσπνο ηεο
πνιπθαηνηθίαο θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΞΔΑ, ην πιήζνο ησλ
δηακεξηζκάησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ρηιηνζηψλ ησλ θαηνηθηψλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ηα
ζηνηρεία

θφζηνπο

βάζεη

ησλ

πξνζθνξψλ

ησλ

πξνκεζεπηψλ

θαη

αλαδφρσλ

ησλ

παξεκβάζεσλ, θ.ιπ. θη επηζπλάπηεη ειεθηξνληθά ην έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ.
Πε θάζε πεξίπησζε, ην Έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν
ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζπλππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή θαη
ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαηφηηε επηινγή Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή πξέπεη λα γίλεηαη ζπλππνινγίδνληαο
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 1
136/Α’/28.07.2016),

φπσο

ηζρχεη,

φπνπ

ηνπ

άξζξνπ 53

νξίδνληαη

νη

ηνπ Λ.4409/2016

πεξηπηψζεηο

ζηηο

(ΦΔΘ

νπνίεο

ν

Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο δελ δηθαηνχηαη λα δηελεξγήζεη επηζεψξεζε ζε θάπνην αθίλεην
(αζπκβίβαζην).
Ρέινο, ηίζεηαη ππφςε φηη ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε δεχηεξε
ελεξγεηαθή επηζεψξεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ (Β’ ΞΔΑ), ζα πξέπεη λα
είλαη ππνρξεσηηθά δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή πνπ δηελέξγεζε ηελ
πξψηε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε (Α’ ΞΔΑ).
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 6. παγσγή Αηηήζεσλ

6.1 Έιεγρνο επηιεμηκφηεηαο Αηηήζεσλ
Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Νη αηηήζεηο ππάγνληαη ζηε βάζε άκεζεο αμηνιφγεζεο, ήηνη απηνηεινχο αμηνιφγεζεο ηεο
θάζε αίηεζεο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο (firstin – firstout), ηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ αηηήκαηνο γηα ιήςε δαλείνπ.
Γηα ηελ απνδνρή θαη ππαγσγή ησλ αηηήζεσλ δηελεξγνχληαη απηνκαηνπνηεκέλνη
ειεθηξνληθνί
αηηήζεσλ,

κε

έιεγρνη,

κέζσ

δηαζηαχξσζε

ηνπ
ησλ

πιεξνθνξηαθνχ
ππνβαιιφκελσλ

ζπζηήκαηνο
ζηνηρείσλ

ππνβνιήο

θαηάηαμεο

ζε

θαηεγνξία Υθεινχκελνπ θαη έιεγρν ηππηθήο (αξηζκεηηθήο) πιεξφηεηαο ησλ
ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.Γηα ηηο Δηδηθέο Ξεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.3, ν
Γηθαηνχρνο

δηελεξγεί,

πξηλ

ηελ

έθδνζε

ηεο

απφθαζεο

ππαγσγήο,

έιεγρν

ησλ

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δεινχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε
ηνπο φξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, ν
Γηθαηνχρνο δχλαηαη λα αλαδεηά ζπκπιεξσκαηηθά θαη δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο
αηηνχληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο αίηεζεο σο «εηδηθήο πεξίπησζεο» θαη
ηα νπνία νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο.
Πηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, ηηο εγθξίζεηο δαλείσλ απφ ηνπο
ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηεο αξρήο ηεο ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο, ν δηθαηνχρνο θαηαξηίδεη πίλαθεο θαηάηαμεο αηηήζεσλ πξνο παγσγή.
Ν Γηθαηνχρνο, πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ, δηελεξγεί έιεγρν θαη γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2.2 & 2.3, ζηε βάζε ησλ
ζπλνιηθψλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αλσηέξσ
δηαδηθαζία πξνθχςνπλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο «επηιέμηκεο» αηηήζεηο, πνπ πξνέθπςαλ
βάζεη

ησλ

ειεθηξνληθψλ

ειέγρσλ,

ν

Υθεινχκελνο

ελεκεξψλεηαη

κέζσ

ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ φηη ε αίηεζή ηνπ δελ θξίλεηαη επηιέμηκε
θαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε απφθαζε ππαγσγήο, ε ηειεπηαία ζα
αλαθιεζεί.
Δπηζεκαίλεηαηφηη ν Γηθαηνχρνο, βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο
Υθεινχκελνπο, ζα δηελεξγήζεη ζε επφκελν ζηάδην (θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ
θαηαβνιή ησλ σθειεκάησλ) ηνπο απαξαίηεηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπογηα ηε
δηαπίζησζε, βάζεη ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηήξεζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δάλ απφ ηνπο αλσηέξσ
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ειέγρνπο δηαπηζησζεί αλαληηζηνηρία ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ απφθαζε
ππαγσγήο θαη ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεηαη αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
ππαγσγήο απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη ζα επέξρνληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
νηθεία παξάγξαθν «8.2 Ππλέπεηεο κε ηήξεζεο απφ ηνλ Υθεινχκελν ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ
Γηθαηνχρνο,

ηνπ

είλαη

πξνγξάκκαηνο».
δπλαηφ

λα

Πην

δεηεζνχλ

πιαίζην

ησλ

δηεπθξηλίζεηο

ειέγρσλ

πνπ

επί

πξνζθνκηδνκέλσλ

ησλ

δηελεξγεί

ν

δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά δηεπθξηληζηηθνχ/ζπκπιεξσκαηηθνχ
ραξαθηήξα, φπνπ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θξηηεξίσλ ππαγσγήο. Κε ηελ επηθχιαμε
ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ελφηεηα 5.1, δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Η γηα ηελ θάιπςε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζην Ξξφγξακκα,
πνπ λα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο νξηζηηθήο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, πιελ απηψλ πνπ έρνπλ δηεπθξηληζηηθφ θαη κφλν ραξαθηήξα.
6.2 Θαηάηαμε – παγσγή Έξγσλ Υθεινπκέλσλ
Ππκβάζεσλ - Ξξνζεζκίεο - παλαρψξεζε

–

πνγξαθή

Γαλεηαθψλ

Πε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν, ν ηειεπηαίνο
θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο αηηήζεσλ πξνο ππαγσγή θαη πίλαθα ελζηάζεσλ αηηήζεσλ ζε
δηαδηθαζία

απφξξηςεο

αλά

Ξεξηθέξεηα

θαη

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα.

Νη

πίλαθεο

θαηάηαμεο αηηήζεσλ δχλαηαη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ αίηεκα
ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 παξ.4 ηεο κε Α.Ξ.
7313/1818/29.11.2016(ΦΔΘ 3905/Β/05.12.2016) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ
πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαη Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηελ Πχζηαζε
Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ κε ηελ επσλπκία «ΡΑΚΔΗΝ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ ΗΗ», φπσο ηζρχεη.
Ν

πίλαθαο

ελζηάζεσλ

πεξηιακβάλεη

ηνλ

ιφγν

απφξξηςεο,

ηελ

έλζηαζε

ηνπ

σθεινπκέλνπ, ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ελζηάζεσλ θαη ηελ
εηζήγεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Ν πίλαθαο θαηάηαμεο πεξηιακβάλεη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ ειεγρζεί κε επηηπρία, έρνπλ ιάβεη πξνέγθξηζε δαλείνπ
απφ Σξεκαηνπηζησηηθφ Νξγαληζκφ (γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ
αίηεκα), δελ έρνπλ θαλελφο είδνπο εθθξεκφηεηα θαη δελ έρνπλ ελησκεηαμχ αθπξσζεί.
Βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ
ππαγσγή ησλ αηηήζεσλ ησλ Υθεινπκέλσλ ζην Ξξφγξακκα (Απφθαζε παγσγήο).
Νη ππαγσγέο ζην Ξξφγξακκα πξαγκαηνπνηνχληαη, κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ αλά Ξεξηθέξεηα θαη Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, κε βάζε ηε ρξνληθή ζεηξά
ππνβνιήο

ησλ

αηηήζεσλ,

φπσο

απηή

πηζηνπνηείηαη

απφ

ηνλ

εμαςήθην

αξηζκφ
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πξσηνθφιινπ πνπ εθδίδεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππαγσγήο ησλ αηηήζεσλ,
θαη ηε ρξνληθή ζεηξά πξνέγθξηζεο δαλείνπ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ππνβιεζεί
ζρεηηθφ αίηεκα.
Ζ απφθαζε ππαγσγήο είλαη εληαία γηα ην ζχλνιν ησλ Υθεινπκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη’
ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα, αλά Ξεξηθέξεηα θαη Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα:


Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην πξνο πινπνίεζε έξγν θαη
ζπγθεθξηκέλα:

ηίηινο

ηεο

πξάμεο,

Δπξσπατθφ

Ρακείν

ζπγρξεκαηνδφηεζεο,

θαηεγνξία Ξεξηθέξεηαο, άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο θαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο ηνπ,
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο ηνπ,
θσδηθφο ηεο πξάμεο ζην ΝΞΠ, ηππνπνηεκέλνο θσδηθφο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξάμεο
θαη ν Γηθαηνχρνο ηεο πξάμεο, ζπιινγηθή απφθαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ κέζσ ηεο νπνίαο ν Γηθαηνχρνο ιακβάλεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Διιεληθνχ
δεκνζίνπ

θαη

ηελ

ελσζηαθή

ζπκκεηνρή

πνπ

πξνβιέπεηαη

θαη

ν

θνξέαο

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο.


Αλαιπηηθφ πίλαθα κε ζηνηρεία ησλ Υθεινπκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζην Ξξφγξακκα, κε
ηελ θαηεγνξία ηνπ Υθεινχκελνπ, ηελ επηιέμηκε θαηνηθία θαη ην είδνο απηήο, κε ηνλ
αληίζηνηρν επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα θαη αλαθνξά ζηελ
επηιέμηκε αίηεζε, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ απνδνρή ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο ηνπ δαλείνπ (ζε πεξίπησζε ιήςεο δαλείνπ).



Ρν ζπκβαηηθφ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.



Ρηο ππνρξεψζεηο ηνπ Υθεινχκελνπ ιφγσ ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ελσζηαθνχο
πφξνπο

(σο

πξνο

ηελ

πινπνίεζε

ηνπ

έξγνπ,

ηελ

ηήξεζε

ζηνηρείσλ

θαη

δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ απνδνρή ειέγρσλ, θ.ιπ.).


Ρα φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο νινθιήξσζεο – παξαθνινχζεζεο ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.



Ρε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο δαλείσλ ζηνπο Υθεινχκελνπο (ζε πεξίπησζε ιήςεο
δαλείνπ).



Ρε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ θηλήηξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.



