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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018
(Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 28 παράγραφος 4 αυτού.
3. Τον ν. 4122/2013 (Α'42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού.
4. Το π.δ. 70/2015 (A'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία ... του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ...».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α'2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 88/2018 (Α'2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την 91589/03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ε. Γιαννακίδη (Β' 3814).

Αρ. Φύλλου 1113

8. Το π.δ. 123/2016 (Α' 208/04.11.2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
10. Το π.δ. 132/2017 (Α' 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
11. Την Υ 172/04-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων»
(Β ' 3610).
12. Την 34686/27.3.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 178/27.3.2015).
13. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β' 5968/
31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"».
14. Την 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 (Β' 2784/
21.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ.22 του
ν. 4314/2014».
15. Την 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 (Β' 2733/ 31.8.2016)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
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κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση
των Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β'1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β'1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
16. Τον ν. 3912/2011 (Α'17) περί σύστασης του Εθνικού
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.).
17. Την 7313/1818/29.11.2016 (Β' 3905/5.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».
18. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης
μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για
το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».
19. Την 8069/Β1/2939/27.12.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 733/
30.12.2016) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη «Συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την
επωνυμία ’’ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ’’».
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την κατάργηση του αριθμ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1083/2006».
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 Και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των
κτηρίων.
23. Την αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
24. Την 7327/2388/Α20/30.11.2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020».
25. Την 3218/1168/Α2/03.07.2017 απόφαση ένταξης
της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με
Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Τεύχος Β’ 1113/03.04.2019

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020».
26. Την 4550/Β1/937/23.07.2018 απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών»
με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020».
27. Την οικ.2386/01.11.2017 απόφαση ένταξης της
πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών Βόρειο
Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
28. Την 598/05.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ
5017627 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο
2014-2020».
29. Την 391/07.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό
ΟΠΣ 5027208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
30. Την 1099/21.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης
«Δράση 4.c.2 Εξοικονόμηση Ενέργειας στις κατοικίες» με
Κωδικό ΟΠΣ 5028103 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020».
31. Την 1091/28.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση στον Οικιακό Τομέα» με
Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
32. Την 828/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ
5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος
2014-2020».
33. Την 1081/30.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ
5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020».
34. Την 1023/30.05.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ
5027228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 20142020»
35. Την 1947/06.07.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και χρήσης
φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5029543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
36. Το με αριθμ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 έγγραφο
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων».
37. Το με αριθμ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26-09-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με την σώρευση στο Πρόγραμμα
«Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020.
38. Τον ν. 2472/1997 (Α' 50) περί «Προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως ισχύει.
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39. Τον ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α΄ 133/2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και τροποποίηση του ν. 2472/1997».
40. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014.
41. Τον ν. 4342/2015 (Α' 143) «... Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 "Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση
των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ", όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 "Πα την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας" και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
42. Το άρθρο 6 του ν. 3818/2010 (Α' 17) «Προστασία
των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», σχετικά με την σύσταση
της Ειδικής Γραμματείας.
43. Την ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β' 2367/
12.07.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
44. Την ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β' 4003/
17.11.2017) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως
ισχύει (βλ. ΦΚ Β' 4108/23.11.2017).
45. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της με αριθμ. Υ.Π.ΕΝ.
170192/9/5.1.2017 σύμβασης υλοποίησης του έργου:
«Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων», όπως έχει αναθεωρηθεί.
46. Την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.01.2019 (Β' 408/
14.02.2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού
της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το
χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής».
47. Την από 04-08-2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖΞΟΖ «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
επιλογή Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, φορέων
ή εταιρειών του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (εφεξής
καλούμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί), που θα
ενεργήσουν ως φορείς χρηματοδοτικών μέσων κατά
την έννοια του άρθρου 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΚ)
1303/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, όπως
ισχύει» της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.
48. Τον ν. 3862/2010 (Α'113) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/
ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών
στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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49. Την 45231/ 20.4.2017(Β’1445) κοινή υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών
με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016,
(Α' 240) όπως έχει τροποποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/ 6.11.2017 (ΦΕΚ Β'
3944) σχετικά με την υποχρέωση τήρησης Επαγγελματικού Λογαριασμού.
50. Τον ν. 4270/2014 (Α'143), «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
51. Την 134453/23.12.2015 (Β' 2857/28.12.2015) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26 .09.2014
(ΦΕΚ 2573/τ.Β')».
52. Την 171563/131/21.02.2018 (Β' 756/02.03.2018)
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
53. Την ανάγκη επικαιροποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ» με
βάση νεότερες νομοθετικές εξελίξεις και την περαιτέρω
διευκόλυνση των ωφελούμενων.
