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Το πρόγραμμα με μια ματιά
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε σε συνέχεια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 20072013, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση πλέον των εξήντα χιλιάδων κατοικιών.
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και έχει ως κύριο
στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, των εκπομπών ρύπων
που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την
επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
Τα εισοδηματικά κριτήρια διακρίνονται σε επτά κατηγορίες. Όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο υψηλότερο είναι και το ποσοστό επιδότησης. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος
έως και δύο παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η έβδομη και τελευταία κατηγορία, αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Η συγκεκριμένη
περιλαμβάνει τα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ
και οικογενειακό από 45.000 έως και 50.000 ευρώ. Η πρώτη ή χαμηλότερη κατηγορία αφορά στις οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και με
οικογενειακό έως 20.000 ευρώ.
Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερομένους θα
αφορούν στις κατηγορίες αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση συστημάτων
σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένων του δώματος / στέγης και της πιλοτής, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Με το νέο πρόγραμμα προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά πάνω από 70
χιλ. κατοικίες, με την πλειοψηφία αυτών να επιλέξουν αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων τους.
Στο παρόν έντυπο, αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” που θα πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας κατασκευαστής
κουφωμάτων που πρόκειται να αναλάβει έργα παρεμβάσεων, ώστε οι όλες οι
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διαδικασίες και οι τιμολογήσεις που θα πρέπει να ενεργήσει αυτός ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ του έργου, να γίνουν όπως προβλέπονται στον οδηγό του προγράμματος για να μην υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξόφληση των
παραστατικών που θα εκδοθούν.
Επίσης, αναφέρονται και ορισμένες διαδικασίες και ενέργειες που θα πρέπει να
ακολουθήσει ο ωφελούμενος που έχει εγκριθεί η αίτησή του, τις οποίες οφείλει να γνωρίζει και ο κατασκευαστής του έργου ώστε να τον κατευθύνει σωστά
και να μην υπάρξουν - και από την πλευρά αυτή - καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και την εξόφληση του έργου.

Καταχώρηση ΑΦΜ και ΙΒΑΝ λογαριασμών
Οι επαγγελματίες του κλάδου και δη οι κατασκευαστές κουφωμάτων που
έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν παρεμβάσεις σε κτίρια μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» οφείλουν άμεσα να καταχωρηθούν στο
πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και να δηλώσουν το ΑΦΜ τους και ΙΒΑΝ λογαριασμών. Αν το ΑΦΜ τους δεν είναι καταχωρημένο στο σύστημα, δεν μπορούν να αναλάβουν έργα.
Η καταχώρηση στο σύστημα και συγκεκριμένα στη δ/νση https://exoikonomisi.
ypen.gr/eidodos-sto-systema (πατάτε “Σύνδεση” στο βελάκι κάτω δεξιά και
συνδέεστε με τους κωδικούς του taxis) πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα με την επιδοτούμενη χρηματοδότηση του έργου. Είναι σημαντικό ο επαγγελματίας (προμηθευτής) να δηλώσει όλους τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία.
Επίσης, βασικό είναι να γνωρίζει ο κάθε προμηθευτής τη διαδικασία έκδοσης
των παραστατικών πώλησης και της αναγραφής στα παραστατικά των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων στην περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
Αυτές οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον οδηγό του προγράμματος και παρουσιάζονται παρακάτω:

ΤΩΡΑ

με τους δυνατούς!
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Παραστατικά Δαπανών
Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου
και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που
αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και
καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου
μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ
κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου
υλοποίησης.
Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία
έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων που φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της
ημερομηνίας έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής
που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.
Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αίτησης, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
(προμήθεια εξοπλισμού / υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α’222, 12/11/2012),
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:
• Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί
πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού / υλικών στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
– η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (υλικά, εξαρτήματα κ.λπ.)
– τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του
ακινήτου της απόφασης υπαγωγής)
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– τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια
κ.λπ), προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της δαπάνης στις κατηγορίες του
πίνακα του κεφαλαίου 3 και να διαπιστώνεται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Για δαπάνες των κατηγοριών 1 και 2 είναι απαραίτητη η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων. Για τις λοιπές κατηγορίες αναφέρονται τα τεμάχια.
• Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό
επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες, ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφονται
υποχρεωτικά και αναλυτικά:
– το είδος (τοποθέτηση, μελέτη, επίβλεψη κ.λπ.) και η αξία των εργασιών
– τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του
ακινήτου της απόφασης υπαγωγής)
Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος / προμηθευτής εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, 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. Η Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται και στην περίπτωση που, για
τον οποιοδήποτε λόγο, στις ανωτέρω αναφερόμενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων.
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή
/ ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε
διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και
ένα παραστατικό δαπανών, ανά είδος δαπάνης, για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».
Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και
τις υπηρεσίες που αφορούν στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα παρεμβάσεις (δεν
πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται
με το πρόγραμμα).