Ρηο ζπλέπεηεο κε ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

Ζ απφθαζε ππαγσγήο δεκνζηεχεηαη ζην Γηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.hdb.gr) θαη
αλαξηάηαη ζην Ξξφγξακκα Γηαχγεηα.
Αθνινχζσο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ππνβνιήο, ελεκεξψλνληαη φινη νη
αηηνχληεο, ηφζν γηα ηελ ππαγσγή φζν θαη γηα ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο απφ ηνλ
Γηθαηνχρν, εηδηθφηεξα:
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•

Πηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ

απφθαζε

ππαγσγήο,

απνζηέιιεηαη

ειεθηξνληθά

επηζηνιή,

ρσξηζηά

ζηνλ

θάζε

Υθεινχκελν, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ζαθήο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο
εθηέιεζε έξγνπ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
ηνπ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο (απφζπαζκα απφθαζεο ππαγσγήο). Δπίζεο, ζηελ επηζηνιή
πεξηιακβάλεηαη παξάξηεκα κε φια ηα δεισζέληα ζηελ αίηεζε ζηνηρεία. Mε ηελ επηζηνιή
ζα ελεκεξψλεηαη ν Υθεινχκελνο, γηα ηελ απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο απφθαζεο
ππαγσγήο, ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλσηέξσ επηζηνιήο θαη φισλ ησλ φξσλ πνπ ηίζεληαη ζηνλ
Νδεγφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε απηνχ, γηα ηελ επηβεβαίσζε
ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ππνβάιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξέσζε
πξνζέιεπζεο ζε ππνθαηάζηεκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο

δαλεηαθήο

ζχκβαζεο

(φπνπ

απαηηείηαη).

Νη

Υθεινχκελνη

απνδέρνληαη

ειεθηξνληθά ηελ απφθαζε ππαγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζέξρνληαη ζην
ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο (φπνπ
απαηηείηαη),

θαηά

ηα

νξηδφκελα

ζην

θεθάιαην

4.

Ζ

αλσηέξσ

δηαδηθαζία

(ειεθηξνληθή απνδνρή απφθαζεο, ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φπνπ απαηηείηαη)
νινθιεξψλεηαη έσο θαη ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (βι. θεθ. 7.4).
•

Νη αηηνχληεο, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο δελ εγθξίζεθαλ, ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ

Γηθαηνχρν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο
Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο. Πηελ ελεκέξσζε πεξηιακβάλεηαη θαη ν αθξηβήο ιφγνο απφξξηςήο
ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Υθεινχκελνη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελν
ηεο αλσηέξσ ειεθηξνληθήο επηζηνιήο έγθξηζεο ηεο αίηεζήο ηνπο πξηλ απνδερζνχλ
ειεθηξνληθά ηελ Απφθαζε παγσγήο, θαζψο ν Γηθαηνχρνο, βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί/αλαξηεζεί απφ ηνπο Υθεινχκελνπο, ζα δηελεξγήζεη ζε επφκελν
ζηάδην (θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαβνιή ησλ σθειεκάησλ) ηνπο απαξαίηεηνπο
ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Δάλ θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πξνθχςεη φηη δελ πιεξνχληαη νη
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα θάπνηεο αηηήζεηο, ν Γηθαηνχρνο
πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, ηεο παξαγξάθνπ 6.2, θαηά ην
κέξνο πνπ αθνξά ζηηο ελ ιφγσ αηηήζεηο θαη ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Ζ απνδνρή απφ ηνλ Υθεινχκελν ηεο ππαγσγήο ηνπ ζην Ξξφγξακκα, ζπληζηά απνδνρή φηη
θάζε ζηνηρείν ηνπ έξγνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δεκνζηνπνίεζεο. Πε θάζε
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πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη
ηνπ Λ.4624/2019.
Νη

ζπλεξγαδφκελνη

ρξεκαηνπηζησηηθνί

νξγαληζκνί

ελεκεξψλνληαη

κέζσ

ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο γηα ηηο απνθάζεηο ππαγσγήο.

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Υθεινχκελνο α) δελ έρεη ηεξήζεη ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία
πινπνίεζεο ή β) απφ ειέγρνπο έρεη δηαπηζησζεί ε κε εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο (επηιεμηκφηεηα θαηνηθίαο, ελεξγεηαθφο ζηφρνο, θ.ιπ.) ή γ)
έρεη ππνβάιεη δήισζε ππαλαρψξεζεο απφ ην Ξξφγξακκα ή δ) κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα
ηνπ ζην αθίλεην πξηλ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε, ν Γηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο
νηθείαο

απφθαζεο

πιεξνθνξηαθνχ

ππαγσγήο

ζπζηήκαηνο

θαη

ελεκεξψλεη

ειεθηξνληθήο

ηνπο

ππνβνιήο

ελδηαθεξφκελνπο
αηηήζεσλ.

Πηελ

κέζσ

ηνπ

πεξίπησζε

πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, ε ππαλαρψξεζε έζησ θαη ελφο απφ ηνπο αηηνχληεο ή/θαη κε
δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κε ζχλαςε δαλείνπ ή θαηαβνιή ηδίσλ
θεθαιαίσλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο γηα φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο
πνιπθαηνηθίαο.
Πηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β, ξφιν σθεινπκέλνπ σο πξνο ηελ
δηαρείξηζε ηεο αίηεζεο έρεη ν εθπξφζσπνο ησλ ηδηνθηεηψλ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο αίηεζεο κέζσ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.
.
Πε θάζε πεξίπησζε, ν Υθεινχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα δήισζεο ππαλαρψξεζεο, ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Πεκεηψλεηαη φηη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δαπαλψλ, σο εκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 7. ινπνίεζε θαη Νινθιήξσζε Έξγνπ - Ξξνζεζκίεο

7.1 Έλαξμε ινπνίεζεο Έξγνπ – Δθηακίεπζε πξνθαηαβνιήο δαλείνπ- Έθδνζε
παξαζηαηηθψλ
Κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνδνρή ηεο απφθαζεο παγσγήο, ν Υθεινχκελνο ελεκεξψλεηαη,
κέζσ

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο, ζρεηηθά

κε

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ

παξεκβάζεσλ, γηα ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη γηα
ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνκεζεπηψλ/αλαδφρσλ θαη
κειεηεηή.

Δπίζεο,

πθηζηάκελεο

νθείιεη

θαηάζηαζεο

λα
ηνπ

κεξηκλήζεη
αθηλήηνπ

γηα

πξηλ

ηελ
απφ

θσηνγξαθηθή
ηηο

απνηχπσζε

παξεκβάζεηο,

ζηα

ηεο

πιαίζηα

ππνρξέσζεο ππνβνιήο θσηνγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
(βιέπε παξάξηεκα Σ).
Γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν Υθεινχκελνο νθείιεη λα
εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
Πε πεξίπησζε θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κε δάλεην, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
δαλεηαθήο

ζχκβαζεο

παξέρεηαη

ζηνλ

Υθεινχκελν

δπλαηφηεηα

εθηακίεπζεο

πξνθαηαβνιήο πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ηνπ χςνπο ηνπ δαλείνπ.Ζ πξνθαηαβνιή
θαηαβάιιεηαη

ζηνπο

ινγαξηαζκνχο

ησλ

πξνκεζεπηψλ/αλαδφρσλ

(πνπ

έρνπλ

δεισζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα), θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο/εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην
Σξεκαηνπηζησηηθφ Νξγαληζκφ πνπ έρεη θαηαρσξίζεη ν Υθεινχκελνο ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα.Ζ εθηακίεπζε ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη άκεζα απφ ην Σξεκαηνπηζησηηθφ
Νξγαληζκφ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη κεηά ην πέξαο κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηελ
θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ζε απηφλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν.Ν Υθεινχκελνο ελεκεξψλεηαη,
κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ αλσηέξσ δηαθίλεζε ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο. Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηακίεπζεο ηεο πξνθαηαβνιήο, ην πνζφ
επηζηξέθεηαη

θαη

παξακέλεη

δεζκεπκέλν

ζην

ινγαξηαζκφ

εμππεξέηεζεο

ηνπ

σθεινχκελνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα αλαινγεί ζην ηειηθφ
επηιέμηκν θφζηνο παξεκβάζεσλ είλαη κηθξφηεξν ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ έρεη εθηακηεπζεί,
απαηηείηαη ε επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε
εθηακίεπζε ησλ ινηπψλ θηλήηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο δελ είλαη επηηξεπηή ε ρξήζε
πνζνχ επηρνξήγεζεο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ
ππεξβάιινληνο πνζνχ βαξχλεη ηνλ Υθεινχκελν.
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Πε πεξίπησζε θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κε θαηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ, νη
Υθεινχκελνη

κπνξνχλ

λα

θαηαβάινπλ

ην

πνζφ

ησλ

ηδίσλ

θεθαιαίσλ

ζηνλ

αλάδνρν/πξνκεζεπηή σο πξνθαηαβνιή, κφλνλ φκσο κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ν
Υθεινχκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην χςνο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ θαηαβάιιεη ζηνλ
αλάδνρν/πξνκεζεπηή. Δάλ ηα θαηαβιεζέληα Ίδηα Θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επηιέμηκν
θαηαβιεζεί

ε

επηρνξήγεζε,

απαηηείηαη

ε

θφζηνο παξεκβάζεσλ, ηφηε γηα λα

επηζηξνθή

ηνπ

ππεξβάιινληνο

πνζνχ.

Γηαθνξεηηθά, πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ην ηειηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο. Ζ επζχλε γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ ή ε πξνζθφκηζε ηεο πεχζπλεο Γήισζεο ηνπ
πξνκεζεπηή βαξχλεη ηνλ Υθεινχκελν.
Έθδνζε παξαζηαηηθψλ απφ ηνπο αλαδφρνπο/πξνκεζεπηέο/Πχκβνπιν/Κειεηεηή
Δπηιέμηκα γηα ην Ξξφγξακκα είλαη ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ επί πηζηψζεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ ακνηβήο ζπκβνχινπ έξγνπ θαη
εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ, θαζψο θαη ηα εμνθιεκέλα παξαζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζε
πιεξσκή ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή,

επηζεψξεζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ

αλειθπζηήξα, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θαηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ, πνπ εθδφζεθαλ
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θάζε έξγνπ κεηά απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ηεο
αίηεζεο ηνπ Υθεινχκελνπ (εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ΞΔΑ θαηά ηελ πξψηε ελεξγεηαθή
επηζεψξεζε) θαη εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο. Όια ηα παξαζηαηηθά
δαπαλψλ

ησλ

πινπνηεκέλσλ

παξεκβάζεσλ

πξέπεη

λα

θέξνπλ

εκεξνκελία

πξνγελέζηεξε ή ην πνιχ ηαπηφζεκε κε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ΞΔΑ ηεο δεχηεξεο
ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Ξαξαζηαηηθά δαπαλψλ πινπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ
θέξνπλ εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ ΞΔΑ ηεο δεχηεξεο
ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο γίλνληαη απνδεθηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλνδεχνληαη απφ
δειηία απνζηνιήο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ελ ιφγσ ΞΔΑ.
Πην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ (πξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ/πιηθψλ

