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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 172574/222
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».
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. Το 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 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία... του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας...».
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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6. Το π.δ. 123/2016 (A΄ 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».
7. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
8. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
9. Την υπ’ αριθμ. Υ172/04-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων»
(Β΄ 3610).
10. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α.
Χαρίτση (Β΄ 3722), όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 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).
12. Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 20.10.2016
(Β΄ 3521/1.11.2016) υπουργική απόφαση περί «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/21.07.2015 (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», όπως ισχύει.
13.Την 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 (Β΄2784/ 21.12.2015)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή
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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».
14. Την υπ’ αριθμ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016
(Β΄2733/31.8.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 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
υπ’ αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β΄1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
15. Το ν. 3912/2011 (Α΄ 17) περί σύστασης του Εθνικού
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Α.Ε.).
16. Την υπ’ αριθμ. 7313/1818/29.11.2016 (Β΄ 3905/
5.12.2016) κοινή υπουργική απόφαση για τη «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”».
17. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης
μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για
το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 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”».
19. 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 υπ’ αρ. 1080/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
20. 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».
21. 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.
22. Την υπ’ 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.
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23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7327/2388/Α20/30.11.2016
απόφαση ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ II» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020».
24. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3218/1168/Α2/03.07.2017
απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020».
25. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 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».
26. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 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».
27. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 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».
28. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ.496/Β1/65/24.01.2018 και 686/
Β1/101/31.01.2018 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με θέμα:
«Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II"».
29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 118/23.01.2018 έγγραφο της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου με θέμα: «Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον II"».
30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 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».
31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26-09-2017
έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με την σώρευση στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο
2014-2020.
32. Τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50) περί «Προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως ισχύει.
33. 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».
34. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014.
35. Το 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 "Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της

Τεύχος Β’ 952/16.03.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας" και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
36. Το άρθρο 6 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.
37. Την υπ’ αριθμ. 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.
38. Την υπ’ αριθμ. 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. ΦΕΚ Β΄ 4108/23.11.2017).
39. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ.
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.
40. 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.
41. Το 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.
42. Την υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1445) «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.
43. Το 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.
44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 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΄)».
45. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171563/131/21.02.2018
(Β΄756/02.03.2018) κοινή απόφαση του Υπουργού Πε-

10985

ριβάλλοντος 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».
46. Την ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης
διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ' οίκον II».
47. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 1632/281/15.03.2018, οικ. 500/
15.03.2018, 539/15.03.2018 και 740/15.03.2018 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών Βορ.
Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτ. Αιγαίου αντίστοιχα, που
αφορούν στην έγκριση της 1ης τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
48. 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 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», ως κατωτέρω:
Α. Στο τέλος του δέκατου τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
προστίθεται η φράση: «όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 2.2».
Β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως
εξής:
«Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
(Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, για το έτος
βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη
του Ωφελούμενου στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1.».
Γ. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2.1.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως
εξής:
«Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/κύριου, για το
έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, προκύπτει ότι
το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή
μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για
την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο
προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει
των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.».
Δ. Τα εδάφια 18 έως 21 της παραγράφου 2.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται και
προστίθεται νέο εδάφιο μετά το εδάφιο 19 ως εξής:
«Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η κατάταξη
στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης,
εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν
η αίτηση στο πρόγραμμα υποβάλλεται σε ημερομηνία
που εμπεριέχεται στην περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η κατάταξη στις
κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται με βάση τα εισοδή-
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ματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής
της αίτησης. Εάν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών
υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων
δηλώσεων, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης στο
πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
κατά το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται
η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα πρέπει
να προσκομιστεί το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). Επίσης, όποιος εμπίπτει
στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσει,
επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει
ότι κατά το επίμαχο έτος δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού
ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε
υποβολή δήλωσης».
Ε. Το εδάφιο 27 της παραγράφου 2.2 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης γίνεται στη
βάση του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν
δηλωθεί στον πίνακα 8.1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου
γίνεται η κατάταξη του Ωφελούμενου στις κατηγορίες
του πίνακα 2.2.1.»
ΣΤ. Η περιγραφή των υποκατηγοριών 2.Α και 2.Β του
Πίνακα Παρεμβάσεων του κεφαλαίου 3 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«2.Α Θερμομόνωση δώματος».
«2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω
από μη θερμομονωμένη στέγη».
Ζ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4.1 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €
ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης της
κατοικίας, όπως προκύπτει από το Ε9 του κάθε διαμερίσματος/μονοκατοικίας και τυχόν επιπλέον επιφάνειας
κύριας χρήσης (m2) για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της
δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (προσκομίζεται η δήλωση
υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης
εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου) και δεν έχει
δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά
μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Η. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 5.1 του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία καταβολής του συνόλου του ενιαίου ειδικού
προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης».
Θ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται και
προστίθεται πίνακας ως εξής:
«Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ορίζεται διαδοχική
ως εξής:
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Περιφέρεια