ΤΩΡΑ

με τους αξιόπιστους!
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που γίνονται πληρωμές με ίδια κεφάλαια (μη
λήψη δανείου, υπέρβαση επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπέρβαση ανώτατων ορίων αμοιβών – ενεργειακού επιθεωρητή κ.λπ), αυτές θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.
Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης».
Για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. Σε κάθε
περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταβολή μετρητών. Σε περίπτωση πληρωμής δαπανών μέσω πιστωτικής κάρτας,
θα πρέπει να προσκομιστεί δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την εξόφληση
της δαπάνης.
Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
• Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος, με εξαίρεση την πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και την καταβολή ιδίων κεφαλαίων (όλες όμως μέσω τραπεζικού συστήματος).
• Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.
• Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.
• Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις,
που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα
γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

την ορθή εγκατάσταση / τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που
θέτει ο προμηθευτής ή / και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-Γ.
Τα ανωτέρω παραστατικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποίηση των
ενεργειακών χαρακτηριστικών τους, όπως προβλέπεται στον Ενεργειακό Στόχο του προγράμματος (βλέπε παρακάτω).
Σημείωση 1: Οι προμηθευτές / ανάδοχοι των υλικών / εργασιών, πρέπει να
έχουν καταχωρήσει το ΑΦΜ τους στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος.
Σημείωση 2: Οι υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω Παραρτημάτων (VIII-A,
VIII-B & VIII-Γ) πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του προμηθευτή /
αναδόχου.

Ενεργειακός στόχος
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο
αίτησης, ως εξής:
Α.Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων
απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της
κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
Β.Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων
απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της
κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-A, και ο ανάδοχος του έργου παρέχει
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για
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με τους αποδοτικούς!
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Εάν το υλοποιηθέν έργο αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτιρίου / της κτιριακής μονάδας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν.
4122/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα πρέπει, επιπλέον των ανωτέρω, το σύνολο των παρεμβάσεων να οδηγεί στην κατάταξη του κτιρίου/της κτιριακής μονάδας στην ενεργειακή κατηγορία Β, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ.
7 του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), στο βαθμό που
αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Σε περίπτωση που η επίτευξη της κατηγορίας Β δεν είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτή, το ανακαινιζόμενο κτίριο
/ κτιριακή μονάδα θα πρέπει να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία που
προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά
κριτήρια της κατηγορίας 1 ή 2 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος ορίζεται ταυτόσημος με
το στόχο της ανωτέρω α’ περίπτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος ορίζεται ταυτόσημος με το στόχο της ανωτέρω β’ περίπτωσης.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των
ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Υλοποίηση παρεμβάσεων
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο Ωφελούμενος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του
έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα, επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά
του Παραρτήματος Χ. Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό
σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό, καθώς και για το
ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές /
αναδόχους, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών
υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή / και τα ανώτατα
όρια δαπανών του προγράμματος. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών
από τον Δικαιούχο.

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” ΕΠΙΛΕΓΩ ALUMINCO

Μάθε περισσότερα στο: www.exoikonomoaluminco.gr

Με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνεται, βάσει και των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών,
ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.
Ο Δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από
τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του
συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κ.λπ.) και την καταβολή στον
Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Προθεσμίες
Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης
Εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι
Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται).

Διάρκεια Υλοποίησης Παρεμβάσεων
Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να
ολοκληρώνονται σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης υπαγωγής.

Διενέργεια 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης
Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί μετά την υλοποίηση
των παρεμβάσεων και πριν την υποβολή της Δήλωσης Ολοκλήρωσης και μέσα
στο 9μηνο.

ΤΩΡΑ

με τους αγαπημένους!
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Παρατάσεις Προθεσμιών (Αποδοχής Απόφασης Υπαγωγής –
Υπογραφής δανειακής σύμβασης / Ολοκλήρωσης του έργου /
Τροποποίησης / Άλλες περιπτώσεις)
Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:
• Παράταση της προθεσμίας αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ή / και υπογραφής της δανειακής σύμβασης για επιπλέον διάστημα έως ένα (1) μήνα,
από το πέρας της προθεσμίας. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά
το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης. Ο Δικαιούχος δύναται να χορηγεί έγκριση για τις
εν λόγω παρατάσεις χωρίς εξέταση των ειδικότερων λόγων του αιτήματος.
• Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα
έως τριών (3) 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, τεκμηριώνοντας τους λόγους της αιτούμενης παράτασης, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο
επτά (7) 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.