θαη

εθηέιεζε

εξγαζηψλ)

εθδίδνληαη

ηα

παξαζηαηηθά

Ιηαληθψλ

Ππλαιιαγψλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ν Θψδηθαο Φνξνινγηθήο
Απεηθφληζεο Ππλαιιαγψλ (ΘΦΑΠ, πνπαξάγξαθνο Δ.1, Ξαξάγξαθνο Δ, Άξζξν 1 ηνπ
Λ.4093/2012, ΦΔΘ Α’222, 12/11/2012), φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Πην
πιαίζην απηφ είλαη, κεηαμχ άιισλ, απνδεθηά ηα εμήο παξαζηαηηθά:


Απφδεημε Ιηαληθήο Ξψιεζεο ή ηζνδχλακν βάζεη ηνπ ΘΦΑΠ παξαζηαηηθφ επί
πηζηψζεη, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ/πιηθψλ ζην φλνκα ηνπ σθεινχκελνπ. Πην
παξαζηαηηθφ απηφ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά:
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-

ε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο γηα θάζε είδνο πσινχκελνπ ζηνηρείνπ (πιηθά,

εμαξηήκαηα θ.ιπ.) ,
-

ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ σθεινχκελνπ (ππνρξεσηηθά ε πιήξεο δηεχζπλζε

ηνπ αθηλήηνπ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο),
-

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. κάξθα, κνληέιν, ηζρχο,

είδνο πιηθψλ, κέηξα, ηεκάρηα θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ηεο
δαπάλεο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα Ξ 4.1.1 ηνπ θεθαιαίνπ 4 θαη λα δηαπηζηψλεηαη
ε

ηήξεζε

ησλ

ππνρξεσηηθά,

ε

ειάρηζησλ
κνλάδα

απαηηήζεσλ
κέηξεζεο

ηνπ

πνπ

Θ.ΔΛ.Α.Θ.

αληηζηνηρεί

Αλαγξάθεηαη
ζε

θάζε

επίζεο

παξέκβαζε

(ηεηξαγσληθά κέηξα, ηεκάρην, θ.ιπ.).


Απφδεημε Ξαξνρήο πεξεζηψλ ή ηζνδχλακν βάζεη ηνπ ΘΦΑΠ παξαζηαηηθφ επί
πηζηψζεη, γηα ηηο κειέηεο, ππεξεζίεο, ή ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ
ζην φλνκα ηνπ σθεινχκελνπ (ή ηνπ εθπξνζψπνπ ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο
ηχπνπ Β). Πην παξαζηαηηθφ απηφ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά:
-

ην είδνο (ηνπνζέηεζε, κειέηε, θ.ιπ.) θαη ε αμία ησλ εξγαζηψλ,

-

ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ σθεινχκελνπ (ππνρξεσηηθά ε πιήξεο δηεχζπλζε

ηνπ αθηλήηνπ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο).
Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο εθδίδεη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ή
ηζνδχλακν βάζεη ηνπ ΘΦΑΠ παξαζηαηηθφ επί πηζηψζεη φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλαγξαθή
ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ αλά θνξνινγηθφ παξαζηαηηθφ, πξνζθνκίδεη επηπιένλ θαη
πεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά, αλά παξαζηαηηθφ, ηα αλσηέξσ
απαηηνχκελα ζηνηρεία.
Ρα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη κφλν απφ έλαλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν
αλά θαηεγνξία δαπάλεο, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά εθηθηφ.
Πε πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, εθδίδνληαη δηαθνξεηηθά παξαζηαηηθά γηα
θάζε δηακέξηζκα πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε κε θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο θαη
δηαθνξεηηθά παξαζηαηηθά, αλά είδνο δαπάλεο, γηα ηηο θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο κε ηελ
έλδεημε «δηαρείξηζε πνιπθαηνηθίαο». Πε πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β ηα
παξαζηαηηθά δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο ζα εθδίδνληαη ζην
ΑΦΚ δηαρείξηζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο.
Ρα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κφλνλ ηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα παξεκβάζεηο (δελ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ πσινχκελα είδε θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη πιεξσκέο κε ίδηα θεθάιαηα (κε ιήςε
δαλείνπ, ππέξβαζε επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ παξεκβάζεσλ, ππέξβαζε αλψηαησλ
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νξίσλ ακνηβψλ - ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θ.ιπ.), απηέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
απνθιεηζηηθά κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα παξαζηαηηθά δαπάλεο ζα πξέπεη, ζηα ζηνηρεία επαγγέικαηνο ηνπ
ιήπηε ηνπ παξαζηαηηθνχ, λα έρνπλ ηελ έλδεημε «ηδηψηεο».
Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζα ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππφςε ηα νξηδφκελα ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ θαη
ζέζπηζεο ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζε απηέο. Πε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη επηιέμηκεο
ζπλαιιαγέο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη

κε

θαηαβνιή

κεηξεηψλ.Πε

πεξίπησζε

πιεξσκήο δαπαλψλ κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί δηθαηνινγεηηθφ
πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο.
Γελ γίλνληαη απνδεθηά ηα αθφινπζα:


Ξιεξσκέο πνπ δηελεξγεί ν σθεινχκελνο, κε εμαίξεζε ηελ πιεξσκή ελεξγεηαθνχ
επηζεσξεηή, επηζεψξεζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ αλειθπζηήξα,
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ θαηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ (φιεο φκσο κέζσ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο).



Φνξνινγηθά

ζηνηρεία

ηα

νπνία

εθδφζεθαλ

πξηλ

ηελ

εκεξνκελία

έλαξμεο

επηιεμηκφηεηαο, αλεμάξηεηα εάλ εμνθινχληαη αξγφηεξα.


Ζ εμφθιεζε δαπαλψλ κε κεηξεηά ή κε ηε ρξήζε επηηαγψλ ηξίησλ.



Ξιεξσκέο νη νπνίεο έγηλαλ κε ηξφπν θαη κε παξαζηαηηθά ηα νπνία δελ είλαη
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο,
πνπ ξπζκίδνπλ ην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ θαη ζέζπηζεο ηπρφλ
πεξηνξηζκψλ ζε απηέο.

Ρα παξαζηαηηθά δαπαλψλ πνπ δελ ζα εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ ζα
γίλνληαη δεθηά θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο δελ ζα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ην Ξξφγξακκα.
Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ παξέρεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο πεχζπλε Γήισζε Λ. 1599/1986, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
VIII-A, θαη ν πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ/ζπζηεκάησλ παξέρεη πεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα
κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VIII-B, γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε/ηνπνζέηεζε/
εθαξκνγή, βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ν πξνκεζεπηήο ή/θαη ν Δλεξγεηαθφο
Δπηζεσξεηήο. Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ πιηθψλ θαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ
είλαη ην ίδην πξφζσπν ζπκπιεξψλεηαη πεχζπλε Γήισζε γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ,
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VIII-Γ.
Ν Υθεινχκελνο (ν εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε αίηεζεο Ξνιπθαηνηθίαο), κε ηελ ππνβνιή
ηεο δήισζεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
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αλαξηήζεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηηο αλσηέξσ πεχζπλεο Γειψζεηο (πξσηφηππα ησλ
νπνίσλ ηεξεί ζην θάθειν ηνπ έξγνπ), πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ηα θίλεηξα.

7.2 Νινθιήξσζε Ξαξεκβάζεσλ - Γεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε
Κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ν Υθεινχκελνο ή ν εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε
αίηεζεο Ξνιπθαηνηθίαο, κεξηκλά γηα ηε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο λέαο θαηάζηαζεο
ηνπ αθηλήηνπ κεηά ηηο παξεκβάζεηο, ζηα πιαίζηα ππνρξέσζεο ππνβνιήο θσηνγξαθηθήο
ηεθκεξίσζεο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (βιέπε παξάξηεκα Σ).
Θαηφπηλ, θαιεί Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή (ππνρξεσηηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ
Δπηζεσξεηή πνπ έρεη εθδψζεη ην Α’ ΞΔΑ) γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο. Δηδηθά γηα ηελ αίηεζε πνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Β, ππνρξέσζε ππνβνιήο ζην
Ξξφγξακκα Β΄ Ξηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζα ππάξρεη κφλνλ εάλ έρνπλ
πινπνηεζεί θαη παξεκβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο
παξεκβάζεσλ 1 έσο 3).
Κε ηε δεχηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε δηαπηζηψλεηαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο
θαηνηθίαο θαη ε επίηεπμε ή κε ηνπ ειάρηζηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ φπσο αλαθέξεηαη ζην
Θεθάιαην 3. Ζ δεχηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πξέπεη λα δηελεξγεζεί θαη λα εθδνζεί ην
ζρεηηθφ ΞΔΑ (Β’ ΞΔΑ) εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (παξ. 7.4).Ρν
παξαζηαηηθφ δαπάλεο (εμνθιεκέλν) ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ππνβάιιεηαη
ζηνλ Γηθαηνχρν κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ.
Ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο
θαη ζηε βάζε ησλ θαηαγξαθψλ ηνπ πξψηνπ ΞΔΑ, θαηαγξάθεη, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, φιεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πιηθψλ/
ζπζηεκάησλ, ηελ πινπνηεκέλε πνζφηεηα αλά θαηεγνξία δαπάλεο, ην αληίζηνηρν θφζηνο
βάζεη ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πνπ ηνπ πξνζθνκίδεη ν Υθεινχκελνο, θαζψο θαη ηελ
ηαπηφηεηα

ηνπ ΞΔΑ

πνπ έρεη

εθδψζεη. Ζ θαηαγξαθή ζπκπεξηιακβάλεη

φιεο ηηο

παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ΞΔΑ, θαζψο θαη ηπρφλ
επηπιένλ παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3,
πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπ Β’ ΞΔΑ. Ρα ζηνηρεία
απηά θαηαγξάθνληαη ζην «Έληππν Θαηαγξαθήο Ξαξεκβάζεσλ – Νινθιήξσζε Έξγνπ» ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο VΗ. Ρα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ, πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο παξεκβάζεηο, ειέγρνληαη απφ ηνλ επηζεσξεηή, έηζη ψζηε λα
πηζηνπνηεζεί

ε

ζπκβαηφηεηά

ηνπο

κε

ηηο

πξνδηαγξαθέο

ηνπ

Θ.ΔΛ.Α.Θ.

