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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. Ξεξηγξαθή Ξξνγξάκκαηνο 

1.1. Πθνπηκφηεηα 

Ζ πξάζηλε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ραξαρζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη έρεη 

απνηππσζεί ζην Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Θιίκα (ΔΔΘ) ζηνρεχεη ζε κηα 

ελεξγεηαθή κεηάβαζε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ (ΑηΘ), ηελ 

αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ηελ 

απνιηγληηνπνηεκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Ο Δπξσπατθφο θηεξηαθφο ηνκέαο επζχλεηαη γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο 

ηειηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 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. 

χκθσλα 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, ελψ νη θαηνηθίεο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο (79,1%). Σν 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. 

Παξφηη 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
 ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΔ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ ΘΣΖΡΗΧΛ, Θ ΘΑΗ Θ ΣΑΣΗΣΗΘΖ ΑΛΑΙΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 θαη ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ 2011-201930, ΤΠΔΛ, ψκα Δπηζεψξεζεο Λνηίνπ/Βνξείνπ Διιάδνο, Σκήκα Δπηζεψξεζεο 

Δλέξγεηαο, Ηνχληνο 2020, http://bpes.ypeka.gr/?page_id=21 
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Ζ αλαγθαηφηεηα ινηπφλ αλαθαίληζεο ηνπ θηεξηαθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα είλαη 

αλακθηζβήηεηε, θαζψο έηζη επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθά 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, ηα λνηθνθπξηά, ην Δζληθφ ρέδην γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Θιίκα (ΔΔΘ) 

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 ζηελ ξηδηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

γεξαζκέλνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ρψξαο, δίλνληαο ηαπηφρξνλα κηα ψζεζε ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο παξνπζίαζε χθεζε ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. 

Κε ηα πξνγξάκκαηα Δμνηθνλνκψ θαη’ Οίθνλ Η, Δμνηθνλνκψ θαη’ Οίθνλ ΗΗ (Α θαη Β Θχθινο), 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ 2007-2013, 2014 – 2020, πινπνηήζεθαλ ελεξγεηαθέο 

παξεκβάζεηο ζε ζχλνιν 130.000 πεξίπνπ θαηνηθηψλ/θηεξηαθψλ κνλάδσλ. 

Σν πξφγξακκα Δμνηθνλνκψ Θαη’ Οίθνλ 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+. Σέινο, 

επηδνηείηαη ε εγθαηάζηαζε έμππλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (smart home), ηα νπνία 

ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθψλ 

ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίεο), φηαλ ζπλδπάδνληαη κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.  

Παξάιιεια, αθνινπζψληαο ην ΔΔΘ, 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 Αζήλα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε, φπνπ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

παξνπζηάδεη πςεινχο δείθηεο θαη φπνπ ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξηνχ είλαη αλεπηπγκέλν.   

πκβάιινληαο, ινηπφλ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΔΘ 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 Ξεξηγξαθή - Γηάξθεηα Ξξνγξάκκαηνο 

Σν Πξφγξακκα ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ζηνλ νηθηαθφ θηεξηαθφ ηνκέα, κε 

ζηφρν ηελ κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθψλ 

θαπζίκσλ, ζην πιαίζην ηεο κεηάβαζεο ζε έλα «Έμππλν πίηη». Σν Πξφγξακκα 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 Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πέληε 

(5) θαηεγνξίεο θηλήηξσλ, ζηηο νπνίεο νη Χθεινχκελνη εληάζζνληαη αλάινγα κε ην 

εηζφδεκά ηνπο φπσο αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 2.2. Δπίζεο, 

πξνβιέπνληαη  θίλεηξα γηα παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζε πνιπθαηνηθίεο κε 

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 Πξφγξακκα 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 Πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα αλνίμεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΛ, 

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 

Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Α’ ΠΔΑ).  

Δπηιέμηκεο είλαη νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ΠΔΑ 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 Χθεινχκελνπ  

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 

Χθεινχκελνπο ζε ζχκβνπιν έξγνπ. 

Οη δπλεηηθά Χθεινχκελνη (ή νη ζχκβνπινη ηνπ έξγνπ) αλαξηνχλ ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ΠΔΑ, ζηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ην ΠΔΑ 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 Πξνγξάκκαηνο θαη εθφζνλ δηαζηαπξσζεί ε εγθπξφηεηα ηνπο, νη δπλεηηθά 

Χθεινχκελνη (ή νη ζχκβνπινη ηνπ έξγνπ) ππνβάινπλ ηελ αίηεζε θαη απηή ππάγεηαη ζην 

Πξφγξακκα, κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε 

απφθαζε ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα. 

Κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, νη Χθεινχκελνη απεπζχλνληαη εθ λένπ ζε 

Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή (δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Δλεξγεηαθφ επηζεσξεηή πνπ ζπλέηαμε ην Α’ 

ΠΔΑ), ψζηε λα δηελεξγεζεί δεχηεξε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη λα 

εθδνζεί λέν ΠΔΑ (Β’ ΠΔΑ). Βάζεη ηνπ Β’ ΠΔΑ θαη θαηφπηλ ηεο δηαπίζησζεο επίηεπμεο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη ε θαηαβνιή 

ησλ θηλήηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηνπο Χθεινχκελνπο. 

Ζ δαπάλε γηα ην θφζηνο ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ε δαπάλε ηνπ ζπκβνχινπ 

έξγνπ θαζψο θαη ηπρφλ ινηπέο δαπάλεο κειεηψλ, θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ απφ ην 

Πξφγξακκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ηεο αίηεζεο θαη επίηεπμεο ηνπ ειάρηζηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Σα έξγα ησλ Χθεινχκελσλ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ζα πξέπεη λα 

νινθιεξψλνληαη ζε δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο ππαγσγήο. 
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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 Πξνγξάκκαηνο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

- Κνλνθαηνηθία: Σν εληαίν θηήξην πνπ πεξηιακβάλεη κία ηδηνθηεζία, πνπ 

δηαηάζζεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζηάζκεο, κε θχξηα ρξήζε θαηνηθίαο. ηνλ 

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 ΠΔΑ α) γηα «Οιφθιεξν 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: Σν εληαίν θηήξην πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θηεξηαθέο κνλάδεο - ηδηνθηεζίεο κε θχξηα ρξήζε θαηνηθίαο, ζε νξηδφληηα ή/θαη 

θαηαθφξπθε δηάηαμε ηνλ 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 ΠΔΑ γηα «Οιφθιεξν Θηήξην» θαη ρξήζε «Πνιπθαηνηθία» 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 ΠΔΑ γηα «Θηεξηαθή κνλάδα» θαη ρξήζε «Πνιπθαηνηθία» 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,: 

 Τθίζηαηαη λφκηκα.  

 Γελ έρεη θξηζεί θαηεδαθηζηέα. 

 Υξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία.  

 Έρεη θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.) ζε 

θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ. 

Οη πξνυπνζέζεηο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ ελφηεηα 2.2. 

 

2.2. Υθεινχκελνη – Δηζνδεκαηηθέο Θαηεγνξίεο – Δίδε Δπηρνξήγεζεο  

ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ ηξεηο (3) δηαθξηηνί ηχπνη αηηήζεσλ, κηα (1) γηα 

κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα ή κνλνθαηνηθίεο θαη δχν (2) γηα πνιπθαηνηθίεο.  

