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ΑΠΟΦΑΣΗ
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 2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. 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 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 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’ αριθ. Υ172/04-11-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των
Υπουργείων» (Β΄ 3610)
10. Την υπ. αριθ. Υ197/16-11-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτση (Β’ 3722), όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθ. 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’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 20.10.2016 (Β΄ 3521/1.11.2016) υπουργική απόφαση περί
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/21.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822)
υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
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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 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. αριθ. 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’ αριθ. 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.), νυν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
16. Την υπ’ αριθ. 7313/1818/29.11.2016 (Β΄ 3905/5.12.2016) κοινή Υπουργική Απόφαση για τη
«Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και του Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ».
18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8069/B1/2939/27.12.2016 (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) αριθ. 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) αριθ. 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) αριθ. 1083/2006».
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 αριθ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
23. Την με αρ. πρωτ. 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».
24. Την με αρ. πρωτ. 3218/1168/Α2/3-7-2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
25. Την με αρ. πρωτ. οικ.2386/1-11-2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό ΟΠΣ 5010477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020».
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26. Την με αρ. 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 με αρ. πρωτ. 391/07-03-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Αξιοποίηση συστημάτων
εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα της κατοικίας στα Ιόνια Νησιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5027208
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
28. Την με αρ. πρωτ. 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».
29. Την με αρ. πρωτ. 1091/28-03-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
στον οικιακό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5027236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020».
30. Την με αρ. πρωτ. 828/29-03-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 20142020».
31. Την με αρ. πρωτ. 1081/30-03-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
32. Την με αρ. πρωτ. 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 2014-2020».
33. Την με αρ. πρωτ. 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».
34. Την με αρ. 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».
35. Την με αρ. πρωτ. 102805/ΕΥΚΕ 6407/26-09-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ σχετικά με την σώρευση
στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020.
36. Τον Ν.2472/1997 (Α' 50) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.
37. 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».
38. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014.
39. 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
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
40. 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.
41. Την υπ’ αρ. 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.
42. Την υπ’ αριθ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β’ 4003/17.11.2017) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», όπως ισχύει (βλ. ΦΚ Β’ 4108/23.11.2017).
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43. Την από 04-08-2017 με αριθμό ΑΔΑ: 62ΔΠ46ΨΧΨΖ-ΞΟΖ «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 & 38 του
Κανονισμού (ΕΚ)1303/2013 όπως ισχύει και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του
Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014, όπως ισχύει» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην
ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

44. 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.
45. Την ΚΥΑ 45231/20.4.2017(Β΄1445) «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα,
σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016, (Α’ 240 » όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ
ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3944) σχετικά με την υποχρέωση τήρησης
Επαγγελματικού Λογαριασμού.
46. 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.
47. Την υπ’ αριθ. 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΄)».
48. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 171563/131/21-02-2018 προκήρυξης του Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (ΦΕΚ Β΄, 756/02-03-2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
49. Την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό
σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».
50. Τα με αρ. πρωτ. 2876/Β1/575/18.05.2018,1429/15.05.2018, 950/16.05.2018, 985/16.05.2018
και 1851/23.05.2018 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών Νοτ. Αιγαίου,
Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου και Κρήτης αντίστοιχα, που αφορούν στην έγκριση της 2ης
τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος (σχετικό το με αρ.
πρωτ.174941/369/14.05.2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας).
51. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
52. Τις Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank Ergasias,, Alpha Bank, ATTICA
BANK, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική
Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα).
53. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ
ΑΕ) στη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου 2018, η οποία εξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας και το υπ. αριθ. 155/01-06-2018 Πρακτικό ΔΣ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και
εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Γεωργακάκη, ως νόμιμο
εκπρόσωπο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
54. Την απόφαση 15/03-06-2020 της Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» για την
υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων.
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1. ΓΕΝΙΚΑ
Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» των Ωφελούμενων του
συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
στους παρακάτω άξονες του Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης καθώς και των
Περισσότερο και Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, του ΕΣΠΑ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

03Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

03Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας
3 - Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων
και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη,
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής

14 - Βόρειο Αιγαίο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Αν.
Μακεδ. και Θράκη, Κεν. Μακεδονία
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα)
Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία,
Πελοπόννησος, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρ.
Αιγαίο, Κρήτη)
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
(Αττική)
Μετάβαση (Στερεά Ελλάδα)
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
( Νότιο Αιγαίο)

Μετάβαση

17 - Νότιο Αιγαίο

2 - Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

13 - Ιόνια Νησιά

2 - Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος
ανάπτυξη

Μετάβαση

15 - Κρήτη

2 - Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Μετάβαση

9 - Δυτική Ελλάδα

2 - Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε
μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