θαη

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.
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Ν

Υθεινχκελνο

θαηαρσξίδεη

ειεθηξνληθά,

ζην

πιεξνθνξηαθφ

ζχζηεκα

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ηα ζηνηρεία ηνπ Β’ ΞΔΑ, ηα ζηνηρεία ησλ πινπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη
επηζπλάπηεη ην «Έληππν Θαηαγξαθήο Ξαξεκβάζεσλ – Νινθιήξσζεο Έξγνπ» (Ξαξάξηεκα
VI).
Πε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο, ην θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ, βάζεη

παξαζηαηηθψλ

δαπαλψλ, δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο πνιπθαηνηθίαο ζε θφζηνο θνηλφρξεζησλ
θαη κε θνηλφρξεζησλ παξεκβάζεσλ (ε θαηαγξαθή ησλ κε θνηλφρξεζησλ παξεκβάζεσλ
αθνξά κφλν ζηηο αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α). Ρν θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ
θαηαρσξίδεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θη απηφκαηα παξάγεηαη ην έληππν ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο VΗΗ «Έληππν Δπηκεξηζκνχ θφζηνπο βάζεη παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλά
δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο», ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απνδέρεηαη ην ζχλνιν ησλ
ηδηνθηεηψλ. Ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ θνηλφρξεζησλ παξεκβάζεσλ γίλεηαη βάζεη
ηνπ πνζνζηνχ αλά δηακέξηζκα, φπσο έρεη θαηαρσξεζεί ζην Έληππν Δπηκεξηζκνχ θφζηνπο
βάζεη πξνζθνξψλ αλά δηακέξηζκα πνιπθαηνηθίαο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV. Ν εθπξφζσπνο
θαηαρσξίδεη ειεθηξνληθά, ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ηα ζηνηρεία ηνπ
Β’ ΞΔΑ θαη ηα ζηνηρεία ησλ πινπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη επηζπλάπηεη ην «Έληππν
Θαηαγξαθήο Ξαξεκβάζεσλ – Νινθιήξσζε Έξγνπ» (Ξαξάξηεκα VI).
7.3 Νινθιήξσζε Έξγνπ – Ξξνζθφκηζε Γηθαηνινγεηηθψλ – Έιεγρνη
Αλαιπηηθά ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο παξνπζηάδνληαη
ζην Ξαξάξηεκα Σ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκπεξηιακβάλεηαη
θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. φηη
ππάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνιφγνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ (πεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε).

Κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
α) Ν Υθεινχκελνο ή, ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο, ν εθπξφζσπνο

επηζπλάπηεη ζην

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο Σ θαη δηελεξγεί έιεγρν επίηεπμεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ θαη πιεξφηεηαο
ζηνηρείσλ. Κε βάζε ηα θαηαρσξεκέλα πνζά δαπάλεο, ν Υθεινχκελνο ελεκεξψλεηαη απφ
ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηνλ ζπλνιηθφ αηηνχκελν επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ θαζψο
θαη γηα ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο πξνκεζεπηέο/
αλαδφρνπο/θ.ιπ., ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ησλ ππνβαιιφκελσλ δαπαλψλ
ππεξβαίλεη ηνλ ηειηθφ ζπλνιηθφ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ ή/θαη ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ρέινο, ππνβάιεη ηελ ειεθηξνληθή δήισζε πηζηνπνίεζεο γηα ηελ
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νινθιήξσζε

ηνπ έξγνπ θαη

ηελ

παξνρή

ησλ θηλήηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
β) Γηελεξγείηαη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν. Κε βάζε ηελ απφθαζε
ππαγσγήο θαη ηα ππνβαιιφκελα παξαζηαηηθά δαπαλψλ θαη παξαζηαηηθά θαηαβνιήο ηπρφλ
ίδηαο ζπκκεηνρήο, δηακνξθψλεηαη ν ηειηθφο ζπλνιηθφο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
έξγνπ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Υθεινχκελν. Πηελ
πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνλ αηηνχκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ α),
ν Υθεινχκελνο ππνβάιιεη εθ λένπ δήισζε πηζηνπνίεζεο.
γ)

Δπηπιένλ,

πξνυπνινγηζκνχ

ζηελ

πεξίπησζε

αλά

πνιπθαηνηθίαο,

Υθεινχκελν

ηεο

ε

δηακφξθσζε

πξνεγνχκελεο

ηνπ

παξαγξάθνπ

επηιέμηκνπ
β’

γίλεηαη

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαινγία θφζηνπο θνηλφρξεζησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρεη
θαηαγξαθεί ζην έληππν επηκεξηζκνχ θφζηνπο.
δ) Ν Γηθαηνχρνο εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηελ θαηαβνιή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηνλ
Υθεινχκελν γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ, ελεκεξψλεη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ
νξγαληζκφ ψζηε λα θαηαβάιιεη ηελ επηρνξήγεζε θαη ηελ εθηακίεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
δαλείνπ, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εμφθιεζε ησλ επί πηζηψζεη παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ
(αλαδφρσλ/πξνκεζεπηψλ/θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα θεθάιαηα 4 θαη 7.1, θαη
ηελ θαηαβνιή ζηνλ Υθεινχκελν ηνπ πνζνχ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί γηα ηα εμνθιεκέλα
παξαζηαηηθά δαπάλεο.
ε) Ν ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο εθηακηεχεη ην ζχλνιν ή ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ γηα
φζνπο έρνπλ ππνγξάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε θαη θαηαβάιιεη ηελ επηρνξήγεζε γηα ηελ
εμφθιεζε ησλ επί πηζηψζεη παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλαδφρσλ/πξνκεζεπηψλ/ζπκβνχινπ
έξγνπ/κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα θεθάιαηα 4 θαη 7.1.
ζη) Πηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, ηα πνζά ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ
ε’ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφζηνπο ησλ θνηλφρξεζησλ παξεκβάζεσλ,
επηκεξηδφκελα ζηνπο Υθεινχκελνπο.
ε) Πηελ πεξίπησζε πιεξσκψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηνλ Υθεινχκελν, ήηνη ακνηβή
ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή θαη ακνηβή γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ
ειέγρνπ

αλειθπζηήξα

ην

αληίζηνηρν

πνζφ

θαηαβάιιεηαη

ζηνλ

Υθεινχκελν.

Γηα

θαηαβεβιεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ βαξχλνπλ ηνλ Υθεινχκελν, θαηαβάιιεηαη
πνζφ (σο απνκείσζε ησλ απαηηνχκελσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ) πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ
επηρνξήγεζήο ηνπ, εθφζνλ απηέο είλαη επηιέμηκεο. .
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε απηφ ην ζηάδην ν Γηθαηνχρνο δηελεξγεί φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο
ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο,

βάζεη

ηεο

πιεξφηεηαο

θαη

ηνπ

πεξηερνκέλνπ

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ
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δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ Υθεινχκελν. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά
ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πξνθχςεη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο γηα θάπνηεο αηηήζεηο, ν Γηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
ππαγσγήο, ηεο παξαγξάθνπ 6.2, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηηο ελ ιφγσ αηηήζεηο θαη
ελεκεξψλεη

κέζσ

ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο

ππνβνιήο

αηηήζεσλ

ηνπο

Υθεινχκελνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην έξγν ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν φηαλ έρνπλ πινπνηεζεί νη παξεκβάζεηο
θαη έρεη εθδνζεί βεβαίσζε απφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. φηη ππάξρεη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ
ειεθηξνιφγνπ - πεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

(ζηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο νη

παξεκβάζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδηνθηεηψλ θαζψο θαη νη θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο) θαη
έρνπλ εμνθιεζεί νη ζρεηηθέο δαπάλεο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζρεηηθή απφθαζε νινθιήξσζεο. Ζ απφθαζε νινθιήξσζεο
δεκνζηεχεηαη ζην Γηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.hdb.gr) θαη αλαξηάηαη ζην
Ξξφγξακκα Γηαχγεηα.
Ζ ΔΓ ΔΞΑΛΔΘ θαη νη ΔΓ ΞΔΞ δηελεξγνχλ επηηφπηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηπρφλ ελέξγεηεο ηνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Νη
αλσηέξσ πεξεζίεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα Ρκήκαηα Δπηζεψξεζεο Δλέξγεηαο Βνξείνπ θαη
Λνηίνπ Διιάδνο, ηα νπνία, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ
ειέγρνπο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηα έξγα ησλ Υθεινπκέλσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πην πιαίζην ησλ αλσηέξσ
ειέγρσλ ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην buildingcert
γηα ηηο αλαθιήζεηο ησλ ΞΔΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ρα Ρκήκαηα Δπηζεψξεζεο Δλέξγεηαο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ Διιάδνο νξγαλψλνπλ θαη
πξαγκαηνπνηνχλ ζπζηεκηθνχο ειέγρνπο ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ ΞΔΑ πνπ αθνξνχλ
ζηηο αηηήζεηο ππαγσγήο θαη πξνβαίλνπλ ζηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ, φπνπ
απαηηείηαη.
Ν

Γηθαηνχρνο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο

δηελεξγεί

δεηγκαηνιεπηηθνχο

ζπλεξγαδφκελνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο

γηα

ηε

ειέγρνπο

δηαπίζησζε

ζηνπο

ηεο νξζήο

εθηέιεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο ειέγρνπο πξνθχςεη κε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κε ηήξεζε
ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πινπνίεζε ή απφθιηζε κεηαμχ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8.2.
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7.4 Ξξνζεζκίεο ινπνίεζεο ηνπ έξγνπ – ρνξήγεζε θηλήηξσλ
Ζ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ήηνη


ε πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ε εμφθιεζε ησλ απαηηνχκελσλ
δαπαλψλ κε ίδηα θεθάιαηα (π.ρ. έθδνζε αδεηψλ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο),



ε δηελέξγεηα ηεο 2εο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη ε εμφθιεζε απηήο,



ε έθδνζε παξαζηαηηθψλ ηπρφλ κειεηψλ ή/θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ,



ε θαηαρψξεζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο πξψηεο δήισζεο πηζηνπνίεζεο γηα
ηελ

νινθιήξσζε

ηνπ

έξγνπ

(απφ

ηνλ

Υθεινχκελν

ή,

ζηελ

πεξίπησζε

πνιπθαηνηθίαο, απφ ηνλ εθπξφζσπν) επηζπλάπηνληαο ηα απαηηνχκελα παξαζηαηηθά
δαπαλψλ θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Σ,
ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί απφ ηνλ Υθεινχκελν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
δψδεθα

(12)

κελψλ

απφ

ηελ

εκεξνκελία

έθδνζεο

ηεο

Απφθαζεο

παγσγήο

(ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ). Πε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη δπλαηή ε
νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηά ηηο 16/06/2023.
Ζ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο θαη ε εθηακίεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ
νινθιεξψλεηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο δήισζεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Ρα αλσηέξσ πνζά εθηακηεχνληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ σθεινχκελνπ θαη είλαη
αθαηάζρεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο δαλείνπ),ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 132 Θαλνληζκνχ 1303/2013 θαη ην άξζξν 32 Λ.4314/2014 θαη ηελ
κε αξ. 465/1999 γλσκνδφηεζε ηεο Νινκέιεηαο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο
θαη’ αλαινγία ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Γηθαηνχρνπ κε ηνλ Υθεινχκελν/Ρειηθφ Απνδέθηε ηεο
ελίζρπζεο.Ρα ελ ιφγσ πνζά είλαη δεζκεπκέλα γηα ηελ πιεξσκή πξνκεζεπηψλ/
αλαδφρσλ/θ.ιπ.
Δλ ζπλερεία, νη πιεξσκέο πξνο ηνπο αλαδφρνπο/πξνκεζεπηέο/θ.ιπ. δηελεξγνχληαη άκεζα
απφ ην Σξεκαηνπηζησηηθφ Νξγαληζκφ, ζηε βάζε εληνιήο/εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη
θαηαρσξεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απφ ηνλ Υθεινχκελν, θαη ζε θάζε πεξίπησζε,
φρη κεηά ην πέξαο κίαο (1) εβδνκάδαο απφ ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ζε απηφλ απφ ηνλ
Γηθαηνχρν. Νη αλάδνρνη/πξνκεζεπηέο δειψλνπλ γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο πιεξσκήο ηνλ
Δπαγγεικαηηθφ Ινγαξηαζκφ πνπ έρνπλ δειψζεη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΑΑΓΔ,
ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ ππ’ αξηζκ. 45231/20.04.2017 (ΦΔΘ Β’ 1445), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ΘΑ ΓΔΑΦ1167412 ΔΜ 2017/6.11.2017 (ΦΔΘ Β’ 3944) θαη ηζρχεη.

Γηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1.2:
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Ζ επηιεμηκφηεηα ππνβαιιφκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ησλ
Υθεινπκέλσλ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ιήγεη

ζηηο

16.06.2023.

Γαπάλεο

ησλ

Υθεινχκελσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, είηε ιφγσ κε
έγθπξεο εμφθιεζεο θάπνησλ παξαζηαηηθψλ είηε ιφγσ ηνπ έιεγρνπ ηεο δήισζεο
πηζηνπνίεζεο, θξίλνληαη σο κε επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε.


Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ήηνη νη πιεξσκέο πξνο ηνπο
αλαδφρνπο/πξνκεζεπηέο ιήγεη ηελ 31.12.2023, ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ
θαλνληζκνχ 1303/2013, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.

7.5 Γηαδηθαζία Ρξνπνπνηήζεσλ – Ξαξαηάζεσλ Ξξνζεζκηψλ
Νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φπσο νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ππαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηα ζηνηρεία ηνπ Υθεινχκελνπ θαη ηνπ αθηλήηνπ, ην χςνο ηεο επηρνξήγεζεο θαζψο θαη ην
επηιέμηκν θφζηνο, ε επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ν
ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ είλαη νπζηψδεηο θαη δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε
αιιαγή απφ ηνλ σθεινχκελν.

7.5.1 Ρξνπνπνηήζεηο Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ
Κεηά ηελ απφθαζε ππαγσγήο θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, επηηξέπνληαη
ηξνπνπνηήζεηο

ηνπ

θπζηθνχ

θαη

νηθνλνκηθνχ

αληηθεηκέλνπ

ηνπ

έξγνπ,

ππφ

ηελ

πξνυπφζεζε φηη κε ηελ ηξνπνπνίεζε δελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ
έξγνπ ζην Ξξφγξακκα θαη εηδηθφηεξα:
α) Σσξίο ππνβνιή δήισζεο
Ν Υθεινχκελνο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη κε ην λέν ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ζα επηηπγράλεηαη (δηαπίζησζε βάζεη
ηνπ Β’ ΞΔΑ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ) ν ειάρηζηνο ελεξγεηαθφο ζηφρνο.


Πηνλ ηξνπνπνηεκέλν επηρνξεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα
αλψηαηα φξηα (αλά ππνθαηεγνξία παξέκβαζεο) πνπ νξίδνληαη ζηνλ Νδεγφ
Ξξνγξάκκαηνο, ήηνη, ζηνλ ηξνπνπνηνχκελν επηρνξεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ δελ
κπνξεί λα γίλεη ππέξβαζε ησλ αλψηαησλ νξίσλ θαηά εηδηθφηεξε ππνθαηεγνξία
παξεκβάζεσλ.Γηα ηηο ακνηβέο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 4.1
δελ επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε, αλά πεξίπησζε, ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε
ηελ απφθαζε ππαγσγήο.



Γελ γίλεηαη δεθηφ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ
εγθεθξηκέλνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ παξεκβάζεσλ αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ
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επηιέμηκνπ

πξνυπνινγηζκνχ.

ηξνπνπνίεζε
επηιέμηκνπ

ηνπ

Πε

ζπλδπαζκνχ

πξνυπνινγηζκνχ

πεξίπησζε
παξεκβάζεσλ

παξεκβάζεσλ

πνπ
κε

ή/θαη

ν

Υθεινχκελνο

ηαπηφρξνλε
ησλ

ινηπψλ

επηζπκεί

αχμεζε

ηνπ

δαπαλψλ

κε

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα θάλεη
αίηεζε αλάθιεζεο ηεο ηξέρνπζαο απφθαζεο ππαγσγήο ζηνλ Γηθαηνχρν θαη ελ
ζπλερεία λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξ. 5.2 φηη δελ
έρνπλ

εμαληιεζεί

νη

δηαζέζηκνη

πφξνη

αλά

Ξεξηθέξεηα

θαη

Δπηρεηξεζηαθφ

Ξξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε απηή επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
o

Ζ λέα αίηεζε αμηνινγείηαη κε λέα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.

o

Ρπρφλ

δαπάλεο

πνπ

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί

σο

ζπλέρεηα

ηεο

1εο

αλαθιεζείζαο αίηεζεο θξίλνληαη σο επηιέμηκεο κφλν ζηελ πεξίπησζε εθείλε
πνπ ε λέα αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
ππαγσγήο λέαο αίηεζεο.


Δπηηξέπεηαη αιιαγή πξνκεζεπηή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αξρηθφο πξνκεζεπηήο έρεη
ήδε ιάβεη πξνθαηαβνιή, ν Υθεινχκελνο ζα πξέπεη πξψηα λα δηαζθαιίζεη φηη ν
αξρηθφο

πξνκεζεπηήο

ζα

επηζηξέςεη

ηελ

πξνθαηαβνιή

ζην

ινγαξηαζκφ

εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβεί ζηελ αιιαγή ηνπ
πξνκεζεπηή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Πε θάζε πεξίπησζε ε επζχλε γηα ηελ
επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο βαξχλεη ηνλ Υθεινχκελν. Ρν πνζφ ηεο επηζηξνθήο
είηε απνδίδεηαη ζηνπο λένπο πξνκεζεπηέο είηε επηκεξίδεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο.


Δπηηξέπεηαη αιιαγή ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή.



Δπηηξέπεηαη αιιαγή ζπκβνχινπ έξγνπ.Πηελ πεξίπησζε απηή ν Υθεινχκελνο
πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ ζπκβνχινπ έξγνπ ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

β) Mε ππνβνιή δήισζεο
Δπηηξέπεηαη

αιιαγή

ρξεκαηνδνηηθνχ

ζρήκαηνο

ζηηο

πεξηπηψζεηο

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, ή απφξξηςεο ηνπ απφ ηελ ηξάπεδα,

πεξηνξηζκνχ

ηνπ

ή ππαλαρψξεζεο ηνπ

σθεινχκελνπ απφ ην δάλεην κέζσ ελεκέξσζεο ηεο ηξάπεδαο, κεηά απφ ζρεηηθή δήισζε
ηξνπνπνίεζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Δηδηθφηεξα:
o

Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη θαηά ην
ζηάδην ππνγξαθήο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο δελ ρνξεγεζεί δάλεην απφ ηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ή ρνξεγεζεί κηθξφηεξν πνζφ, πθίζηαηαη ε
δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο κε ίδηα θεθάιαηα. Πηελ
πεξίπησζε απηή, θαη εθφζνλ ν Υθεινχκελνο απνδέρεηαη κέζσ ηνπ
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πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηελ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζην ρξεκαηνδνηηθφ
ζρήκα, ν Γηθαηνχρνο πξνρσξεί ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο
ιφγσ αιιαγήο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. Ζ αλσηέξσ απνδνρή ζα πξέπεη
λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη γηα ηελ ππνγξαθή
δαλεηαθήο ζχκβαζεο (παξ. 6.2).
o

Πε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, εάλ ν Υθεινχκελνο δελ απνδερζεί
ηε κεηαβνιή ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα, αλαθαιείηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν ε
απφθαζε ππαγσγήο γηα ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ ηεο πνιπθαηνηθίαο.

o

Πε

πεξίπησζε

πεξηνξηζκνχ

ηνπ

πνζνχ

ηνπ

δαλείνπ

απφ

ηνλ

Σξεκαηνπηζησηηθφ Νξγαληζκφ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο
ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ σθεινχκελν αίηεζε ζηνλ Γηθαηνχρν γηα
ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο.
Ζ ππνβνιή δήισζεο ηξνπνπνίεζεο δελ παξαηείλεη ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο έρεη νξηζηεί ζηελ παξ. 7.4.
7.5.2 Γεληθέο επηζεκάλζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
Ρξνπνπνηεηηθή απφθαζε ππαγσγήο εθδίδεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν κφλν γηα ηελ πεξίπησζε
εθείλε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ιφγσ αιιαγήο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
ζρήκαηνο, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο σθεινπκέλνπ ιφγσ απνβίσζεο.Γηα φιεο
ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο δελ ππνβάιιεηαη αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαη νη ζρεηηθέο αιιαγέο
ζηηο δαπάλεο θξίλνληαη σο επηιέμηκεο ή κε ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο (κεηά ηελ
ππνβνιή ηεο δήισζεο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ) θαη απνηππψλνληαη
ζηελ απφθαζε νινθιήξσζεο.
Πε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κε πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ ηνλ επηιέμηκν
(ζπλνιηθφ

ή/θαη

παξεκβάζεσλ)

βάζεη

ηεο

απφθαζεο

ππαγσγήο

ηνπ

έξγνπ

ηνπ

Υθεινχκελνπ, είηε επεηδή ηα πξνζθνκηζζέληα παξαζηαηηθά ππνιείπνληαη ηνπ επηιέμηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ είηε επεηδή δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ε εμφθιεζή ηνπο (κε
θαηαβνιή απφ ηνλ Υθεινχκελν ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνχ), νη ελ ιφγσ αιιαγέο
απνηππψλνληαη ζηελ απφθαζε νινθιήξσζεο αλαπξνζαξκφδνληαο ηα θίλεηξα, θαζψο θαη
ην πνζφ κε ην νπνίν ν Γηθαηνχρνο ζπκκεηέρεη ζην δαλεηαθφ θεθάιαην, ελψ ην πνζφ ηνπ
δαλείνπ αλαπξνζαξκφδεηαη βάζεη ηνπ λένπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ παξεκβάζεσλ. Ζ
απφθαζε

νινθιήξσζεο

θνηλνπνηείηαη

ζηνλ

Υθεινχκελν

θαη

ην

ρξεκαηνπηζησηηθφ

νξγαληζκφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε επηρνξήγεζε, ην ππεξβάιινλ
πνζφ δαλείνπ πνπ ηπρφλ έρεη εθηακηεπζεί επηζηξέθεηαη άκεζα απφ ηνλ Υθεινχκελν.
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7.5.3 Ξαξαηάζεηο Ξξνζεζκηψλ
Κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηθαηνχρνπ, επηηξέπεηαη ε Ξαξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο
ηνπ έξγνπ, γηα επηπιένλ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ ην πέξαο ηεο ελ ιφγσ
πξνζεζκίαο. Ζ παξάηαζε ιακβάλεηαη κε αίηεκα ηνπ σθεινπκέλνπ απηφκαηα κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ

ζπζηήκαηνο.