η.  Αίηεζε Κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο ή Κνλνθαηνηθίαο, 

ηη.  Αίηεζε Πνιπθαηνηθίαο Σχπνπ Α, 

ηηη.  Αίηεζε Πνιπθαηνηθίαο Σχπνπ Β. 

Οη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην θεθ. 2.3 

Ζ λνκηκφηεηα ηεο θαηνηθίαο απνδεηθλχεηαη βάζεη νηθνδνκηθήο άδεηαο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο θαηνηθίαο δε 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. 

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 Πξνγξάκκαηνο (θνξνινγηθφ 

έηνο 2019). 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 θνηλφρξεζηεο 

παξεκβάζεηο, ε ρξήζε θαηνηθίαο ησλ δηακεξηζκάησλ πξνθχπηεη απφ ην πξαθηηθφ ηεο 

                                            
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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γεληθήο ζπλέιεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (βι. θεθ. 

2.3.1). 

Σν Ξηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.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 Πξφγξακκα 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 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 Πξφγξακκα έρνπλ κφλνλ ν πιήξεο θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο.  

ηηο ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο/βξαρπρξφληεο κηζζψζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Θαλνληζκνχ 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ΔΔ γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 

minimis), φπνπ θαζνξίδνληαη ηα φξηα ζψξεπζεο. Απαηηείηαη απφ ηνλ Χθεινχκελν (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.  

ε 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.  

 

Σα αλσηέξσ θπζηθά πξφζσπα θαινχληαη Υθεινχκελνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθφζνλ 

βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο θαηά ην έηνο αλαθνξάο θαηαηάζζνληαη ζηηο θάησζη 

εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 
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Πίλαθαο 2.2.1 Δηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Κύθινπ Δμνηθνλνκώ - Απηνλνκώ 

Θαηεγνξία Αηνκηθφ Δηζφδεκα Νηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

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 

 

Χο 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 Οηθνλνκηθή 

ππεξεζία (βι. & θεθ 5.2 Δηδηθέο Πεξηπηψζεηο 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. ε 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 

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/Κ, ή/θαη ε ζχδπγνο/Κ) είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ην εηζφδεκα γηα ηελ θαηάηαμε 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 
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ζπλνιηθνχ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη απνθηεζεί ζηε ρψξα Φνξνινγηθήο Θαηνηθίαο 

ηνπ (γηα ηα αλσηέξσ βι. & θεθ 5.2 Δηδηθέο Πεξηπηψζεηο 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. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά σο 

Παξάξηεκα ζηελ επίζεκε έθδνζε ηνπ Οδεγνύ. 

 

Πξνβιέπεηαη 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 

Π.Δ. Θνδάλεο: Γήκνο Θνδάλεο, Γήκνο Βνΐνπ, Γήκνο Βειβεληνχ, Γήκνο Δνξδαίαο, 

Γήκνο εξβίσλ 

Π.Δ.Φιψξηλαο: Γήκνο Φιψξηλαο, Γήκνο Ακπληαίνπ, Γήκνο Πξεζπψλ 

Π.Δ. Αξθαδίαο: Γήκνο Κεγαιφπνιεο, Γήκνο Γνξηπλίαο   

 

- Δπί ηνπ βαζηθνχ πνζνζηνχ επηρνξήγεζεο πξνζηίζεηαη  ζε φινπο εηδηθή πξνζαχμεζε 10% 

ιφγσ COVID – 19. 

- ε θηήξηα ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο Ζ θαη Ε (κνλνθαηνηθίεο, κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα, 

πνιπθαηνηθίεο Σχπνπ Α), εθφζνλ επηηεπρζεί αλαβάζκηζε ζε ηνπιάρηζηνλ Β’ ελεξγεηαθή 

θαηεγνξία, πξνζηίζεηαη ελεξγεηαθφ premium +10%.  
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Γηα αηηήζεηο κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη κνλνθαηνηθηψλ, ην κέγηζην πνζνζηφ 

επηρνξήγεζεο νξίδεηαη σο εμήο:  

Πίλαθαο 2.2.3 Δπηρνξήγεζε κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο θαη κνλνθαηνηθίαο 

 
Αηνκηθφ 

Δηζφδεκα 

Νηθνγελεηαθφ 

Δηζφδεκα 

Βαζηθφ 
Ξνζνζηφ 

Δπηρ/ζεο* 

COVID-
19 

premium 

Δλεξγεηαθφ 
premium 

Κέγηζην 
Ξνζνζηφ 

Δπηρ/ζεο 

Κέγηζην 

Ξνζνζηφ 
Δπηρ/ζεο 
γηα 
ιηγληηηθέο 
πεξηνρέο 

1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 10% 10% 85% 95% 

2 
> 10.000 

– 20.000 

> 20.000 – 

30.000 
55% 10% 10% 75% 85% 

3 
> 20.000 

– 30.000 

> 30.000 – 

40.000 
50% 10% 10% 70% 80% 

4 
> 30.000 

– 50.000 

> 40.000 – 

70.000 
45% 10% 10% 65% 75% 

5 
> 50.000 

– 90.000 

> 70.000 – 

120.000 
35% 10% 10% 55% 65% 

* 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 Πξφγξακκα, θαη 

νξίδεηαη σο εμήο:  

Πίλαθαο 2.2.4 Δπηρνξήγεζε Πνιπθαηνηθίαο Σύπνπ Α - Β 

 Ξνιπθαηνηθία 
Βαζηθφ πνζνζηφ  
επηρνξήγεζεο * 

COVID-19 
premium  

Δλεξγεηαθφ 
premium  

Κέγηζην 
Ξνζνζηφ 
Δπηρ/ζεο   

Κέγηζην 

Ξνζνζηφ 
Δπηρ/ζεο 
γηα 
ιηγληηηθέο 
πεξηνρέο   

1 Σχπνπ Α 60% 10% 10% 80% 90% 

2 Σχπνπ Β 60% 10% - 70% 80% 

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

πίλαθα 2.2.2 

 

Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αθνξά ζηνλ επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ παξεκβάζεσλ. Γηα ην 

ππφινηπν πνζνζηφ έσο ην 100% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ παξεκβάζεσλ πθίζηαηαη 
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ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο δαλείνπ κε επηδφηεζε επηηνθίνπ (θεθ. 4), ζηε βάζε ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπ Χθεινχκελνπ.  

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 Πξνυπνζέζεσλ 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 αλά θαηνηθία: Γηα θάζε επηιέμηκε θαηνηθία 

(κνλνθαηνηθία/κεκνλσκέλν δηακέξηζκα/δηακέξηζκα σο κέξνο αίηεζεο ζε πνιπθαηνηθία 

ηχπνπ Α) ηνπ ηξέρνληνο Θχθινπ «Δμνηθνλνκψ-Απηνλνκψ» πξέπεη λα ππνβιεζεί κία (1) 

κφλν αίηεζε. Θαηνηθίεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη θάπνηνλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

θχθινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη’ Οίθνλ ΗΗ» ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

2014-2020 δελ έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ζηνλ ηξέρνληα Θχθιν. 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. ην αλσηέξσ πιαίζην δελ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αίηεζεο γηα ηελ ίδηα πνιπθαηνηθία. 

Ο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ αθνξά ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζην πξφγξακκα θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γηθαηνχρν πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

νηθείαο απφθαζεο ππαγσγήο. 

 

2.3.1 Δηδηθέο Ξξνυπνζέζεηο ππνβνιήο γηα Ξνιπθαηνηθίεο 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο δχν ηχπσλ αηηήζεσλ 

πνιπθαηνηθίαο. 