Προθεσμίες Ενστάσεων
Α. Κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης
Η ένσταση υποβάλλεται προς τον Δικαιούχο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Δικαιούχο εντός προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιείται αμελλητί
στους αιτούντες μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” ΕΠΙΛΕΓΩ ALUMINCO

Μάθε περισσότερα στο: www.exoikonomoaluminco.gr

Β. Κατά την υλοποίηση της πράξης
Β.1 Κατά της διαδικασίας ανάκλησης απόφασης υπαγωγής, που δύναται να
προκύψει από τους ελέγχους που διενεργούνται μετά την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής και για τις οποίες προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής ενίσχυσης, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση.
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο
πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
του πορίσματος του ελέγχου.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση επί
της ένστασης εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την υποβολή της ένστασης.
Β.2 Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης υπαγωγής των ωφελουμένων που δύναται να προκύψει από ελέγχους που διενεργούνται μετά την απόφαση υπαγωγής και για τις οποίες δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς
τον Δικαιούχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται δάνειο και εξήντα (60) ημερών για τις περιπτώσεις που έχει ληφθεί δάνειο
και απαιτείται για την υποστήριξη της ένστασης υποβολή στοιχείων που εκδίδει
ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός.
Η ένσταση εξετάζεται από τον Δικαιούχο τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Ο Δικαιούχος εισηγείται την
απόρριψη ή αποδοχή αυτής προς την Επενδυτική Επιτροπή. Η απόφαση επί της
ένστασης εκδίδεται από τον Δικαιούχο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών
από την υποβολή της ένστασης.
Οι αποφάσεις ανάκλησης, δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης καθώς
και αποφάσεις επί ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους αιτούντες. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από τον Δικαιούχο κοινοποιούνται στους αιτούντες μέσω
του πληροφοριακού συστήματος.

ΤΩΡΑ

με τους δυνατούς!
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Παράρτημα VIIΙ - Α:
Υπεύθυνη Δήλωση αναδόχου έργου

Παραρτήματα (https://exoikonomisi.ypen.gr/parartemata-odegou)

Παράρτημα VIIΙ - Β:
Υπεύθυνη Δήλωση προμηθευτή
υλικών

Παράρτημα VIIΙ - Γ:
Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση
προμηθευτή – αναδόχου

Καταγραφή Παραστατικών Δαπανών

Παράρτημα VΙ:
Έντυπο Καταγραφής
Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση
Έργου

Υποκατηγορία
Δαπάνης
(π.χ. 1.Α1)

Κατηγορία ανώτατου
ορίου κόστους
(π.χ. Ι)

Περιγραφή
Υποκατηγορίας
Δαπάνης/ Ανώτατου
ορίου κόστους

Κωδ. Διαμερίσματος
/ Μονοκατοικία /
Κοινόχρηστα

Ονοματεπώνυμο
Ιδιοκτήτη *

ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Ποσότητα (m2
δομικού
στοιχείου ή
ανοίγματος,
τεμάχια)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΦΜ
προμηθευτή

Αρ.
Παραστατικού

Κόστος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Επωνυμία
Προμηθευτή

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΡΟΣ(1):

ΠΡΟΣ(1):

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

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Ο – Η Όνομα:

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

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Ημερομηνία γέννησης(2):

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Τόπος Κατοικίας:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Εκτέλεσα τις εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για την
αίτηση που αφορά στο ακίνητο με ΠΕΑ …………………., χρησιμοποιώντας τα υλικά/συστήματα που αποστάλθηκαν
με
το/τα
Δελτίο/α
Αποστολής
………………………………
του/των
προμηθευτή/ων
…………………………………………………………... και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής των υλικών
ή/και συστημάτων, που αναφέρονται στην/στις από ……….…………………… Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις του/των
ανωτέρω προμηθευτή/ων.