54. Τα με αριθμ. 1905/Β1/391/21.03.2019, 840/
18.03.2019, 701/21.03.2019 και 1352/18.03.2019 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών
Νοτ. Αιγαίου, Βορ. Αιγαίου και Κρήτης αντίστοιχα, και το
από 20.03.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Α.Π.
εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/25938/199/21.03.2019)
της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, που αφορούν στην
έγκριση της 4ης τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος (σχετικό το με αριθμ. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/23974/178/15.03.2019 έγγραφο της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας).
55. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018
(Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II», που
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:
Α. Το εδάφιο 31 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων
θέρμανσης άνω των 20 kW σε κτήριο (όχι κτηριακή μονάδα) η ονομαστική θερμική ισχύς βάσει του δελτίου
προϊόντος του συστήματος (kW) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής
θέρμανσης του κτηρίου.».
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Β. Μετά το εδάφιο 38 του κεφαλαίου 3 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Αν διαπιστωθεί ότι βάσει της παρ.1 του άρθρου 251
του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014), οι προμηθευτές
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων
δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα
μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.».
Γ. Τα εδάφια 15 και 16 της παραγράφου 4.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και
παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο ο τελικός επιλέξιμος
προϋπολογισμός όσο και το επιμέρους σύνολο των λοιπών δαπανών (α, β και γ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν
τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης υπαγωγής
καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων
και λοιπών δαπανών του προγράμματος. Το είδος των
λοιπών δαπανών θα πρέπει να δηλώνεται προ της Υπαγωγής.
Για περιπτώσεις όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου
251 του ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014), οι μελετητές/
σύμβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής
φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που
καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται
στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ.».
Δ. Μετά το εδάφιο 16 της παραγράφου 4.2 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Ο Δικαιούχος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης
δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση
αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για χρονικό
διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της
πρώτης καθυστέρησης.
Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον
βαραίνουν τον Ωφελούμενο.».
Ε. Τα εδάφια 16 και 17 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εάν υποβληθεί εκ νέου αίτηση δανείου, το διάστημα
δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης παρατείνεται αυτοδίκαια και ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175)
ημέρες. Η ανωτέρω αυτοδίκαιη παράταση δίνεται μία (1)
φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από τον
Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει
άπρακτα τα άνω διαστήματα.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση της
εν λόγω παράτασης πέραν της 10/5/2019.».

Τεύχος Β’ 1113/03.04.2019

ΣΤ. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 5.3 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση τροποποίησης των παρεμβάσεων που
έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα (Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων), κατά το στάδιο υλοποίησης παρεμβάσεων θα δηλωθούν μόνον οι
παρεμβάσεις που πραγματικά υλοποιήθηκαν (Έντυπο
Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης Έργου) και
στην υποκατηγορία που πραγματικά ανήκουν. Σε κάθε
περίπτωση με τις τροποποιημένες παρεμβάσεις θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του
Προγράμματος για την κατηγορία που αφορά η αίτηση.».
Ζ. Το εδάφιο 21 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου
(βλ. κεφ. 7.4).».
Η. Το εδάφιο 26 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.
Θ. Το εδάφιο 30 της παραγράφου 6.2 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που ο Ωφελούμενος α) δεν έχει τηρήσει την εγκεκριμένη προθεσμία υλοποίησης, ή β) από
ελέγχους έχει διαπιστωθεί η μη εκπλήρωση των βασικών
προϋποθέσεων συμμετοχής (επιλεξιμότητα κατοικίας,
ενεργειακός στόχος, κλπ) ή γ) έχει υποβάλει δήλωση υπαναχώρησης από το Πρόγραμμα, ο Δικαιούχος προβαίνει
στην ανάκληση της οικείας απόφασης υπαγωγής και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.».
Ι. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση αδυναμίας εκταμίευσης της προκαταβολής, το ποσό επιστρέφεται και παραμένει δεσμευμένο
στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του ωφελούμενου.».
ΙΑ. Τα εδάφια 7 έως 9 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το ποσό του
δανείου που θα αναλογεί στο τελικό επιλέξιμο κόστος
παρεμβάσεων είναι μικρότερο της προκαταβολής που
έχει εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση
των λοιπών κινήτρων του προγράμματος, καθώς δεν
είναι επιτρεπτή η χρήση ποσού επιχορήγησης για την
αποπληρωμή του δανείου. Η ευθύνη για την επιστροφή
του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.
Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της
απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν
στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως
μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι
υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα
Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα
που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων,
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τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού.
Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της
επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.».
IB. To εδάφιο 26 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής
εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει όπου δεν είναι
δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων
ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον
και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά,
ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία.».