Αίηεζε Πνιπθαηνηθίαο Σχπνο 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 
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 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 Πξφγξακκα.  

 Τπνβάιιεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πνπ αθνξά ζπλνιηθά ζην ηκήκα 

ηνπ θηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία, ζπλνδεπφκελν απφ έληππν Πξφηαζεο 

Παξεκβάζεσλ.  

 Πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.2.1.  

 Οη ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ πνπ δελ εληάζζνληαη ή δε ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

δεισζεί ζηελ Απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο Πνιπθαηνηθίαο κε ίδηα θεθάιαηα.  

 

Αίηεζε Πνιπθαηνηθίαο Σχπνο Β-Θνηλφρξεζηεο Παξεκβάζεηο 

Αθνξά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη 

πεξηιακβάλεη κφλν  παξεκβάζεηο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνιπθαηνηθίαο ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα 3.2.1, ρσξίο, δειαδή λα ζπκπεξηιακβάλνληαη παξεκβάζεηο ζηα δηακεξίζκαηα. 

Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε πνιπθαηνηθίαο Σχπνπ Β ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα 

αθφινπζα: 

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

πνιπθαηνηθίαο» θαη λα έρεη αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 

άλσ ΑΦΚ. 

 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, θαη 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε επηρνξήγεζε.   

 Τπνβάιιεηαη Πηζηνπνηεηηθφ 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 Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ.  

 



 

                                                 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

 16 

 

 

2.4 Έλαξμε Δπηιεμηκφηεηαο  

Χο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) θαηάηαμεο ηνπ αθηλήηνπ (παξ. 2.1.2). 

Χζηφζν, 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. 

Πίλαθαο 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 

Δλεξγεηαθφο 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 

εκεηψλεηαη 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 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 
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εθηθηφ. Δπηπιένλ, εάλ  ην πινπνηεζέλ έξγν αθνξά ζε ξηδηθή αλαθαίληζε ηνπ θηεξίνπ/ηεο 

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 Θηείσλ» 

(ΘΔλΑΘ), ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά εθηθηφ. ε 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. 

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.Σ.1, 3.Σ.2, 3.Σ.3 ), ηεο θαηεγνξίαο 4 θαη ηεο ππνθαηεγνξίαο 

1.Ε ηνπ πίλαθα 3.2.1 θαησηέξσ, πξνζθνκίδεηαη δειηίν πξντφληνο, φπσο απηφ νξίδεηαη 

ζηελ Οδεγία 2010/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζήκαλζε (Energy Labelling). 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 είλαη ππνρξεσηηθή ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (αλαθχθισζε) -ζπιινγή 

θαη παξάδνζε- ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (Α.Δ.Θ.Θ.) 

(π.ρ. θνπθψκαηα, ιέβεηεο, παινπίλαθεο θ.α.) ζε λνκίκσο απνδεθηνχο ρψξνπο παξάδνζεο 

Α.Δ.Θ.Θ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο (αλάδνρνη ή ν θχξηνο ηνπ έξγνπ) Α.Δ.Θ.Θ., φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΘ 1312Β/2010) Θ.Τ.Α. 

Οη παξεκβάζεηο, πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα ππαγσγή ζην Πξφγξακκα, 

πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή θαη αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ.  

 

3.2 Δπηιέμηκεο παξεκβάζεηο αλά ηχπν θαηνηθίαο 

Οη παξεκβάζεηο πνπ δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο αλά ηχπν θαηνηθίαο-αίηεζεο θαίλνληαη 

ζηνλ θάησζη πίλαθα 3.2.1. Πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο ζε θνπθψκαηα/ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο/αεξηζκνχ, ζεξκνκφλσζε, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ςχμεο, ζπζηήκαηα δεζηνχ λεξνχ 

ρξήζεο θαη άιια ζπζηήκαηα απηνλφκεζεο φπσο θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζχζηεκαηα 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο), ζεκεία επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεηνπ 

νρήκαηνο, ζπζθεπέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (smart home), αλαβάζκηζε αλειθπζηήξα θαη 

αλαβάζκηζε θσηηζκνχ.  
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Πίλαθαο 3.2.1  Δπηιεμηκόηεηα παξεκβάζεσλ αλά ηύπν θαηνηθίαο-αίηεζεο 

Θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ 

Κνλνθαηνη-
θία/Κεκνλσκέ
λν δηακέξηζκα 

Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Α 
 

Ξνιπθαηνηθία 
ηχπνπ Β 

 

 Κε 
θνηλφρξεζηεο 
(δηακέξηζκα) 

Θνηλφρξεζηεο Θνηλφρξεζηεο 

1. ΘΝΦΥΚΑΡΑ/ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΠΘΗΑΠΖΠ/ΑΔΟΗΠΚΝΠ         

1.Α1 Πιαίζην αινπκηλίνπ κε παινπίλαθα- Παξάζπξν  √ √ √ √ 

1.Α2 Πιαίζην αινπκηλίνπ κε παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα  √ √ √ √ 

1.B1 Πιαίζην μχινπ κε παινπίλαθα – Παξάζπξν  √ √ √ √ 

1.B2 Πιαίζην μχινπ κε παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα  √ √ √ √ 

1.Γ1 Πιαίζην PVC κε παινπίλαθα – Παξάζπξν √ √ √ √ 

1.Γ2 Πιαίζην PVC κε παινπίλαθα - Δμσζηφζπξα  √ √ √ √ 

1.Γ Κφλνλ παινπίλαθεο (Υσξίο αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ) (1) (2)  √ √ √ √ 

1.Δ1 Δμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ θχιιν (ζχζηεκα Θνπηί–Ρνιφ, ή Δμψθπιιν) (2) (3) (4)   √ √ - - 

1.Δ2 Ινηπά ζηαζεξά ή θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο (2) (4)  √ √ - - 

1.Ε πζηήκαηα Κεραληθνχ Αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο (4) (5)  √ √ - - 

          

2. ΘΔΟΚΝΚΝΛΥΠΖ         

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)  √ √ √    √ (6) 

2.Γ2 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί πηινηήο, ή κε ζεξκαηλφκελνπ 
ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε ειαθξά πεηάζκαηα (6)  

√ √ √    √ (6) 

     

3. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ/ΤΜΖΠ         

3.Α Γηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (7) (8)  √    √(8)    √(8) √ 

3.Β χζηεκα θαπζηήξα – ιέβεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ / Τγξαεξίνπ √ √ √ √ 
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Θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ 
Κνλνθαηνη-

θία/Κεκνλσκέ
λν δηακέξηζκα 

Ξνιπθαηνηθία ηχπνπ Α 
 

Ξνιπθαηνηθία 
ηχπνπ Β 

 

 Κε 
θνηλφρξεζηεο 
(δηακέξηζκα) 

Θνηλφρξεζηεο Θνηλφρξεζηεο 

3.Γ χζηεκα Α/Θ (Θέξκαλζεο – Φχμεο /  Διάρηζηε απαίηεζε ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο ζηνπο  55oC)  √ √ √ √ 

3.Γ χζηεκα γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο   √ √ √ √ 

3.Δ χζηεκα ζπκπαξαγσγήο Φ.Α. (ΖΘΤΑ)   √ √ √ √ 

3.Σ.1 χζηεκα ιέβεηα βηνκάδαο - πειιέηαο μχινπ)   √ √ √ √ 

3.Σ.2 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (θαινξηθέξ)  (4) (9)   √ √ ─  ─  

3.Σ.3 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (αεξφζεξκν) (4) (7) (9)  √ √ ─  ─  