Θαηά

ην

αίηεκα

δχλαηαη

λα

αλαξηεζνχλ

ηπρφλ

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα. Ρν αίηεκα παξάηαζεο δχλαηαη λα γίλεη κέρξη ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο πινπνίεζεο θαη ε παξάηαζε ιακβάλεηαη απηφκαηα.
Ρν αίηεκα θαη ε δηαδηθαζία παξάηαζεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηπρφλ αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ην
νπνίν εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ρσξηζηά απφ ηνλ Γηθαηνχρν.
Ξαξάηαζε πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα εγθξηζεί απφ ηνλ Γηθαηνχρν κφλν ζε πεξίπησζε
αλσηέξαο βίαο.
Πε

θάζε

πεξίπησζε

δελ

είλαη

δπλαηή

ε

ρνξήγεζε

παξάηαζεο

πέξαλ

απφ

ηελ

16ε/6νπ/2023.

7.6 Απνβίσζε σθεινπκέλνπ
Πηελ πεξίπησζε απνβίσζεο ηνπ σθεινπκέλνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο έλαληη
ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαβηβάδνληαη ζε θπζηθφ πξφζσπν κε

εκπξάγκαην δηθαίσκα ζην

αθίλεην (πιήξε θπξηφηεηα, επηθαξπία, ςηιή θπξηφηεηα) θαη ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο
δηαδηθαζίεο πεξί θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. Ζ δηαδηθαζία δηαδνρήο γίλεηαη κέζσ ζρεηηθήο
πξνβιεπφκελεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Ρίζεηαη ππφςε φηη γηα λα ζεκειηψλνληαη εθαηέξσζελ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζην
Ξξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη ζπληειεζηεί ε παγσγή ζε απηφ, δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη
γίλεη θαη ε απνδνρή ηεο παγσγήο απφ ηνλ σθεινχκελν.
Θαηά ηε δηαδηθαζία απνδνρήο ηεο παγσγήο ζα δειψλεηαη απφ ηνλ σθεινχκελν ην
θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζηελ απεπθηαία πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ σθεινχκελνπ, ζα αλαιάβεη
σο δηάδνρνο φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σθεινχκελνπ έλαληη ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο.
Ν

δηάδνρνο

ζα

είλαη

ππνρξεσκέλνο

λα

ρξεζηκνπνηήζεη,

γηα

ηνπο

ζθνπνχο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο, ηελ ηξάπεδα πνπ έρεη ήδε επηιεγεί ζηελ αίηεζε απφ ηνλ σθεινχκελν.
Ρπρφλ αιιαγή ηνπ επηιεγκέλνπ δηαδφρνπ ζα γίλεηαη

κέζσ ηνπ Γηθαηνχρνπ ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο (Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα Α.Δ).
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- Πε πεξίπησζε χπαξμεο ζπγθπξίσλ ζην αθίλεην, σο δηάδνρνο ζα δειψλεηαη έλαο απφ
ηνπο ζπγθπξίνπο κε νπνηαδήπνηε κνξθή εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο (πιήξε, επηθαξπία,
ςηιή) θαη ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
- Δάλ δελ ππάξρνπλ ζπγθχξηνη ζην αθίλεην, σο δηάδνρνο ζα πξέπεη λα δεισζεί έλαο απφ
ηνπο δπλεηηθνχο θιεξνλφκνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηέιζεη ην αθίλεην ζε πεξίπησζε
ζαλάηνπ ηνπ σθεινχκελνπ. Δάλ ν δπλεηηθφο θιεξνλφκνο είλαη αλήιηθνο/πξνζηαηεπφκελν
ηέθλν ρσξίο ΑΦΚ, ζα πξέπεη λα δεισζεί σο δηάδνρνο ν δπλεηηθφο θεδεκφλαο ηνπ.
Ν δηάδνρνο δχλαηαη λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη σθεινχκελνο ζε άιιε θαηνηθία ζην ηξέρνλ
Ξξφγξακκα.
Ν δηάδνρνο κε ηελ απνδνρή ηνπ νξηζκνχ ηνπ σο λένο σθεινχκελνο νθείιεη λα απνδέρεηαη
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ππαγσγήο ηεο θαηνηθίαο ζην Ξξφγξακκα
(παξ. 8.1 ηνπ Νδεγνχ Δθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο).
Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δήισζε απνβίσζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο δηαδνρήο εμαηξείηαη απφ ηελ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 8. πνρξεψζεηο Υθεινπκέλσλ – Θπξψζεηο – Δλζηάζεηο

8.1 πνρξεψζεηο Υθεινπκέλσλ
Ν Υθεινχκελνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β, ν
εθπξφζσπνο) ππνρξενχηαη:


Λα απνδερζεί ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Ξξφγξακκα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ παξφληα Νδεγφ θαη
ηελ απφθαζε ππαγσγήο.



Λα ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ πνξεία ηεο αίηεζήο ηνπ,
γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηηο πξνζεζκίεο πνπ
ηίζεληαη απφ ην Ξξφγξακκα, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο πνπ δειψλεη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
επηθνηλσλία ησλ θνξέσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζα γίλεηαη κφλν κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν Υθεινχκελνο. Ζ έγθαηξε
αλάγλσζε απεζηαικέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ζεκαληηθή
γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Υθεινχκελνπ θαη απνηειεί απνθιεηζηηθή
επζχλε ηνπ.



Λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε δαλεηαθή ζχκβαζε κε ηελ Ρξάπεδα, ζε
πεξίπησζε πνπ έρεη ππνγξάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε.



Λα δερζεί πξνγξακκαηηζκέλνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα εζληθά ή
ελσζηαθά ειεγθηηθά φξγαλα, κεηά απφ πξφηεξε ζπλελλφεζε, δηεπθνιχλνληαο ην
έξγν ηνπο θαη παξέρνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, εθφζνλ δεηεζεί.



Λα δηαηεξήζεη ην έξγν γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ηελ ηειηθή εθηακίεπζε ηνπ
δαλείνπ ή/θαη ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην πξφγξακκα ηεο «άκεζεο ελίζρπζεο» θαη
λα κε κεηαβάιιεη νπζηαζηηθά ηηο πινπνηεκέλεο παξεκβάζεηο θαη θαηά ηξφπν πνπ
επεξεάδεη ηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζεο ή πνπ ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζε αιινίσζε ησλ ζηφρσλ πινπνίεζήο ηνπο. Πε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο
ηνπ αθηλήηνπ κεηά ηελ ηειηθή εθηακίεπζε, ν σθεινχκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ηνλ λέν ηδηνθηήηε γηα ηηο άλσ ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.



Λα ηεξεί, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ, ηελ ηζρχνπζα
εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο
ή/θαη άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηή.



Λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη ην θάθειν ηνπ έξγνπ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ζηελ εθηέιεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ έσο ηελ νινθιήξσζε θαη
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ηελ απνπιεξσκή ηνπο. Όια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα πξσηφηππα
παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ηεξνχληαη απφ ηνλ Υθεινχκελν
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ
εκεξνκελία ηειηθήο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ ή/θαη ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην
πξφγξακκα

ηεο

«άκεζεο

ελίζρπζεο»

θαη

γηα

ηηο

πεξηπηψζεηο

ελνηθίαζεο/

βξαρπρξφληαο κίζζσζεο γηα δέθα (10) έηε κεηά ην θιείζηκν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ην Ξξφγξακκα.


Λα ζέηεη ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ θαη γηα φζν ρξφλν ν Υθεινχκελνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο, φια ηα
έγγξαθα,

δηθαηνινγεηηθά

θαη

ζηνηρεία

ηνπ

έξγνπ,

ζηνλ

Γηθαηνχρν

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ζηελ ΔΓ ΔΞΑΛΔΘ, ζηελ ΔΓ ηνπ νηθείνπ ΞΔΞ, ζηελ EY Αξρή
Ξηζηνπνίεζεο θαη Δμαθξίβσζεο Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ (Αξρή
Ξηζηνπνίεζεο),

ζηελ

Δπηηξνπή

Γεκνζηνλνκηθνχ

Διέγρνπ,

ζηελ

Δπηηξνπή

Ξαξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Νη Υθεινχκελνη απνδέρνληαη ειεθηξνληθά ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπο, βάζεη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V-Α θαη V-B. Ζ αλσηέξσ απνδνρή επέρεη
ζέζε πεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Λ.1599/1986 θαη ε δηαπίζησζε φηη ην πεξηερφκελν ηεο δελ
είλαη αιεζέο ή φηη δελ ηεξνχληαη νη δεζκεχζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζε απηή, πέξαλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ην Λφκν ζπλεπεηψλ (Λ.1599/1986), κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε
αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ππαγσγήο θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζην έξγν ηνπ
Υθεινχκελνπ θαη επηζηξνθή ησλ εληζρχζεσλ πιένλ ησλ ηφθσλ.
Πηελ πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο, ν εθπξφζσπνο ησλ Υθεινπκέλσλ ππνρξενχηαη λα
απνδερζεί ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Ξξφγξακκα. Πην πιαίζην απηφ, ν εθπξφζσπνο
απνδέρεηαη ειεθηξνληθά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο ηνπ
Ξαξαξηήκαηνο V-B.
8.2 Ππλέπεηεο κε ηήξεζεο απφ ηνλ Υθεινχκελν ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Πε πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αηηήζεσλ γηα
ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ή/θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ σθειεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην
ηειηθφ

ζηάδην,

δηαπηζηψζεη

φηη

δελ

πιεξνχληαη

νη

φξνη

θαη

πξνυπνζέζεηο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο γηα θάπνηεο αηηήζεηο, πξνβαίλεη είηε ζε αθχξσζε αίηεζεο είηε ζε αλάθιεζε
ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, ηεο παξαγξάθνπ 6.2, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηηο ελ ιφγσ
αηηήζεηο θαη ελεκεξψλεη, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
αηηήζεσλ, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
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Πε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
εθδίδεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν απφθαζε αλάθιεζεο ππαγσγήο ηνπ έξγνπ ηνπ Υθεινχκελνπ
απφ ην Ξξφγξακκα, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε κε ρνξήγεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηελ αλάθηεζε
ησλ φπνησλ εληζρχζεσλ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί, ζηελ πεξίπησζε ιήςεο δαλείνπ.
Δηδηθφηεξα,