ΙΓ. Το εδάφιο 27 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.
ΙΔ. Το εδάφιο 42 της παραγράφου 7.1 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος του
έργου παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη
Δήλωση ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος VIII-Α, και ο προμηθευτής των υλικών/
συστημάτων παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για την ορθή
εγκατάσταση/ τοποθέτηση/ εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός
Επιθεωρητής.».
ΙΕ. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου
7.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση διαφοροποίησης από τον αιτούμενο
προϋπολογισμό του ανωτέρω σημείου α), ο Ωφελούμενος υποβάλλει εκ νέου δήλωση πιστοποίησης.».
ΙΣΤ. Τα εδάφια 13 και 14 της παραγράφου 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφονται.
ΙΖ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 7.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
αντικαθίσταται ως εξής:
«• Ο Ωφελούμενος μπορεί να τροποποιήσει το συνδυασμό παρεμβάσεων με την προϋπόθεση ότι με το νέο
συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα
(διαπίστωση βάσει του Β' ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του
έργου) ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος.».
ΙΗ. Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 7.5.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιθυμεί τροποποίηση του συνδυασμού παρεμβάσεων με ταυτόχρονη
αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ή/και των λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση
του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού θα πρέπει
να κάνει αίτηση ανάκλησης της τρέχουσας απόφασης
υπαγωγής στο Δικαιούχο και εν συνεχεία να υποβάλει
εκ νέου αίτηση, με την προϋπόθεση της παρ. 5.2 ότι δεν
έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι ανά Περιφέρεια
και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.».
ΙΘ. Η παράγραφος 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι
παρακάτω παρατάσεις:
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• Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου,
για επιπλέον διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, από το
πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Για την χορήγηση της εν
λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, αναρτώντας τυχόν υποοτηρικτικά
έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά
το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης.
Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα
αξιολογούνται από τον Δικαιούχο.
Παράταση πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατόν να εγκριθεί από το Δικαιούχο μόνο σε περίπτωση
ανωτέρας βίας.
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν της 16/06/2023.».
Κ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8.2 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος, κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των αιτήσεων για την οριστική υποβολή
ή για την καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος
στο τελικό στάδιο, διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι
όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες
αιτήσεις, προβαίνει αντίστοιχα σε απόρριψη αίτησης ή
σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου
6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και
ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.».
ΚΑ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η ένσταση υποβάλλεται προς το Δικαιούχο μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
γνωστοποίηση της απόρριψης.».
KB. To πέμπτο εδάφιο της παραγράφου με υπέρτιτλο
«Δικαιούχος» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής
του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, προβλέπεται η υποβολή έντυπων εγγράφων στο Δικαιούχο
(π.χ. αίτηση του ωφελούμενου για τροποποίηση χρηματοδοτικού σχήματος ή ανάκληση απόφασης υπαγωγής),
ο Δικαιούχος ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και
τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.».
ΚΓ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του Παραρτήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
διαγράφεται.
ΚΔ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Ι-Β του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
διαγράφεται.
ΚΕ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-A του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Εκτέλεσα τις εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για
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την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ ..., χρησιμοποιώντας τα υλικά/συστήματα που αποοτάλθηκαν με το/
τα Δελτίο/α Αποστολής ... του/των προμηθευτή/ων ... και
αναφέρονται στην/στις από ... Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις
του/των ανωτέρω προμηθευτή/ων. ... (4)».
ΚΣΤ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του
Παραρτήματος VIII-B του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Ι. Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην ... με το/τα δελτίο/α αποστολής ... φέρουν
την απαιτούμενη σήμανση CE για το σύνολο ή για το
μέρος που αφορά στα ... / δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i).
ΙΙ. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά
χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο
ανωτέρω δελτίο αποστολής, και στα αντίγραφα πιστοποιητικών. ... (4)».
ΚΖ. Η υποσημείωση (ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης του
Παραρτήματος VIII-B του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.
ΚΗ. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος VIII-Γ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει
στον/στην ... με το/τα δελτίο/α αποστολής ... φέρουν την
απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που
αφορά στα: ... / δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i).
Τα ανωτέρω υλικά φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα, στο/
στα ανωτέρω δελτίο/α αποστολής και στο αντίγραφα
πιστοποιητικών.
Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
για την αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ ... με τα
ανωτέρω υλικά/συστήματα. ... (4).».
ΚΘ. Η υποσημείωση (ii) της Υπεύθυνης Δήλωσης του
Παραρτήματος VIII-Γ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.
Λ. Η ένατη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του
Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
« • Αντίγραφα πιστοποίησης/ σήμανση CE, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία».