3.Ε Αληιίεο ζεξκφηεηαο αέξα – αέξα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split unit) γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ (4) (10)   √ √ ─  ─  

 

4. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΕΛΣ         

4.Α Ζιηαθφ ζεξκνζηθσληθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε – ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο ΕΛΥ (4) 
√ √ ─  ─  

4.Β Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε – ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο ΕΛΥ βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο (8) (11) √    √(8) √(8) ─  

4.Γ Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα παξνρήο ΕΛΥ θαη ππνβνήζεζεο ζέξκαλζεο ρψξνπ  (8) (11) (12) √    √(8) √(8) ─  

4.Γ Αληιία ζεξκφηεηαο (4) √  √ ─  ─  

          

5.  ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ - ΑΡΝΛΝΚΖΠΖΠ         

5.A Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα  (13) (14) (15) 
√ ─  ─  ─  

5.Β χζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο) (15) (16) 
√ ─  ─  ─  

5.Γ εκείν επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο (4) (14) 

√ √ ─  ─  

5.Γ πζθεπέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (smart home)  (4) (14) (17) (18) 
√ √ ─  ─  

5.Δ Αλαβάζκηζε αλειθπζηήξα  (17) 
─  ─  √ √ 

5.Σ Αλαβάζκηζε θσηηζκνχ  (17) 
─  ─  √ √ 
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Πεξηνξηζκνί: 

(1) 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. 

(2) Αλώηαην όξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο U. Γηα ηελ θαηαρώξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη θαηεγνξία U I.  

(3)  πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο  (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκό κε αληηθαηάζηαζε θνπθώκαηνο  ή κόλν παινπηλάθσλ) 

 (4) Παξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλόρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Α, Β)  

 (5) πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο  (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκό κε αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ) 

(6) Δηδηθά γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Β επηιέμηκεο παξεκβάζεηο ζεσξνύληαη κόλνλ νη πεξηπηώζεηο ζεξκνκόλσζεο ηνπ δώκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο. 

(7) Αλώηαην όξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ηζρύνο. Γηα ηελ θαηαρώξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη ζην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα θαηεγνξία ηζρύνο Ι 

(8) ηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Α, δελ επηηξέπεηαη νη δαπάλεο λα αθνξνύλ ηαπηόρξνλα θνηλόρξεζηεο θαη κε θνηλόρξεζηεο παξεκβάζεηο 

 (9) 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. 

(10) Με κέγηζην ηελ ηνπνζέηεζε 3 εμσηεξηθώλ κνλάδσλ.  

(11) Παξέκβαζε κε επηιέμηκε ζε αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηύπνπ Β 

(12) Γελ επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκόο ηεο παξέκβαζεο 4.Γ κε ηηο 4.Α θαη 4.Β 

(13) Η παξέκβαζε είλαη επηιέμηκε,  εθόζνλ ε θαηνηθία αλαβαζκίδεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4) 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. 

(14) Δπηιέμηκε παξέκβαζε κόλνλ όηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξόηαζε θαη παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ησλ θαηεγνξηώλ 1 έσο 4 

(15) Παξέκβαζε επηιέμηκε κόλνλ γηα αίηεζε Μνλνθαηνηθίαο/κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο 

  (16) Δπηιέμηκε παξέκβαζε  κόλνλ ζε ζπλδπαζκό κε Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα. Δπηιέγεηαη θαηεγνξία Ι. 

 (17) ηελ πεξίπησζε απηή ν Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο ζα πξέπεη ζην Έληππν Καηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Παξ. VI) λα δειώλεη  ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ 
επηηπγράλεηαη. 

(18) 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 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 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο 

ηνπ πιαηζίνπ) γηα επηιέμηκεο θαηνηθίεο/δηακεξίζκαηα/πνιπθαηνηθίεο, 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 ηνλ ραξαθηήξα ή ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θνπθψκαηνο (πθηζηάκελν 

πιαίζην θαη λένο δηπιφο 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. ηελ 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).  

(v) Ζ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ ή κε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ κε 

αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ή κεραληθνχ αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλν κε ηηο επξσπατθέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ Ecodesign, φπσο 
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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.  Σν 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 ε ηνπνζέηεζε 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).  

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 ζηέγεο ή 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).  

(iv) Ζ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε επηθάλεηαο θαηαθφξπθνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, είλαη 

επηιέμηκε κφλνλ φηαλ, κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ, ηα θνπθψκαηα ηεο επηθάλεηαο 

είλαη επάιιεια ή αλνηγφκελα θαη φρη ρσλεπηά. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, είλαη επηιέμηκε 

κφλνλ ε εζσηεξηθή ζεξκνκφλσζε. 

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. ηελ 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/.Ζ.Θ.Τ.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, fan coils, 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%. Σα ελεξγεηαθά ηδάθηα δελ είλαη 

επηιέμηκα ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο: ΒΟΡΔΗΟΤ, ΓΤΣΗΘΟΤ, ΘΔΛΣΡΗΘΟΤ θαη ΛΟΣΗΟΤ 

ΣΟΚΔΑ ΑΘΖΛΧΛ, ΠΔΗΡΑΗΧ, ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ θαη  ΓΤΣΗΘΖ ΑΣΣΗΘΖ, ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ. 

(ii) Ζ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο αέξα – αέξα δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split unit, multi 

split unit) γηα ζέξκαλζε/ςχμε ρψξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εγθαζίζηαηαη ζχζηεκα multi 

split unit, 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 ηεηξάνδεο ειεθηξνβάλλεο, 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 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701 – 1 /2017. ηελ 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). ηελ θαηεγνξία απηή είλαη επηιέμηκε ε ηνπνζέηεζε αληιίαο 

ζεξκφηεηαο, ειηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ή/θαη 

ππνβνήζεζε ηνπ θπξίσο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (ζπιιέθηεο, δνρείν απνζήθεπζεο λεξνχ, 

βάζε ζηήξημεο, λέν δίθηπν ζσιελψζεσλ ζεξκνκνλσκέλν θαηά ΘΔΛΑΘ, θ.ιπ.).  

Ζ εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ΕΛΥ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα φζεο 

επηιέμηκεο θαηνηθίεο δελ ππάξρεη ζρεηηθφ εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα, εθηφο εάλ απηφ δελ 

είλαη δπλαηφ θαη ε ζρεηηθή αδπλακία ηεθκεξηψλεηαη ζην έληππν Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ. 

 

5. Ινηπέο παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο – απηνλφκεζεο ελέξγεηαο. ηελ 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) 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). 

ηελ 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 2 kWp / 10 kWp, 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.  

Γελ είλαη επηιέμηκα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν απηφλνκα νηθηαθά θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα (off grid), θαζψο θαη ηα δηαζπλδεδεκέλα νηθηαθά θσηνβνιηατθά ηα νπνία  

πσινχλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα (εηδηθφ πξφγξακκα ζηεγψλ). 
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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. 

ηελ 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 1 kWh/ 10 kWh, 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 «ΘΗΛΟΤΚΑΗ ΖΙΔΘΣΡΗΘΑ». 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, ζε πθηζηάκελα θηήξηα, ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4710/2020 « Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

142/Α). 

ηελ 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. 
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 Δίλαη ζεκεία επαλαθφξηηζεο Mode 3 θαη Mode 4, φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξφηππν 

ΔΙΟΣ ΔΛ 61851-1 (εμαηξνχληαη ηα Mode 1, Mode 2 θαη ε επαγσγηθή θφξηηζε). 

 Δπηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε ησλ Ζ/Ο ζε απηά, ζχκθσλα κε κία απφ ηηο κεζφδνπο Case Α, 

Β ή C, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην ΔΙΟΣ ΔΛ 61851-1. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηηο ζπζθεπέο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαη φρη 

ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα νξηδφκελα ζην 

ΔΙΟΣ 60364. 

 IP θιίκαθα δηαβάζκηζεο θαη’ ειάρηζηνλ IP44, ζχκθσλα κε EΙΟΣ 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. 

**εκείσζε: Χο δηαρείξηζε ελεξγνχ ηζρχνο νξίδεηαη ν έιεγρνο ηεο ηζρχνο ηελ νπνία 

δηαθηλνχλ νη ππνδνκέο επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο 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) 

Σα AC ζεκεία επαλαθφξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν 

ΔΙΟΣ ΔΛ 61851-1, γηα Mode 3 ζηαζκνχο θφξηηζεο. 

 H επηηξεπφκελε AC ηθαλφηεηα ηζρχνο αλά φρεκα* είλαη: 

1. Ηζρχο απφ 3.5 kW έσο 7.4 kW. Δπίπεδν ηάζεο εηζφδνπ: 230±10%V (1Φ) 

2. Iζρχο απφ 7.4 kW έσο 22 kW. Δπίπεδν ηάζεο εηζφδνπ: 400±10%V (3Φ) 

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνη ξεπκαηνδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 62196-2. 

*εκείσζε: ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο κε πεξηζζφηεξεο απφ 

κία εμφδνπο (ξεπκαηνδφηεο), ηφηε ε ηζρχο ηνπ ζεκείνπ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο 

εγρεφκελεο ηζρχνο ζηα Ζ/Ο, φηαλ νη ξεπκαηνδφηεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζηε κέγηζηε 

ηθαλφηεηα ηζρχνο ηνπο. 
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5.3.2 Σημεία επαναθόπηιζηρ ζςνεσούρ πεύμαηορ (DC) 

Σα DC ζεκεία επαλαθφξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν 

ΔΙΟΣ ΔΛ 61851-23, γηα Mode 4 ζηαζκνχο θφξηηζεο. 

Ζ επηηξεπφκελε DC ηθαλφηεηα ηζρχνο είλαη:  

1. Ηζρχο απφ 3.5 kW έσο 22 kW.  

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνη ξεπκαηνδφηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΟΣ ΔΛ 62196-3. 

Οη σθεινχκελνη, κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ελδεηθηηθή Ιίζηα επηιέμηκσλ 

θνξηηζηψλ, αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δξάζεο «ΘΗΛΟΤΚΑΗ ΖΙΔΘΣΡΗΘΑ» 

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

 

5.4 Εγκαηάζηαζη έξςπνυν ζςζηημάηυν διασείπιζηρ (smart home), 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. 

Σα επηιέμηκα ζπζηήκαηα, ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ θηεξίνπ ή θηεξηαθήο 

κνλάδαο θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

5.4.1 Έξςπνα ζςζηήμαηα διασείπιζηρ ηλεκηπικών θοπηίυν   

πζηήκαηα 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. 

  

https://kinoumeilektrika.gov.gr/
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5.4.2 Έξςπνα ζςζηήμαηα Θέπμανζηρ/τύξηρ  

πζηήκαηα 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 

πζηήκαηα 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. 

 Οη 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  

Παξεκβάζεηο 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. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο παξεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζε θαηάζηαζε 

αλακνλήο θαη θίλεζεο): α) εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο κεηαβαιιφκελσλ ζηξνθψλ 

(inverter) θαη β) εγθαηάζηαζε δηάηαμεο αληηζηάζκηζεο ηεο αέξγνπ ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ inverter αθνξά ζε παξεκβάζεηο ζε κεραληθφ 

αλειθπζηήξα (έιμεο/ηξηβήο). Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

πθηζηάκελνπ αλειθπζηήξα ζα είλαη επηιέμηκε κφλνλ φηαλ, κεηά ην πέξαο ησλ 
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παξεκβάζεσλ, ζα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα ζηνλ αλειθπζηήξα θαη ηα δχν 

πξναλαθεξφκελα  ζπζηήκαηα (inverter θαη δηάηαμε αληηζηάζκηζεο ηεο αέξγνπ ηζρχνο). 

Δπηπξφζζεηα, δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ 

αζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο. εκεηψλεηαη 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.  

ην 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).  

ε 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 (ΘΤΑ 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  

Σα αλψηαηα φξηα επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπο, πνπ αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαίλνληαη 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 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ 
ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ  (€/m2 ή αλά κνλάδα) 

1. ΘΝΦΥΚΑΡΑ/ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΠΘΗΑΠΖΠ/ΑΔΟΗΠΚΝΠ  Η ΗΗ 

πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο U [W/(m2 . K)] 2 ≤ U ˂  3,2 U < 2,0 

1.Α1 Πιαίζην αινπκηλίνπ κε παινπίλαθα- Παξάζπξν  370 440 

1.Α2 Πιαίζην αινπκηλίνπ κε παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα  300 350 

1.B1 Πιαίζην μχινπ κε παινπίλαθα – Παξάζπξν  470 540 

1.B2 Πιαίζην μχινπ κε παινπίλαθα – Δμσζηφζπξα  390 440 

1.Γ1 Πιαίζην PVC κε παινπίλαθα – Παξάζπξν  250 270 

1.Γ2 Πιαίζην PVC κε παινπίλαθα - Δμσζηφζπξα  180 240 

1.Γ Κφλνλ παινπίλαθεο (Υσξίο αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ) (1) (2)   100 

1.Δ1 Δμσηεξηθφ πξνζηαηεπηηθφ θχιιν (ζχζηεκα Θνπηί–Ρνιφ, ή 
Δμψθπιιν) (2) (3) (4)   

140 

1.Δ2 Ινηπά ζηαζεξά ή θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο (2) (4)  35 

1.Ε πζηήκαηα Κεραληθνχ Αεξηζκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο (4) (5) (€/ 
κνλάδα) 

Η ΗΗ ΗΗΗ 

Κε θεληξηθά Θεληξηθά <600m3/h Θεληξηθά >600m3/h 

350  2.000  5.000  

 

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. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο ζα πξέπεη ζην Έληππν Θαηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Παξ. VI) λα δειψλεη 

ην ζπλνιηθφ U ηνπ θνπθψκαηνο πνπ επηηεχρζεθε κε ην πιηθφ πνπ ηνπνζεηήζεθε. 

(2) Αλψηαην φξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη θαηεγνξία U I.  