ε

δαλεηαθή

ζχκβαζε

δελ

ζα

δηέπεηαη

πιένλ

απφ

ηνπο

φξνπο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, επηζχξνληαο ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο απηήο
(δηάξθεηα, ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο, επηηφθην, θ.ιπ.). Ζ απφθαζε αλάθιεζεο ππαγσγήο
θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζηνλ Υθεινχκελν, ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ θαη ηελ
αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ.
Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δηαπηζησζεί, βάζεη ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ ηα αξκφδηα εζληθά ή
ελσζηαθά φξγαλα, ε κε νξζή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ν Γηθαηνχρνο πξνβαίλεη ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθιεζε/ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη
ζπλαθφινπζα γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε θαη ηελ

αλάθηεζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ

Υθεινχκελνπ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο (πιένλ ηφθσλ ζε πεξίπησζε θξαηηθήο ελίζρπζεο) ή
ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ.
Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ή θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ, θαηαγγειζεί ε δαλεηαθή ζχκβαζε απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, ν
Γηθαηνχρνο δελ θαηαβάιιεη πιένλ ηνπο ηφθνπο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, νη
νπνίνη πιένλ βαξαίλνπλ ηνλ Υθεινχκελν.
Ζ θαηαγγειία ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ απνηειεί
ιφγν αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. Πηελ πεξίπησζε απηή, δελ αλαθηψληαη ηα
θαηαβιεζέληα έσο ην ζεκείν απηφ θίλεηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο άκεζεο ελίζρπζεο θαζψο
θαη νη θαηαβιεζέληεο επηδνηνχκελνη ηφθνη.
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ηεο Απφθαζεο παγσγήο, νη Υθεινχκελνη δχλαληαη
λα αζθήζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 8.3έλζηαζε.
8.3 Γηαδηθαζία Δλζηάζεσλ
Α. Θαηά ηε δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο
Ν αηηψλ δχλαηαη λα ππνβάιιεη έλζηαζε (αληηξξήζεηο) θαηά ηεο γλσζηνπνίεζεο (κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο) φηη ε αίηεζε είλαη ζε δηαδηθαζία αθχξσζεο.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ Γηθαηνχρν κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, εληφο
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο αθχξσζεο. Δμεηάδεηαη απφ
ηνλ Γηθαηνχρν εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο,
ηφζν σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο φζν θαη σο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο. Ν
Γηθαηνχρνο εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή απνδνρή απηήο πξνο ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή.
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Β. Θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
Β.1 Νη σθεινχκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ έλζηαζε θαηά ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο
απφθαζεο ππαγσγήο, πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη
κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ππαγσγήο θαη γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη δεκνζηνλνκηθή
δηφξζσζε θαη ππνρξέσζε επηζηξνθήο ελίζρπζεο.
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα
(30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ.
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηφζν σο πξνο ηε λνκηκφηεηα
ηεο πξάμεο, φζν θαη σο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο έλζηαζεο
εθδίδεηαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο.
Β.2 Νη σθεινχκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ έλζηαζε ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο
απφθαζεο ππαγσγήο ησλ σθεινπκέλσλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςεη απφ ειέγρνπο πνπ
δηελεξγνχληαη

κεηά

ηελ

απφθαζε

ππαγσγήο

θαη

γηα

ηηο

νπνίεο

δελ

πξνθχπηεη

δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ Γηθαηνχρν κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειέγρνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη δάλεην θαη εμήληα (60)
εκεξψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ιεθζεί δάλεην θαη απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
έλζηαζεο ππνβνιή ζηνηρείσλ πνπ εθδίδεη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο.
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν, ηφζν σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο φζν θαη
σο πξνο ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο, εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Ν Γηθαηνχρνο εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή απνδνρή απηήο πξνο ηελ
Δπελδπηηθή Δπηηξνπή.

Νη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή θαη
θνηλνπνηνχληαη ακειιεηί ζηνπο αηηνχληεο, κε επηκέιεηα ηνπ Γηθαηνχρνπ, κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 9. Θχξηνη εκπιεθφκελνη θνξείο - Ππληειεζηέο Ξξνγξάκκαηνο
Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία» (ΔΓ ΔΞΑλΔΘ) θαη
Δηδηθέο

πεξεζίεο

Γηαρείξηζεο

ησλ

Ξεξηθεξεηαθψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ (ΔΓ ΞΔΞ)
Ζ ΔΓ ΔΞΑλΔΘ θαη νη ΔΓ ΞΔΞ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζην πιαίζην ηνπ
λ.4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε
7313/1818/29.11.2016 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο & Ξεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο (ΦΔΘ Β’ 3905) γηα ηε ζχζηαζε Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ κε ηελ επσλπκία
«Ρακείν Δμνηθνλνκψ ΗΗ».
Ζ ΔΓ ΔΞΑΛΔΘ θαη νη ΔΓ ΞΔΞ ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ηήξεζεο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ησλ Υθεινχκελσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,
θαη πξαγκαηνπνηνχλ δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο Υθεινχκελνπο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.3.
Γηθαηνχρνο
Γηθαηνχρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, είλαη ε

Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα ΑΔ. Ρα

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ απνξξένπλ απφ ηηο απνθάζεηο έληαμεο θαη
ηε Ππκθσλία Σξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Αλαπηπμηαθήο Ρξάπεδαο ΑΔ θαη ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Ν Γηθαηνχρνο αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί μερσξηζηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ κε δηεπαθή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνβνιήο, ζην νπνίν
ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ησλ Υθεινχκελσλ θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηελέξγεηα
ησλ ειέγρσλ θαη ε παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Ρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
ηνπ Γηθαηνχρνπ ελζσκαηψλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο
θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή έληππσλ
εγγξάθσλ

ζηνλ

Γηθαηνχρν

(π.ρ.

αίηεζε

ηνπ

σθεινχκελνπ

γηα

ηξνπνπνίεζε

ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο ή αλάθιεζε απφθαζεο ππαγσγήο), ν Γηθαηνχρνο ςεθηνπνηεί ηα
ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη ηα αλαξηά ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα.
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Ν Γηθαηνχρνο αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα παξαζηαηηθά
δαπαλψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ κε ρξήζε ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πνπ ηνπ έρεη δηαηεζεί απφ ην θνξέα ζρεδηαζκνχ.
Ν Γηθαηνχρνο ζπλεξγάδεηαη κε ηα Ρκήκαηα Δπηζεψξεζεο Δλέξγεηαο Βνξείνπ θαη Λνηίνπ
Διιάδνο

θαη

κε

ηε

Γηεχζπλζε

Δθαξκνγήο

Πρεδηαζκνχ

θαη

Διέγρνπ

Γνκεκέλνπ

Ξεξηβάιινληνο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο γηα ηε δηαζηαχξσζε
ζηνηρείσλ ζην πιαίζην αλαγθαίσλ ειέγρσλ.
Ν

Γηθαηνχρνο

πξαγκαηνπνηεί

δεηγκαηνιεπηηθνχο

ειέγρνπο

ζηνπο

ζπλεξγαδφκελνπο

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.3.
Ν Γηθαηνχρνο εηζεγείηαη ζην Φνξέα ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
πξνηάζεηο γηα επίιπζε

πξνβιεκάησλ πνπ

αλαθχπηνπλ

θαηά

ηελ πινπνίεζε

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.
Ν

Γηθαηνχρνο

νξγαλψλεη,

ιεηηνπξγεί

θαη

επνπηεχεη

γξαθείν

ελεκέξσζεο

θαη

πιεξνθφξεζεο (HelpDesk) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ/Υθεινπκέλσλ, ην
νπνίν απαληά ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ηελ ππαγσγή ζην
Ξξφγξακκα, ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο
θαη θαηαβνιήο ησλ θηλήηξσλ. Πηα πιαίζηα ηεο σο άλσ ιεηηνπξγίαο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο θαη παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία
γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο.
Ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ζην Φνξέα ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
(Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο) ζρέδην κε ζπρλέο εξσηήζεηο-απαληήζεηο
γηα ηε δηαζαθήληζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ θαζψο θαη φισλ
ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε, θαζψο θαη ζρεηηθέο
αλαθνξέο γηα ηελ πνξεία ηεο γξακκήο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο.

Ν Γηθαηνχρνο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε θάθεινπ έξγνπ/πξνγξάκκαηνο γηα
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο θαη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο
ελνηθίαζεο/βξαρπρξφληαο κίζζσζεο, δέθα (10) εηψλ κεηά ην θιείζηκν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχλ ην Ξξφγξακκα. Ν θάθεινο
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ
ηνλ Υθεινχκελν κε ηε Γήισζε Ξηζηνπνίεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Ρα
αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα δηαηεξνχληαη ππφ ηε κνξθή αληηγξάθσλ
ησλ πξσηνηχπσλ ή ζε θνηλψο απνδεθηνχο θνξείο δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ ππάξρνπλ κφλν ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
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Ν Γηθαηνχρνο δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ αθξίβεηα
ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε
ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ησλ αληηγξάθσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηξίκελν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Λ.2690/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Λ.4250/2014.

Δπελδπηηθή Δπηηξνπή
Ζ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή έρεη ζπζηαζεί κε ηελ κε Α.Ξ. 8069/B1/2939/ 27.12.2016
Απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Νη αξκνδηφηεηεο ηεο εμεηδηθεχνληαη ζην άξζξν
5

παξ.4

ηεο

κε

Α.Ξ.

7313/1818/29.11.2016(ΦΔΘ

3905/Β/05.12.2016)

Θνηλήο

πνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαη Ξεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο γηα ηελ Πχζηαζε Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ κε ηελ επσλπκία «ΡΑΚΔΗΝ
ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΥ ΗΗ», φπσο ηζρχεη.