Έναρξη
υποβολής
αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

Από
19.03.2018

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων,
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

Από
26.03.2018

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

Από
02.04.2018

»
I. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β των ειδικών
περιπτώσεων αιτήσεων της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως
εξής: «Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είχε
εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας
επί του ακινήτου και για πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο
δικαίωμα μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής
δήλωσης για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου
γίνεται η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα
πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση / τροποποίηση των
στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης».
ΙΑ. Τα εδάφια ένα έως τέσσερα του σημείου 1 του Παραρτήματος Ι-Α του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:
«Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο
νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο
τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών)1.
Για μονοκατοικία, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης
επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2. H επιφάνεια κύριας
χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια
κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης
στην τελευταία τυχόν επιφάνειας κύριας χρήσης (m2)
για την οποία έχει γίνει υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων
κατασκευών (προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του
αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του
ενιαίου ειδικού προστίμου) και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9.
Για διαμέρισμα, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης
επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριων χώρων που έχει
δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν
επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία έχει γίνει
υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο
τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (προσκομίζεται
η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου)
και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 7m2.».
IB. Η υποσημείωση 1 στο Παράρτημα Ι-Α του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ. 2 του
άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017)
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προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής της αυθαίρετης
κατασκευής ή χρήσης όπου αποτυπώνεται η πλήρης
εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.».
ΙΓ. Το πρώτο εδάφιο του σημείου 2 του Παραρτήματος
Ι-Β του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο
νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως για παράδειγμα υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο
τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών), από τα οποία
να προκύπτει το σύνολο της υφιστάμενης επιφάνειας κύριας χρήσης (κατοικίας), βοηθητικών και κοινόχρηστων
χώρων της πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται στο ΠΕΑ
(συνολική επιφάνεια).2».
ΙΔ. Η υποσημείωση 2 στο Παράρτημα Ι-Β του Οδηγού
Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ζ της παρ.2 του
άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017)
προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής της αυθαίρετης
κατασκευής ή χρήσης όπου αποτυπώνεται η πλήρης
εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.».
ΙΕ. Η έβδομη και όγδοη περίπτωση της παραγράφου
με υπέρτιτλο «Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής
άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα» του Παραρτήματος Ι
του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:
«-Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο ν. 4178/2013
(η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν
υπαχθεί στο ν. 4014/2011 και έχουν μεταφερθεί στο
ν. 4178/2013, πριν τη λήξη του) ή δήλωση υπαγωγής
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του αυθαιρέτου στο ν. 4178/2013, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του
συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης
κατασκευής ή χρήσης.
- Βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής στο ν. 4495/2017
(η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν
υπαχθεί στο ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013 και έχουν
μεταφερθεί στο ν. 4495/2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) ή δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου
στο ν. 4495/2017, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του συνόλου του
ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής
ή χρήσης».
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 II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• 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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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.

• 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02009521603180008*