(3)  πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο  (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθαηάζηαζε θνπθψκαηνο  ή κφλν παινπηλάθσλ) 

 (4) Παξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β)  

 (5) πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο  (επηινγή ππνρξεσηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ) 
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ 
ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΥΛ 

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ  (€/m2) 

2. ΘΔΟΚΝΚΝΛΥΠΖ Η ΗΗ 

Θεξκηθή Αληίζηαζε R[(m2.K)/W] 0,9  ˂  R ≤ 1,8 R > 1,8 

2.A Θεξκνκφλσζε δψκαηνο  εμσηεξηθά  44 48 

2.Β Θεξκνκφλσζε ζηέγεο ή νξηδφληηαο νξνθήο θάησ απφ κε 

ζεξκνκνλσκέλε ζηέγε 
17 25 

2.Γ1 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί 
εδάθνπο επί  πηινηήο, ή κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε 
ζπλζεηηθφ επίρξηζκα (6)  

45 55 

2.Γ2 Θεξκνκφλσζε εμση. ηνηρνπνηίαο, θέξνληνο νξγαληζκνχ, δαπέδνπ επί 
πηινηήο, ή κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ, κε επηθάιπςε κε ειαθξά πεηάζκαηα 
(6)  

29 35 

 

Ξεξηνξηζκνί: 

(6) Δηδηθά γηα αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β επηιέμηκεο παξεκβάζεηο ζεσξνχληαη κφλνλ νη πεξηπηψζεηο ζεξκνκφλσζεο ηνπ δψκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο. 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                           
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

 34 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ  
ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ 

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

3. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ/ΤΜΖΠ I II III IV V VI VII VIII 

  Ιζρύο P(kW) P≤8 8<P≤12 12<P≤20 20<P≤35 35<P≤50 50<P≤100 100<P≤200 P>200 

3.Α Γηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο 
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο (7) (8)  

600€ αλά αίηεζε κε αλψηαην φξην 6.000€ γηα πνιπθαηνηθία  

3.Β χζηεκα θαπζηήξα – ιέβεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ / 
Τγξαεξίνπ 

2.500 3.500 5.900 11.000 15.500 20.800 

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

5.700 6.600 9.400 13.700 22.800 25.000 

3.Γ χζηεκα γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο   4.900 6.100 9.100 13.300 23.100 25.000 

3.Δ χζηεκα ζπκπαξαγσγήο Φ.Α. (ΖΘΤΑ)   14.000 21.000 25.000 

3.Σ.1 χζηεκα ιέβεηα βηνκάδαο - πειιέηαο μχινπ)   6.900 7.500 8.500 13.200 25.000 

3.Σ.2 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (θαινξηθέξ) (4) (9)  6.500 7.500 - - - 

3.Σ.3 Δλεξγεηαθφ ηδάθη (αεξφζεξκν) (4) (7) (9)  2.500 - - - 

 I II  

Φπθηηθή Ιζρύο κνλάδνο P(kW) P≤3.8 P>3.8  

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

900 1.500  

 

Ξεξηνξηζκνί: 

 (4) Παξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β)  

(7) Αλψηαην φξην δαπάλεο αλεμαξηήησο ηζρχνο. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ πίλαθα παξεκβάζεσλ επηιέγεηαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θαηεγνξία ηζρχνο Η 

(8) ηελ 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 Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο : 
ΒΟΡΔΗΟΤ, ΓΤΣΗΘΟΤ, ΘΔΛΣΡΗΘΟΤ θαη ΛΟΣΗΟΤ ΣΟΚΔΑ ΑΘΖΛΧΛ, ΠΔΗΡΑΗΧ, ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ θαη  ΓΤΣΗΘΖ ΑΣΣΗΘΖ, ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ. 

(10) Κε κέγηζην ηελ ηνπνζέηεζε 3 εμσηεξηθψλ κνλάδσλ.  
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ  
ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ 

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

4. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΕΛΣ Η ΗΗ ΗΗΗ 

Υσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο V (lt) V≤135  135<V≤185 V>185 

4.Α Ζιηαθφ ζεξκνζηθσληθφ ζχζηεκα 
ζπιιέθηε – ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο 
ΕΛΥ (4)  

1.000 1.250 1.500 

4.Β Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε – 
ηακηεπηήξα απνζήθεπζεο ΕΛΥ 
βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο  (8) (11) 

3.000 € αλά αίηεζε κε αλψηαην φξην 6.000 € γηα πνιπθαηνηθία 

4.Γ Ζιηoζεξκηθφ ζχζηεκα παξνρήο 
ΕΛΥ θαη ππνβνήζεζεο ζέξκαλζεο 
ρψξνπ  (8) (11) (12) 

10.000 € αλά αίηεζε κε αλψηαην φξην 25.000 € γηα πνιπθαηνηθία 

 

4.Γ Αληιία ζεξκφηεηαο  (4) 1.500 € αλά αίηεζε 

 

Ξεξηνξηζκνί: 

(4) Παξέκβαζε κε επηιέμηκε σο θνηλφρξεζηε (γηα αίηεζε πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, Β)  

(8) ηελ πεξίπησζε αίηεζεο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α, δελ επηηξέπεηαη νη δαπάλεο λα αθνξνχλ ηαπηφρξνλα θνηλφρξεζηεο θαη κε θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο 

(11) Παξέκβαζε 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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ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ / ΞΝΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΥΛ 
  

ΑΛΥΡΑΡΑ ΝΟΗΑ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ - 
ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΥΛ 

(€/εγθαηεζηεκέλν kW ή kWh) 

5. ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΔΜΝΗΘΝΛΝΚΖΠΖΠ - ΑΡΝΛΝΚΖΠΖΠ 
I 

II 

 

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ζηαζκνύ απηνπαξαγσγήο  P (kWp) 2≤ P ≤5 5< P ≤10 

5.A Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα  (€/εγθαηεζηεκέλν kW)  (13) (14) (15)  1.400 1.200 

Δγθαηεζηεκέλε Υσξεηηθόηεηα ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο C (kWh) 1≤ C ≤10 

5.Β. χζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηέο)  (€/kWh)     (15) (16) 1.150 

5.Γ εκείν επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο (4) (14) 500 € αλά αίηεζε 

5.Γ πζθεπέο  δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (smart home)  (4) (14) (17) (18) 1.500 € αλά αίηεζε 

5.Δ Αλαβάζκηζε  αλειθπζηήξα (κφλνλ γηα πνιπθαηνηθία)  (17) 10.000 € αλά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο  

5.Σ Αλαβάζκηζε θσηηζκνχ (κφλνλ γηα πνιπθαηνηθία)  (17) 500 € αλά αίηεζε πνιπθαηνηθίαο  

 

Ξεξηνξηζκνί: 

 (4) Παξέκβαζε 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) 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) Παξέκβαζε επηιέμηκε κφλνλ γηα αίηεζε Κνλνθαηνηθίαο/κεκνλσκέλνπ δηακεξίζκαηνο 

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

 (17) ηελ πεξίπησζε απηή ν Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο ζα πξέπεη ζην Έληππν Θαηαγξαθήο παξεκβάζεσλ (Παξ. VI) λα δειψλεη  ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη. 

(18) 
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 20 kW, 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 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.-20701-1/2017 (Pgen) ή ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή δεζηνχ λεξνχ 

ρξήζεο (ΕΛΥ) θαη ν ηακηεπηήξαο απνζήθεπζεο ηνπ ΕΛΥ 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€. ηελ 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. 

 

ηηο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ αλά εηδηθφηεξε παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηπρφλ: 

 Πξφζζεηεο 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 (ξεγκαηψζεηο, ζηεγαλνπνηήζεηο, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά), 

απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζηε ζηέγε (π.ρ. αληηθαηάζηαζε θεξακηδηψλ), 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο θαη πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο, 

ινηπά αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά θφζηε πιηθψλ θαη εγθαηάζηαζεο  (φπσο ε 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ, ε πξνκήζεηα θαη 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. 

 Σν θφζηνο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ επηιέμηκσλ παξεκβάζεσλ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ 

απαηηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ΗΘΑ γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πνπ βάζεη 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (κε ζηεγαζκέλα επαγγέικαηα), βαξχλνπλ ηνλ 

Χθεινχκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο σο «θχξην ηνπ έξγνπ». 