Φνξέαο ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο, σο θνξέαο ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ
ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπληνλίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κε ζηφρν ηελ
απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πην πιαίζην απηφ, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζρεδηάδεη θαη εθδίδεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο–θαηεπζχλζεηο πξνο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο. Νη αλσηέξσ νδεγίεο εθδίδνληαη βάζεη επηζηνιψλ, κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη αλαθνηλψζεσλ ζην ζρεηηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, κε ηηο νπνίεο νη εκπιεθφκελνη ζην
Ξξφγξακκα θνξείο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη. Νη ελ ιφγσ νδεγίεο–θαηεπζχλζεηο
θνηλνπνηνχληαη ζηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο.
Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο, εηζεγείηαη ζηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο
θαη Δλέξγεηαο ηελ έθδνζε απφθαζεο κε ζπρλέο εξσηήζεηο-απαληήζεηο γηα ηε δηαζαθήληζε
ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ
ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε, κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ ΔΓ ΔΞΑλΔΘ
θαη ηηο ΔΓ ΞΔΞ. Νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ρνξεγνχλ ζχκθσλε γλψκε ζην κέξνο πνπ αθνξά
ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο, παξέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε
πξνο φινπο ηνπο θνξείο ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθψλ Υθεινπκέλσλ.
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Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο, γηα λα εθπιεξψζεη ην ξφιν ηεο, κπνξεί
λα δεηά ελεκέξσζε απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη έρεη πξφζβαζε ζην ζρεηηθφ κε ην πξφγξακκα Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα
ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ΞΔΛ, Ρνκέα Δλέξγεηαο, είλαη ν θχξηνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο ππνδνρήο ησλ αηηήζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ησλ
Υθεινχκελσλ, ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί
Νη

ρξεκαηνπηζησηηθνί

νξγαληζκνί

ηνπ

Ξαξαξηήκαηνο

ΣΗΗΗ

ρνξεγνχλ

δάλεηα

θαη

θαηαβάιινπλ ηα θίλεηξα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Νδεγφ Δθαξκνγήο. Ρα
εηδηθφηεξα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ απνξξένπλ
θαη απφ ηελ Δπηρεηξεζηαθή Ππκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη κε ηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή
Ρξάπεδα.
Νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δηελεξγνχλ, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αηηήζεσλ, ηηο
πιεξσκέο

(πξνο

πξνκεζεπηέο/αλαδφρνπο,

θ.ιπ.),

πνπ

γίλνληαη

κε

πφξνπο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο.

Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο
Ξξψηε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε (έθδνζε Α’ ΞΔΑ):
Ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο δηελεξγεί, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ηελ 1ε
ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζηελ θαηνηθία, εθδίδεη ην αληίζηνηρν Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο

(ΞΔΑ)

Ξαξαξηήκαηνο

θαη

IΗΗ,

ζπκπιεξψλεη

φπσο

ηελ

πξνβιέπεηαη

πξφηαζε

ζηελ

παξεκβάζεσλ

παξάγξαθν

«5.3

ζην
Ξξψηε

έληππν

ηνπ

Δλεξγεηαθή

Δπηζεψξεζε».
Ζ πξφηαζε παξέκβαζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ
θεθαιαίνπ 3 ηνπ νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκφ
παξεκβάζεσλ ηεο πξψηεο (1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ
θαηαγξάθνληαη

ζην

Α’

εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο,

ΞΔΑ,
φπσο

θαζψο

θαη

πεξηγξάθνληαη

ηπρφλ
ζην

επηπιένλ
θεθάιαην

παξεκβάζεηο
3,

πνπ

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπ Α’ ΞΔΑ. Δπίζεο, ζηελ
πξφηαζε παξεκβάζεσλ, ν επηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα
ηερληθά θαη ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
ζπζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηνλ
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έιεγρν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν επηζεσξεηήο θαηαγξάθεη
ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλακέλεηαη λα θαηαηαρζεί ε εμεηαδφκελε θαηνηθία
κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ην πνζφ εμνηθνλνκνχκελεο πξσηνγελνχο
ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Ζ νξζή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ απφ ηνλ επηζεσξεηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
επηιεμηκφηεηα ηεο αίηεζεο ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έθδνζε ηνπ Α’
Ξ.Δ.Α. ζπληζηά εθθίλεζε εξγαζηψλ κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.

Γεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε (έθδνζε Β’ ΞΔΑ)
Κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο δηελεξγεί ηελ 2ε
Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε, εθδίδεη ην αληίζηνηρν Β’ Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Β’
ΞΔΑ) θαη ζπκπιεξψλεη ζην έληππν «Θαηαγξαθή Ξαξεκβάζεσλ – Νινθιήξσζεο Έξγνπ»
(Ξαξάξηεκα VΗ) ηηο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν «7.2 Νινθιήξσζε Ξαξεκβάζεσλ - Γεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε».
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο πνπ δηελεξγεί ηελ δεχηεξε ελεξγεηαθή
επηζεψξεζε είλαη ππνρξεσηηθά δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή πνπ εμέδσζε
ην Α΄ΞΔΑ.

Πχκβνπινο Έξγνπ
Ν ζχκβνπινο έξγνπ έρεη, απέλαληη ζηνλ Υθεινχκελν, θαη’ ειάρηζηνλ ηελ ππνρξέσζε:


ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Υθεινχκελνπ γηα ηα εηζεξρφκελα ειεθηξνληθά κελχκαηα
απφ ην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα, ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηηο
αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο πνπ έρεη ν Υθεινχκελνο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο,



φισλ ησλ θαηαρσξήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην Ξιεξνθνξηθφ
Πχζηεκα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,



ηεο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ζην Ξιεξνθνξηαθφ
Πχζηεκα, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην έληππν «Ξξφηαζε Ξαξεκβάζεσλ» πνπ
ππνγξάθεη ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαη ζην έληππν «επηκεξηζκνχ θφζηνπο» ζε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α,



ηεο επηζχλαςεο φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε κνξθή πνπ απαηηείηαη απφ ην
Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα,



ηεο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ησλ πινπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ ζην Ξιεξνθνξηαθφ
Πχζηεκα,

φπσο

θαηαγξάθνληαη

ζην

έληππν

«Θαηαγξαθή

Ξαξεκβάζεσλ

–
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Νινθιήξσζε Έξγνπ» πνπ ππνγξάθεη ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαη ζην έληππν
«επηκεξηζκνχ θφζηνπο» ζε πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α,


ηεο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ζην Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα ησλ παξαζηαηηθψλ
δαπαλψλ θαη ηεο επηζχλαςεο ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πιεξσκήο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 10. Γεκνζηφηεηα Ξξνγξάκκαηνο

10.1 πνρξεψζεηο Γηθαηνχρνπ
Ν Γηθαηνχρνονθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη θαη απφ ηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πε θάζε
πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 1303/2013 πεξί
ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο.
10.2 πνρξεψζεηο Σξεκαηνπηζησηηθψλ Νξγαληζκψλ
Νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο δεκνζηφηεηαο θαη λα παξαπέκπνπλ ζηελ επίζεκε
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε θάζε ζρεηηθή κε ηε δξάζε δηαθήκηζε. Πε θάζε
πεξίπησζε, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Θαλνληζκνχ 1303/2013 πεξί ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε είδνο
δηαθήκηζεο (π.ρ. ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππν πιηθφ, εηδηθή πξνσζεηηθή ελέξγεηα) πνπ
αλαθέξεηαη

ζην

Ξξφγξακκα

«Δμνηθνλνκψ

-

Απηνλνκψ».

Γηα

εηδηθφηεξα

ζέκαηα

δεκνζηφηεηαο νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ
Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Ρνκέα Δλέξγεηαο.
10.3 πνρξεψζεηο ινηπψλ θνξέσλ
Νπνηνδήπνηε είδνο δηαθήκηζεο (π.ρ. ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππν πιηθφ, εηδηθή
πξνσζεηηθή ελέξγεηα) πνπ αθνξά ζην Ξξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ - Απηνλνκψ», απφ φινπο
ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή δξάζε (π.ρ. αλάδνρνη, πξνκεζεπηέο, εξγνιάβνη, εηαηξείεο
θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο παινπηλάθσλ, θνπθσκάησλ, ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, επηζεσξεηέο
θ.ιπ.), ζα πξέπεη ηεξεί ηνπο φξνπο δεκνζηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, φπσο απηνί έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 11. Ξιεξνθφξεζε

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ/Υθεινπκέλσλ ιεηηνπξγεί γξαθείν ελεκέξσζεο
θαη πιεξνθφξεζεο (HelpDesk), απφ ηνλ Γηθαηνχρν, ην νπνίν απαληά ζε εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ηελ ππαγσγή ζην Ξξφγξακκα, ηε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη θαηαβνιήο ησλ
θηλήηξσλ.
Ξιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξίζθνπλ:
• ζηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο https://exoikonomo2020.gov.gr
• ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο θάζε Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Ξαξάξηεκα XIV),
• ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΠΞΑ (www.espa.gr),
• ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.hdb.gr).
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Ξαξαξηήκαηα
Ξαξάξηεκα Η-Α: Γηθαηνινγεηηθά

πνβνιήο

Αίηεζεο

Κεκνλσκέλνπ

Γηακεξίζκαηνο

ή

Κνλνθαηνηθίαο
Ξαξάξηεκα Η-Β: Γηθαηνινγεηηθά πνβνιήο Αίηεζεο Ξνιπθαηνηθίαο Ρχπνπ Α & Β
Ξαξάξηεκα Η-Γ: Γηθαηνινγεηηθά πνβνιήο Αίηεζεο Γηακεξίζκαηνο σο κέξνο αίηεζεο ζε
Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Α
Ξαξάξηεκα ΗΗ:

πφδεηγκα Ξξαθηηθνχ Γεληθήο Ππλέιεπζεο

Ξαξάξηεκα ΗΗΗ: Έληππν Ξξφηαζεο Ξαξεκβάζεσλ
Ξαξάξηεκα IV: Έληππν Δπηκεξηζκνχ πξνυπνινγηζκνχ πνιπθαηνηθίαο
Ξαξάξηεκα V - A: Γήισζε Υθεινχκελνπ πνβνιήο Αίηεζεο
Ξαξάξηεκα V - B: Γήισζε εθπξνζψπνπ πνιπθαηνηθίαο πνβνιήο Αίηεζεο
Ξαξάξηεκα V - Γ: Γήισζε Υθεινχκελνπ απνδνρήο απφθαζεο ππαγσγήο
Ξαξάξηεκα VΗ: Έληππν Θαηαγξαθήο Ξαξεκβάζεσλ – Νινθιήξσζε Έξγνπ
Ξαξάξηεκα VII: Έληππν Δπηκεξηζκνχ θφζηνπο πνιπθαηνηθίαο
Ξαξάξηεκα VIIΗ - Α: πεχζπλε Γήισζε αλαδφρνπ έξγνπ
Ξαξάξηεκα VIIΗ - Β: πεχζπλε Γήισζε πξνκεζεπηή πιηθψλ
Ξαξάξηεκα VIIΗ - Γ: πεχζπλε Γήισζε πξνκεζεπηή – αλαδφρνπ
Ξαξάξηεκα IX: πεχζπλε Γήισζε ρξήζεο αθηλήηνπ
Ξαξάξηεκα X:

Γήισζε Ξηζηνπνίεζεο & δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ Νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ

Ξαξάξηεκα XΗ: πεχζπλε Γήισζε γηα εληζρχζεηο βάζεη θαζεζηψηνο deminimis
Ξαξάξηεκα XΗΗ: Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Αίηεζεο
Ξαξάξηεκα ΣΗΗΗ: Ππκκεηέρνληεο Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί
Ξαξάξηεκα ΣΗV: Γηθηπαθνί

Ρφπνη

Δηδηθψλ

πεξεζηψλ

Γηαρείξηζεο

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ
100