Αριθ:

Ημερομηνία:

(3)

Οδός:

Αριθ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

1. Φέρουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στα συνημμένα στο/στα ανωτέρω δελτίο/α
αποστολής, αντίγραφα πιστοποιητικών και
2. Καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, βάσει του ΠΕΑ ……………………..……, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής/τοποθέτησης (ii):

2. Καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά βάσει του ΠΕΑ ………….……………..……, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις εφαρμογής/τοποθέτησης (ii)

Εκτελέστηκαν οι εργασίες που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις, του ανωτέρου «Εντύπου Πρότασης
Παρεμβάσεων», και σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εφαρμογής / τοποθέτησης.

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

(3)

Τα υλικά ή/και συστήματα, τα οποία έχω προμηθεύσει στον/στην.……………………………με το/τα δελτίο/α
αποστολής ………………………………….. φέρουν την απαιτούμενη σήμανση CE για σύνολο ή για το μέρος που αφορά
στα: ……………………………………………../ δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE(i). Τα ανωτέρω υλικά:

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

Ο – Η Δηλ.

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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).

……….20……

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΙΙ. Επιπλέον, τα ανωτέρω υλικά:

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

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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

……….20……

Ημερομηνία:

Ο – Η Δηλ.

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

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

* Στην περίπτωση Κοινοχρήστων παρεμβάσεων, η στήλη «Ονομ/νυμο Ιδιοκτήτη» παραμένει κενή.
Το πλήθος των γραμμών ανά υποκατηγορία προσαρμόζεται βάσει του πλήθους των παραστατικών δαπανών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ονοματεπώνυμο
Ιδιοκτήτη

ΑΦΜ
ιδιοκτήτη

Χιλιοστά
διαμερίσματος

Παράρτημα VII:
Έντυπο Επιμερισμού κόστους
βάσει παραστατικών δαπανών
ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας

Τελικός Προϋπολογισμός
Παρεμβάσεων
Κόστος μη
κοινόχρηστων
δαπανών

Κόστος
κοινόχρηστων
δαπανών

Τελικός Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός
Παρεμβάσεων*

Λοιπές δαπάνες
Κόστος 2
ενεργειακών
επιθεωρήσεων

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

(Υπογραφή)

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

3

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

Διαμέρισμα

(Υπογραφή)

Κόστος
Συμβούλου
Έργου

Κόστος Μελετών
(εφόσον υπάρχουν)

Συνολικός Τελικός
Προϋπολογισμός

Παράρτημα X: Δήλωση Πιστοποίησης για την
Ολοκλήρωση του Έργου - Λίστα Δικαιολογητικών
Ολοκλήρωσης Αίτησης - Υποβολής Δαπανών

Συνολικός Τελικός
Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός**

Παράρτημα XΙ: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις
βάσει καθεστώτος de minimis

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

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σας δηλώνω ότι οι
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας της αίτησης με κωδικό υπαγωγής ………………………
(αριθμός) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, διενεργήθηκε η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και
εκδόθηκε το Β’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της κατοικίας με Αρ. Πρωτοκόλλου
………………… και Αρ. Ασφαλείας ………………… εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Με την παρούσα δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό
Σύστημα έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά, θα ενημερώσω το φάκελο του έργου με τα εν
λόγω δικαιολογητικά και θα τηρήσω το φάκελο του έργου με όλα τα σχετικά έγγραφα και
στοιχεία για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και
της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις
ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το έργο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Λίστα Δικαιολογητικών
(επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά περίπτωση για Ωφελούμενο ή
Εκπρόσωπο πολυκατοικίας)
Στοιχεία Παρεμβάσεων
Διαμέρισμα

Ονοματεπώνυμο
Ιδιοκτήτη

ΑΦΜ
ιδιοκτήτη
Υποκατηγορία
δαπάνης

Κόστος μη
κοινόχρηστων
δαπανών

Κόστος
κοινόχρηστων
δαπανών

* Τελικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός παρεμβάσεων = Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός όπως διαμορφώνεται βάσει των παραστατικών δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων και ως σύνολο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό παρεμβάσεων της απόφασης υπαγωγής.
** Συνολικός Τελικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός = Ο Επιλέξιμός Προϋπολογισμός παρεμβάσεων και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για το κόστος του Συμβούλου έργου, του Ενεργειακού Επιθεωρητή καθώς και τυχόν μελετών που είναι
απαραίτητες για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων, όπως διαμορφώνεται βάσει των παραστατικών δαπάνης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής.



o

τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει που εμφανίζονται σε αυτό, καθώς
και τυχόν εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν στα ίδια κεφάλαια.

o

τυχόν σχετικά Δελτία Αποστολής που συνοδεύουν τα ανωτέρω παραστατικά
ης



Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 1 ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη
από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. €



Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη
από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. €



Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών συμβούλου έργου με συνολικό
κόστος ……….... € (εάν υπάρχουν)



Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με συνολικό
κόστος …….….. € (εάν υπάρχουν)



Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εάν υπάρχουν)



Παραστατικά εξόφλησης/ προκαταβολής ιδίων κεφαλαίων (εάν υπάρχουν)



Σε περίπτωση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, αποδεικτικό μοναδικού
Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)



Αντίγραφα πιστοποίησης/ δήλωση συμμόρφωσης CE, όπου απαιτείται από τη
νομοθεσία



Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών / δελτίο προϊόντος



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



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

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Α) Το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία έχω αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από το έτος υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο
του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’οίκον II», βάσει καθεστώτος de minimis ανέρχονται σε ………….. €, σύμφωνα με
τον ακόλουθο Πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ O ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ
Πρόγραμμα/
Μέτρο/
Δράση από
το/την
οποίο/α ο
ωφελούμενος
έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
αριθμός
σύμβασης ή
άλλου
εγγράφου με
το οποίο
τεκμηριώνεται
η λήψη του
έννομου
δικαιώματος.

Ημ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος.

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που
αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά στον
Ωφελούμενο.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Ωφελούμενου
της
Ενίσχυσης.

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

(5)

Ημερομηνία:

Τόπος

(Υπογραφή)

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

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΩΡΑ

με τους αξιόπιστους!
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(4)

ΑΦΜ
Ωφελούμενου
της
Ενίσχυσης.

Ο/Η Δηλών/ούσα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μάθε περισσότερα στο: www.exoikonomoaluminco.gr

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI) και

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

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” ΕΠΙΛΕΓΩ ALUMINCO

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Κορυφαία Ενεργειακά
Συστήματα Αλουμινίου
που υπερκαλύπτουν
τον ενεργειακό στόχο
του προγράμματος
«Εξοικονόμηση
κατ’ Οίκον ΙΙ» και
μεγιστοποιούν τις
αποδόσεις σας!

W4750

Το W4750 είναι το νέο προηγμένο σύστημα αλουμινίου
νέας γενιάς της ALUMINCO που συνδυάζει τα
αποδεδειγμένα οφέλη των ανοιγόμενων παραθύρων
και θυρών - κομψή σχεδίαση και μέγιστη ασφάλεια με τις υψηλότερες απαιτήσεις θερμομόνωσης.
Συντελεστής θερμομόνωσης

Uw=1.0 W/m²K

W450

Το W450 της ALUMINCO αποτελεί ένα εξαιρετικό
θερμομονωτικό ανοιγόμενο σύστημα υψηλών προδιαγραφών
που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης, ηχομείωσης, αισθητικής και ασφάλειας.
Συντελεστής θερμομόνωσης

Uw=1.4 W/m²K

SL2450

Η νέα γενιά της σειράς AL220 φέρει το όνομα SL2450
προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες αναβάθμισης και
ασυναγώνιστα χαρακτηριστικά. Το SL2450 της ALUMINCO
καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά όλα τα λειτουργικά
οφέλη ενός minimal συρόμενου συστήματος με ανύψωση του
φύλλου, ενώ παράλληλα υπερέχει σε επιδόσεις θερμομόνωσης,
υδατοστεγανότητας και αντοχής στην ανεμοπίεση.
Συντελεστής θερμομόνωσης

Uw=1.59 W/m²K

SL200

Το SL200 της ALUMINCO είναι το ιδανικό θερμομονωτικό
σύστημα για συρόμενα κουφώματα που προσφέρει μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομία χώρου, υψηλό αισθητικό
αποτέλεσμα, εξαιρετικές επιδόσεις και άριστη λειτουργικότητα.
Συντελεστής θερμομόνωσης

Uw=2.49 W/m²K

ΤΩΡΑ
µε τους δυνατούς!

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”
ΕΠΙΛΕΓΩ ALUMINCO.
Η ALUMINCO, στο πλαίσιο της διαχρονικής και έµπρακτης υποστήριξης των πρωτοβουλιών
που στοχεύουν στην εξοικονόµηση ενέργειας, όπως το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ»,
έχει αναπτύξει κορυφαία προϊόντα αλουµινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Τα ενεργειακά συστήµατα της εταιρείας υπερκαλύπτουν τον ενεργειακό στόχο του προγράµµατος
και µεγιστοποιούν τις αποδόσεις σας.
Η ALUMINCO είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας
στο πρόγραµµα “Εξοικονοµώ”!

Μάθε περισσότερα στο: www.exoikonomoaluminco.gr