 

ηα αλσηέξσ φξηα επηιέμηκσλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ, πνπ απνηειεί 

επηιέμηκε δαπάλε γηα ην Πξφγξακκα. Αλ 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 (%) ΦΠΑ. 

ε 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. 

 

Ο αλψηαηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ αλά αίηεζε Χθεινχκελνπ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην γηλφκελν ηνπ 1,2 € επί ην ζχλνιν ηεο εθηηκψκελεο εηήζηαο 

εμνηθνλφκεζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (kWh) φπσο πξνθχπηεη απφ ην Α΄ Πηζηνπνηεηηθφ 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. Ο ελ ιφγσ πεξηνξηζκφο ζα ειεγρζεί εθ λένπ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηνπ Β΄ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, κε βάζε ηελ επηηεπρζείζα εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (kWh).  

 

ε 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 Πξφγξακκα 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. Σν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ θαη Θαηαγξαθήο Παξεκβάζεσλ.  

Σα έληππα ζα δεκνζηνπνηεζνύλ κε ηελ επίζεκε έθδνζε ηνπ παξόληνο Οδεγνύ 

 

Σίζεηαη ππφςε φηη εηδηθά γηα ηελ πνιπθαηνηθία Σχπνπ Β, ππνρξέσζε ππνβνιήο Β΄ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζα ππάξρεη κφλνλ εάλ έρνπλ πινπνηεζεί θαη 

παξεκβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ 1έσο 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. ε 

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 
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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 

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 απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα, φπσο πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κέρξη πνζνχ ησλ 250 €. 

Σν 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).  

 

Ο 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.Π.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. 

ηελ 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. 
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εκεηψλεηαη φηη ηα ηειηθά επηιέμηκα θφζηε παξεκβάζεσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ ζα 

θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. Σφζν ην ηειηθφ 

επηιέμηκν θφζηνο παξεκβάζεσλ φζν θαη ην ηειηθφ θφζηνο ησλ ινηπψλ δαπαλψλ δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα ζπλνιηθά πνζά ηεο απφθαζεο Τπαγσγήο  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. 

πλνπηηθά 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 ΠΔΑ Α  75+2,50/m2 κε max=400 75+1,7/m2 κε max=1095 75+1,7/m2 κε max=1095 

2 ΠΔΑ Β  75+2,50/m2 κε max=400 75+1,7/m2 κε max=1095 75+1,7/m2 κε max=1095 

3 
Πηζηνπνηεηηθφ 
Αλειθπζηήξα  Γελ πξνβιέπεηαη 250 250 

4 χκβνπινο 350 350+70/δηακ κε max=770 350 

5 Άδεηα / Κειέηε  
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 

Αλψηαην επηιέμηκν 
θφζηνο Ινηπψλ 
Γαπαλψλ 1.500 

4.150 ζπλνιηθά (max 
1.500 αλά δηακέξηζκα)  3.730 

Αλψηαηνο Π/Τ 
παξεκβάζεσλ: 48.500 48.500 αλά δηακέξηζκα 76.270 

Ππλνιηθφο 
Αλψηαηνο Ξ/ 50.000 50.000 αλά δηακέξηζκα 80.000 

 

Όιεο νη αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.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 Τπαγσγήο, ζα κεηψλνληαη θαηά ην αλαινγνχλ πνζνζηφ (%) Φ.Π.Α. 
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4.4 Θάιπςε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

Οη Χθεινχκελνη 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. ηελ πεξίπησζε θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο 

κφλν κε ίδηα θεθάιαηα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο απφ ην πξφγξακκα. 

πλεπψο, ν Χθεινχκελνο 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 

Σξάπεδα 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 

 

Η δπλαηόηεηα γηα άηνθν ηξαπεδηθό δαλεηζκό ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη σο έλα επηπιένλ 

θίλεηξν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλνκώ - Απηνλνκώ», ππό ην ίδην πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ ίζρπε γηα ηνλ ηξαπεδηθό δαλεηζκό ζηνπο πξνεγνύκελνπο θύθινπο «Δμνηθνλόκεζε 

Καη’Όηθνλ ΙΙ». 
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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 Πξφγξακκα πξέπεη αξρηθά λα 

ειέγμεη εάλ είλαη «επηιέμηκνο Χθεινχκελνο» 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. 

 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο λνκηκνπνίεζεο/ηαθηνπνίεζεο ζην 

αθίλεην, ε ππνβνιή δήισζεο γηα ππαγσγή ζε λφκν ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην 

Πξφγξακκα. Κεηαγελέζηεξε δήισζε, απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζην Πξφγξακκα, 

γηα ππαγσγή ζε λφκν ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, δχλαηαη λα 

ππνβιεζεί ζε πεξίπησζε απφθιηζεο ηεο Χθέιηκεο 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). ε 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. 

 Τπνβνιή θαη εθθαζάξηζε δήισζεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2019. ε 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.  

 ε 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.  
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 ε 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 επηζπλάπηεηαη ν ηίηινο 

ηδηνθηεζίαο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο απφ ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν ή 

πηζηνπνηεηηθφ θαηαρψξεζήο ηνπ ζηα θηεκαηνινγηθά θχιια ηνπ νηθείνπ 

Θηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ. Ζ κειινληηθή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ σο θχξηα θαηνηθία 

ζα ηεθκεξηψλεηαη κε Τπεχζπλε 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. Ο Γηθαηνχρνο (Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα 

ΑΔ δηελεξγεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ σο θχξηα θαηνηθία. 

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

ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ Δληχπνπ Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο 

Δμνηθνλφκεζεο-Απηνλφκεζεο. 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πνιπθαηνηθία (ηχπνο Α/Σχπνο Β), ζα πξέπεη αξρηθά 

λα ιεθζεί απφθαζε, ζην πιαίζην γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα, 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. ηελ πεξίπησζε αίηεζεο Πνιπθαηνηθίαο Σχπνπ Α ζα 

πξέπεη επηπιένλ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ηε ιήςε δαλείσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζ’ απηήλ 

πεξίπησζε φινη νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ίδην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

νξγαληζκφ. 

 

ηελ πεξίπησζε Πνιπθαηνηθίαο Σχπνπ Β ε Ηδησηηθή πκκεηνρή 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 Πξφγξακκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ.  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε θαη πξέπεη λα αλαξηεζνύλ ειεθηξνληθά ζα 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε Παξάξηεκα ζηελ επίζεκε έθδνζε ηνπ Οδεγνύ. Δθεί ζα 

δηεπθξηλίδνληαη, επηπιένλ, νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηα δεηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

5.2 Ζιεθηξνληθή πνβνιή Αίηεζεο - Ξξνζεζκίεο 

Ζ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα παξέρεηαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ κέγηζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηνη πνζνχ € 850 εθαη. 

 

Ζ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. 

 

Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιινληαη κφλνλ ειεθηξνληθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη 

ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επίζεκεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ απνθπγή θφξηνπ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε έλαξμε 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα νξηζηεί δηαδνρηθά αλά Πεξηθέξεηεο. 