ΛΑ. Μετά τη δέκατη τρίτη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής
του Προγράμματος προστίθεται το εξής δικαιολογητικό:
«• Υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986 των εκδοτών παραστατικών στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%)
που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του. (Για τις
περιπτώσεις, όπου βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του
ν. 4281 (ΦΕΚ 160Α΄/08.08.2014), οι προμηθευτές/ ανάδοχοι/ σύμβουλοι/ ενεργειακοί επιθεωρητές/ μελετητές
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
και καταβολής φόρου)».
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ΛΒ. Το εδάφιο μετά τη δέκατη έβδομη περίπτωση της
λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται.
ΛΓ. Τα εδάφια 9 έως 11 του βήματος υλοποίησης με
Α/Α 4 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται αυτοδίκαια κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί
ξανά αίτηση δανείου. Η αυτοδίκαιη παράταση δίδεται
μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από
τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν
είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν
της 10/5/2019.
Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που
είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για
τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων
εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που
τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται
έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.».
ΛΔ. Το εδάφιο 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της
περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται και προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Μετά την υποβολή αίτησης δανείου, σε περίπτωση
απόρριψης ή ακύρωσης της, ο ενδιαφερόμενος εντός
της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας έχει τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δανείου ή να προχωρήσει προς υπαγωγή χωρίς δάνειο κάνοντας αμετάκλητη
δήλωση για μη λήψη δανείου.
Σε περίπτωση απόρριψης οριστικά υποβληθείσας αίτησης από το πρόγραμμα, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται στον ωφελούμενο μέσω του πληροφοριακού
συστήματος.».
ΛΕ. Το πρώτο εδάφιο του βήματος με Α/Α 7 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ»
του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της
συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού)
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.».
ΛΣΤ. Τα εδάφια 4 και 5 του βήματος υλοποίησης με
Α/Α 8 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της
απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν
στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως
μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι
υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλ-
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λει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα
Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα
που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων,
τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού.
Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της
επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.».
ΛΖ. Τα εδάφια 3 και 4 του βήματος υλοποίησης με Α/Α
12 της περίπτωσης «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό
σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το
ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει
στους προμηθευτές/αναδόχους.
Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός
οριζόμενων προθεσμιών.».
ΛΗ. Τα εδάφια 10 έως 12 του βήματος υλοποίησης με
Α/Α 4 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
αντικαθίστανται και προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται αυτοδίκαια κατά 45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί
ξανά αίτηση δανείου. Η αυτοδίκαιη παράταση δίδεται
μία (1) φορά. Επιπλέον προθεσμία δύναται να δοθεί από
τον Δικαιούχο μόνον σε όσες περιπτώσεις έχουν παρέλθει άπρακτα τα άνω διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν
είναι δυνατή η χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν
της 10/5/2019.
Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που
είναι κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για
τους οποίους δεν είναι δυνατή η διασταύρωση στοιχείων
εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που
τηρούνται από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται
έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών.».
ΛΘ. Το εδάφιο 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5
της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος
XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο από την υποβολή αιτήματος
δανείου και μέχρι την έγκριση του κι εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας να κάνει αμετάκλητη
δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την
αίτηση του σε κατάσταση ’’προς υπαγωγή’’.».
Μ. Το πρώτο εδάφιο του βήματος υλοποίησης με Α/Α
7 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος
XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
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«Οι Ωφελούμενοι καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλλουν δήλωση αποδοχής της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και πέντε
(5) ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου υλοποίησης του έργου.».
ΜΑ. Τα εδάφια 4 και 5 του βήματος υλοποίησης με Α/Α
8 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος
XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της
απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι Ωφελούμενοι μπορούν να καταβάλουν
στον ανάδοχο/προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως
μέσω τραπεζικού συστήματος. Ο Ωφελούμενος είναι
υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή. Εάν τα καταβληθέντα
Ίδια Κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα
που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων,
τότε απαιτείται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού.
Διαφορετικά, προβλέπεται να μειωθεί το τελικό ποσό της
επιχορήγησης. Η ευθύνη για την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού βαρύνει τον Ωφελούμενο.».
MB. Τα εδάφια 3 και 4 του βήματος υλοποίησης με Α/Α
12 της περίπτωσης «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος
XII του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό
σύστημα για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το
ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει
στους προμηθευτές/αναδόχους.
Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από το Δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός
οριζόμενων προθεσμιών.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 171563/131/21.02.2018
(Β' 756/02.03.2018) κοινή απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ», που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02011130304190008*