 

 

5.3 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 Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Α’ 

ΠΔΑ). Σν ελ ιφγσ ΠΔΑ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί βάζεη ηνπ λένπ πιαηζίνπ γηα ηνλ 

Θαλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηεξίσλ (ΓΔΠΔΑ/νηθ. 178581, ΦΔΘ Β’ 

2367/12.07.2017) θαη ζα πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο 26.11.2017 

(27.11.2017 ε εκεξνκελία ελεξγνπνίεζεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο έθδνζεο 

Πηζηνπνηεηηθψλ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο βάζεη ηνπ ΘΔλΑΘ πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ 

απφθαζε ΓΔΠΔΑ/νηθ. 178581/30.06.2017, ΦΔΘ Β’ 2367/12.07.2017). 
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Κφλν νη παξεκβάζεηο πνπ νινθιεξψλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ ΞΔΑ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο γηα ην Ξξφγξακκα (εκεξνκελία έλαξμεο 

επηιεμηκφηεηαο). Πξηλ ηελ Τπαγσγή ζην Πξφγξακκα δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

παξεκβάζεηο κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Χθεινχκελνπ, κε έθδνζε επί πηζηψζεη 

παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ αλαδφρσλ/πξνκεζεπηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο Γεληθέο 

Πξνυπνζέζεηο Δπηιεμηκφηεηαο ηεο ελφηεηαο 2.1.2. 

 

Ο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηαγξάθεη ηηο παξεκβάζεηο ηεο αίηεζεο ζην «Έληππν 

Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ» ηνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ  ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ηεο 

πξψηεο (1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ ΠΔΑ, 

θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3 πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνηάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπ Α’ ΠΔΑ. Σν έληππν απηφ 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’ ΠΔΑ 

πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ππνρξεσηηθά δχν (2) πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε 1ε 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. εκεηψλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε 

Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη επηιέμηκε σο παξέκβαζε, κφλνλ εάλ κε ηηο παξεκβάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θαηεγνξίεο 1 έσο 4) ε θαηνηθία θαηαηάζζεηαη ζηελ ελεξγεηαθή 

θαηεγνξία Β+ (γηα θηήξηα αξρηθήο θαηάηαμεο απφ Ζ έσο θαη Γ) ή Α (γηα  θηήξηα αξρηθήο 

θαηάηαμεο Γ). 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο θαηαρσξεί ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε, ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΔΑ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο βάζεη 

ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη αλαδφρσλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη επηζπλάπηεη 

ειεθηξνληθά ην «Έληππν Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ». 

 

Ο 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 Πξνγξάκκαηνο, ηνπ θεθαιαίνπ 3, ηνλ ελεξγεηαθφ 

ζηφρν πνπ ζα επηηεπρζεί κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ παξεκβάζεσλ. 

 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ, πνπ έρνπλ δεισζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Έληππν Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ), θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο 

παξεκβάζεσλ, ζα δεισζνχλ κφλνλ νη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηηθά πινπνηήζεθαλ 

(Έληππν Θαηαγξαθήο Παξεκβάζεσλ – Οινθιήξσζεο Έξγνπ) θαη ζηελ ππνθαηεγνξία πνπ 

πξαγκαηηθά αλήθνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη 

λα επηηπγράλεηαη ν ειάρηζηνο ελεξγεηαθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηεγνξία 

πνπ αθνξά ε αίηεζε.  

Πνιπθαηνηθία  

Ο εθπξφζσπνο απεπζχλεηαη ζε Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή, ψζηε λα δηελεξγεζεί ε πξψηε 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηνπ θηεξίνπ θαη λα εθδνζεί ην Α’ Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο (Α’ ΠΔΑ). Σν ΠΔΑ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ θηεξίνπ γηα ρξήζε θαηνηθίαο. 

 

- Γηα ηηο αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Α:  

Ο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηαγξάθεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

αίηεζε γηα ην ζχλνιν ηεο πνιπθαηνηθίαο (θνηλφρξεζηεο θαη δηακεξηζκάησλ) ζην Έληππν 

Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ  ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ηεο πξψηεο 

(1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ ΠΔΑ, θαζψο 

θαη ηπρφλ επηπιένλ παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

θεθάιαην 3. Ο εθπξφζσπνο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαηαρσξεί ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΠΔΑ, θαζψο θαη ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ θαη ηα ζηνηρεία θφζηνπο βάζεη 

ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη αλαδφρσλ ησλ παξεκβάζεσλ, θ.ιπ. θαη 

επηζπλάπηεη ειεθηξνληθά ην ζρεηηθφ έληππν Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ. 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. Ο 

επηκεξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ γίλεηαη βάζεη ησλ ρηιηνζηψλ ζπληδηνθηεζίαο ησλ 

δηακεξηζκάησλ. Αλάινγα επηκεξίδεηαη θαη ην θφζηνο Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή/πκβνχινπ 

έξγνπ/ Κειεηεηή/Πηζηνπνίεζεο Αλειθπζηήξα. 
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- Γηα ηηο αηηήζεηο πνιπθαηνηθίαο ηχπνπ Β:  

Ο Δλεξγεηαθφο Δπηζεσξεηήο θαηαγξάθεη κφλνλ ηηο θνηλφρξεζηεο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αίηεζε ζην έληππν Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ ηεο πξψηεο (1εο) απφ ηηο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Α’ ΠΔΑ, θαζψο θαη ηπρφλ επηπιένλ παξεκβάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο/απηνλφκεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 3. Ο εθπξφζσπνο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο θαηαρσξεί ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε ηα ζηνηρεία ηνπ ΠΔΑ, ην πιήζνο ησλ 

δηακεξηζκάησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ρηιηνζηψλ ησλ θαηνηθηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα, 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 Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην Έληππν Πξφηαζεο Παξεκβάζεσλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν 

ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζπλππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή θαη 

ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή πξέπεη λα γίλεηαη ζπλππνινγίδνληαο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Λ.4409/2016 (ΦΔΘ 

136/Α’/28.07.2016), φπσο ηζρχεη, φπνπ νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν 

Δλεξγεηαθφο  Δπηζεσξεηήο δελ δηθαηνχηαη λα δηελεξγήζεη επηζεψξεζε ζε θάπνην αθίλεην 

(αζπκβίβαζην).  

Σέινο ηίζεηαη ππφςε φηη ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηελ δεχηεξε 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ (Β’ ΠΔΑ), ζα πξέπεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθά δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή πνπ δηελέξγεζε ηελ 

πξψηε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε (Α’ ΠΔΑ).  

Σημανηικέρ ζημειώζειρ: 

1.ρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ ή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Α’ Π.Δ.Α., ζα 

αθνινπζήζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο πξνζερείο κέξεο.  

2.ηνλ επίζεκν Οδεγό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εμεηδηθεύνληαη αλαιπηηθά θαη νη εηδηθέο 

πεξηπηώζεηο αηηήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ηερληθά εθηθηνί νη απηνκαηνπνηεκέλνη 

έιεγρνη, είηε πιήξσο είηε ζε επηκέξνπο ζηνηρεία, θαη σο εθ ηνύηνπ εμεηάδνληαη θαη από ηνλ 

Γηθαηνύρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ΑΔ). Οη θαηεγνξίεο απηέο 

πεξηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο θύθινπο ηνπ Δμνηθνλνκώ Καη’ Οίθνλ ΙΙ 

θαη ελδεηθηηθά ζα αθνξνύλ ζηηο ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο/θαηνηθίεο ζε βξαρπρξόληα 

κίζζσζε, ζηηο πεξηπηώζεηο κε δπλαηόηεηαο δηαζηαύξσζεο ζηνηρείσλ θνξνινγίαο (Δ1 , Δ2) 

θαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη απόθιηζε ζηε Χθέιηκε επηθάλεηα ηνπ αθηλήηνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ δεισκέλε ζην Δ9. 

 