12 - Πελοπόννησος

3 - Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε
μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον

Μετάβαση

16 - Αττική

04 - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της
χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και
προώθησης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις αστικές περιοχές

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

8 - Ήπειρος
11 - Στερεά Ελλάδα

2 - Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος
ανάπτυξη
04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς

Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Μετάβαση

Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. και από
Εθνικούς Πόρους, μέσω των Π.Ε.Π. και του Ε.Π.Αν.Ε.Κ., του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα
πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της
κατηγορίας πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Συνολικά υπάγονται: 5 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων
85.935,77 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
Οι Ωφελούμενοι ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή
της αίτησης από το Δικαιούχο και αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής κατά τα
οριζόμενα στο κεφ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος. Στη συνέχεια προσέρχονται
στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται),
κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. 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.
Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της
ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση
Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί
από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την
καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του
συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω
διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες
αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει 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.
Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,
ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, για τις αποφάσεις
υπαγωγής και η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι των πέντε (5) ημερών πριν από την λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου..
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους
Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2, είναι 13 μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
2.1. Κίνητρα του Προγράμματος -Ίδια Συμμετοχή - Δανειακή Σύμβαση
Υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου
ενεργειακού στόχου, όπως αυτός ορίζεται στο κεφ. 3 του Οδηγού Εφαρμογής:
Παρέχεται επιχορήγηση και για τις 6 πρώτες κατηγορίες Ωφελούμενων του Προγράμματος, όπως
αυτές εμφανίζονται στον πίνακα 2.2.1 του κεφαλαίου 2 του Οδηγού.
Για το υπόλοιπο ποσοστό, έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υφίσταται
η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του
Ωφελούμενου.
Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου
προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.
Για όλες τις κατηγορίες Ωφελούμενων καλύπτεται το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων, το
κόστος αμοιβής Συμβούλου έργου καθώς και το κόστος αμοιβής για τυχόν απαιτούμενες μελέτες,
σύμφωνα με τα οριζόμενα του κεφαλαίου 4.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ.4.2 του Οδηγού Εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του
υπολοίπου πέραν του επιδοτούμενου ποσού βάσει του πίνακα 2.2.1 με ίδια κεφάλαια καθώς και
στην περίπτωση που το ποσό του δανείου είναι μικρότερο από το ποσό της απαιτούμενης ιδιωτικής
συμμετοχής. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν
υπάρχει η δυνατότητα λήψης προκαταβολής από το πρόγραμμα. Συνεπώς, ο Ωφελούμενος δεν
λαμβάνει προκαταβολή από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μπορεί όμως, και μόνο μέσω
τραπεζικού συστήματος και ανεξαρτήτως αριθμού τραπεζικών λογαριασμών / τραπεζικών
ιδρυμάτων, να δώσει προκαταβολή από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την αποπληρωμή του
ποσού των ιδίων κεφαλαίων (συνυπολογίζοντας τυχόν προκαταβολή που έχει δοθεί) και την
προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων στον δικαιούχο (extrait λογαριασμών, κλπ.),
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εκταμιεύεται η επιχορήγηση για πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό
τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό, η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη,
η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου και δεν επιτρέπεται η απαίτηση από
την τράπεζα εμπράγματων εξασφαλίσεων,.
Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,00% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%,
ενώ η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείται από τα κεφάλαια
της τράπεζας. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος
διαχείρισης φακέλου αιτήματος.
Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και
σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του
δανειολήπτη.
Η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που
αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για όλη την περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος μεταφέρεται
από το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ» σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Καταληκτική ημερομηνία για την
μεταφορά του ποσού ορίζεται η 31.12.2023.
2.2 Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και παρακολούθησης του φυσικού
αντικειμένου – Προθεσμίες υλοποίησης έργου
Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν
μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα
πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
(ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία
μεταγενέστερη της 26.11.2017.
Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν
βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά τις κατηγορίες και
υποκατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων του κεφ. 3 του Οδηγού.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας σε
περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης
ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.
Ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας,
καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα
στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτει το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων
– Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI), όπως ορίζεται στο κεφ. 7.2 του Οδηγού.
Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, 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. Με βάση τα καταχωρημένα ποσά δαπάνης, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το
πληροφοριακό σύστημα για τον συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το
ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, 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. Με βάση την απόφαση υπαγωγής και
τα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών και παραστατικά καταβολής τυχόν ίδιας συμμετοχής,
διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου και τα ίδια κεφάλαια που
απαιτείται να καταβληθούν από τον Ωφελούμενο.
Στις περιπτώσεις διαφοροποίησης του αιτούμενου προϋπολογισμού, ο Ωφελούμενος υποβάλλει
τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης.
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Στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά Ωφελούμενο
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει
καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.
Ο Δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την
εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την
επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των
επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών/ κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα κεφάλαια 4 και 7.1 και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα
εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν
υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει
παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών / συμβούλου έργου / μελετών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά περιλαμβάνουν και την πληρωμή του κόστους των
κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.
Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού
επιθεωρητή και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, το
αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω
ποσό καταβάλλεται επιμεριζόμενο στους Ωφελούμενους.
Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για
τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, βάσει
της πληρότητας και του περιεχομένου του συνόλου των δικαιολογητικών που έχουν προσκομιστεί
από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος
προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά
τις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων
τους Ωφελούμενους.
Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην
περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες
παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του
έργου εκδίδεται από το Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, όπως αυτά
ορίζονται στο κεφ. 7.4, από τους Ωφελούμενους, είναι 13 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου).
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά
τις 16/06/2023.
Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται
εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.
Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132
Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 32 Ν.4314/2014 και την με αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατ’ αναλογία εν προκειμένω του Δικαιούχου με
τον Ωφελούμενο/ Τελικό Αποδέκτη της ενίσχυσης. Τα εν λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την
πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων/ κλπ.
Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/ προμηθευτές διενεργούνται άμεσα από το
Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο
πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μιας (1)
εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Οι ανάδοχοι/
προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που
έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 45231/20.04.2017
(ΦΕΚ Β’ 1445), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’
3944) και ισχύει.
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Εάν από τον έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, ο Ωφελούμενος
ενημερωθεί, από το πληροφοριακό σύστημα, για ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να
καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, (περίπτωση που το άθροισμα των
υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα
ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος), θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ενημέρωση να υποβάλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο Δικαιούχο τα απαιτούμενα
παραστατικά εξόφλησης, υποβάλλοντας τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης. Οι ανωτέρω
προθεσμίες καταβολής της επιχορήγησης, εκταμίευσης του συνολικού ποσού του δανείου και
πληρωμής προς τους αναδόχους/προμηθευτές παρατείνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
(δεκαπέντε ημέρες).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος, ήτοι οι πληρωμές προς τους αναδόχους /
προμηθευτές λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως
κάθε φορά ισχύει.
Μετά από έγκριση του Δικαιούχου, επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις χρόνου ολοκλήρωσης
έργου:
•Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα, έως δύο ( 2 ) μηνών,
από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης, ο
Ωφελούμενος, θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο
πληροφοριακό σύστημα, τεκμηριώνοντας τους λόγους της αιτούμενης παράτασης, αναρτώντας
τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα, πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά, το αργότερο, τρεις (
3 ) ημέρες, πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία υποβάλλεται το αίτημα παράτασης.
•Παράταση, πέραν των ανωτέρω προθεσμιών, υποβάλλεται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας και
κατόπιν έγκρισης από τον Δικαιούχο,.
•Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης έργου, πέραν
της 16.06.2023.
Επιπλέον προβλέπονται τυχόν τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο κεφ. 7.5.1 του Οδηγού.
2.3 Διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούμενους – Παραστατικά δαπανών
Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, όπου απαιτείται, παρέχεται στον Ωφελούμενο
δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του
εγκεκριμένου δανείου. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους λογαριασμούς των προμηθευτών /
αναδόχων (που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα) κατόπιν σχετικής εντολής /
εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, που καταχωρεί ο Ωφελούμενος στο
πληροφοριακό σύστημα. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό
Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μίας (1) εβδομάδας από την καταβολή των
χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού
συστήματος για την ανωτέρω διακίνηση του ποσού της προκαταβολής.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων είναι
μικρότερος της προκαταβολής που έχει εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή από τον ωφελούμενο
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.
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 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
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επιθεώρησης γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής
που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.
Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά δαπανών για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 7 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
2.4. Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος
Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων για την
καταβολή των ωφελημάτων του προγράμματος, στο τελικό στάδιο, διαπιστώσει, ότι για όσες
αιτήσεις δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος, για κάποιες αιτήσεις,
προβαίνει 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.
Σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, εκδίδεται
από τον Δικαιούχο, απόφαση ανάκλησης υπαγωγής, του έργου του Ωφελούμενου, από το
Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγεται την μη χορήγηση των κινήτρων και την ανάκτηση των όποιων
ενισχύσεων έχουν ήδη χορηγηθεί, στην περίπτωση λήψης δανείου.
Ειδικότερα, η δανειακή σύμβαση, δεν θα διέπεται πλέον, από τους όρους του Προγράμματος,
επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπονται στους όρους αυτής ( διάρκεια, τοκοχρεωλυτικές
δόσεις, επιτόκιο, κλπ ). Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής, κοινοποιείται ηλεκτρονικά, στον
Ωφελούμενο, στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, για την
εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την
ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά
όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
την ανάκληση / τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και συνακόλουθα, για την δημοσιονομική
διόρθωση και την ανάκτηση των κινήτρων του Ωφελούμενου, από τις αρμόδιες α ( πλέον τόκων, σε
περίπτωση κρατικής ενίσχυσης ) ή την αναπροσαρμογή αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την 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.
Η καταγγελία της δανειακής σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν αποτελεί λόγο
ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, δεν ανακτώνται τα καταβληθέντα έως
το σημείο αυτό , κίνητρα, του προγράμματος άμεσης ενίσχυσης, καθώς και οι καταβληθέντες
επιδοτούμενοι τόκοι.
Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης της Απόφασης Υπαγωγής, οι Ωφελούμενοι, δύνανται να
ασκήσουν, την προβλεπόμενη στην παράγραφο 8.3, ένσταση.
2.5. Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου
Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται:


Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό και την παρούσα απόφαση
υπαγωγής.



Να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής του, για τις
ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσει και τις προθεσμίες που τίθενται από το
Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει κατά την υποβολή της
αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φορέων του
Προγράμματος θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο Ωφελούμενος. Η έγκαιρη ανάγνωση απεσταλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του Ωφελούμενου και
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
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Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα, σε
περίπτωση που έχει υπογράψει δανειακή σύμβαση.



Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά
ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και
παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.



Να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου
ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και να μην μεταβάλλει
ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους
στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλοίωση των
στόχων υλοποίησής τους.



Να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που
προβλέπονται από αυτή.



Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και την
αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά
στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη 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 Πρόγραμμα.



Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και για
όσο χρόνο ο Ωφελούμενος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στο Δικαιούχο του Προγράμματος, στην ΕΥΔ
ΕΠΑΝΕΚ, στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην EY Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης), στην Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά
όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνά Χατζηπέτρου

Συνημμένα:
-

Πίνακας 1: Στοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

-

Πίνακας 2: Πίνακας Υπαγωγής Ωφελούμενων

Κοινοποίηση:
-

Επενδυτική Επιτροπή Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ»

-

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας

-

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

-

ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

12 (15)

ΑΔΑ: 60ΨΗ46ΨΧΨΖ-ΩΨΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πίνακας 1: Στοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
(Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020

03-Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης
της επιχειρηματικότητας
(Λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες)

03

01

5003387

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2016ΣΕ11910007

ΥΠΟΙΑΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020

03-Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης
της επιχειρηματικότητας
(Μετάβαση)

03

01

5003387

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2016ΣΕ11910007

ΥΠΟΙΑΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020

03-Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης
της επιχειρηματικότητας
(Περισσότερο
αναπτυγμένες
περιφέρειες)

03

01

5003387

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2016ΣΕ11910007

ΥΠΟΙΑΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020

03Σ-Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης
της επιχειρηματικότητας
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο / Μετάβαση)

03Σ

01

5003387

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2016ΣΕ11910007

ΥΠΟΙΑΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II

Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020

03Σ-Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης
της επιχειρηματικότητας
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο / Περισσότερο
αναπτυγμένες)

03Σ

01

5003387

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2016ΣΕ11910007

ΥΠΟΙΑΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΄ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας

03

01

5007782

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2017ΣΕ17510001

ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας

03

01

5007782

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2017ΣΕ17510001

ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

03 - Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας

03

01

5007782

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2017ΣΕ17510001

ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

03Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

2017ΣΕ17510001

ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1 - Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

03Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών
στήριξης της επιχειρηματικότητας
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)

03Σ

01

5007782

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2017ΣΕ17510001

ΥΠΕΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βόρειο Αιγαίο

03-Προστασία του περιβάλλοντος
και των πόρων και μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη,
απασχόληση και αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής

03

14

5010477

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2017ΕΠ08810053

Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νότιο Αιγαίο

02-Αειφορική ανάπτυξη και
διαχείριση πόρων

02

17

5017627

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ06710002

Ε.Π. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

03Σ

01

5007782

ΕΤΕΑΝ ΑΕ
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ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ιόνια Νησιά

02-Προστασία του περιβάλλοντος
και Αειφόρος Ανάπτυξη

02

13

5027208

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ02210005

Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 4.C.2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Κρήτη

02-Βιώσιμη Ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

02

15

5028103

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ00210007

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ
ΤΟΜΕΑ

Δυτική Ελλάδα

02-Προστασία του περιβάλλοντος Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
στο περιβάλλον

02

09

5027236

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ00110014

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πελοπόννησος

03-Προστασία του περιβάλλοντος μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
στο περιβάλλον

03

12

5023664

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ02610006

Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 2014-2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Αττική

04-Προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και προώθηση
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

04

16

5028728

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ08510010

Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ήπειρος

02-Προστασία του περιβάλλοντος
και αειφόρος ανάπτυξη

02

08

5027228

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ01810011

Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

Στερεά Ελλάδα

04 -Υποστήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
σε όλους τους τομείς

04

11

5029543

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

2018ΕΠ05610001

Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

15 (15)

ΑΔΑ: 60ΨΗ46ΨΧΨΖ-ΩΨΑ

Πίνακας 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓ ΠΟΣΟΣ
ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΡΙΑ
ΤΟ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΩΦΕΛ ΕΠΙΧΟΡ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
Υ
ΟΥΜΕ ΗΓΗΣΗ
ΥΠΑΓΩΓΗ
ΝΟΥ
Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
Α

1

15-202006041057926 057926 27/03/2018
12:43:30

31/03/2020
14:40:08

2

60 ΜΕΜΟΝΩ Δ.Δ.Τολοφώ Φωκίδος
ΜΕΝΟ
νος
ΔΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ

Στερεάς
Ελλάδας

2

15-202006041102292 102292 28/06/2018
07:52:59

22/04/2020
11:39:57

1

60 ΜΕΜΟΝΩ Δ.Δ.Μετοχίο Αχαϊας
ΜΕΝΟ
υ
ΔΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ

Δυτικής
Ελλάδας

3

15-202006041081920 081920 03/04/2018
08:37:08

28/04/2020
09:16:31

5

30 ΜΕΜΟΝΩ Δ.Δ.Αγίου
ΜΕΝΟ
Στεφάνου
ΔΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ

Αττικής

Αττικής

4

15-202006041100158 100158 08/06/2018
10:37:47

29/04/2020
10:23:19

3

40 ΜΟΝΟΚΑ Δ.Δ.Κίρκης
ΤΟΙΚΙΑ

Εβρου

Ανατολική
ς
Μακεδονί
ας &
Θράκης

5

15-202006041095916 095916 28/04/2018
11:06:49

15/05/2020
13:51:16

4

35 ΜΕΜΟΝΩ Δ.Δ.Ξάνθης
ΜΕΝΟ
ΔΙΑΜΕΡΙ
ΣΜΑ

Ξάνθης

Ανατολική
ς
Μακεδονί
ας &
Θράκης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1Ανταγωνιστικότ
ητα
Επιχειρηματικό
τητα και
Καινοτομία

1Ανταγωνιστικότ
ητα
Επιχειρηματικό
τητα και
Καινοτομία
1Ανταγωνιστικότ
ητα
Επιχειρηματικό
τητα και
Καινοτομία
1Ανταγωνιστικότ
ητα
Επιχειρηματικό
τητα και
Καινοτομία

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

03Σ - Ανάπτυξη Μετάβαση
μηχανισμών
στήριξης της
επιχειρηματικότη
τας (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο)

03 - Ανάπτυξη
Περισσότερο
μηχανισμών
ανεπτυγμένες
στήριξης της
περιφέρειες
επιχειρηματικότη
τας
03 - Ανάπτυξη
Λιγότερο
μηχανισμών
ανεπτυγμένες
στήριξης της
περιφέρειες
επιχειρηματικότη
τας
03 - Ανάπτυξη
Λιγότερο
μηχανισμών
ανεπτυγμένες
στήριξης της
περιφέρειες
επιχειρηματικότη
τας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

03Σ - Ανάπτυξη
μηχανισμών
στήριξης της
επιχειρηματικότη
τας (Στερεά
Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο)
103 - Ανάπτυξη
Ανταγωνιστικότ μηχανισμών
ητα
στήριξης της
Επιχειρηματικό επιχειρηματικότη
τητα και
τας
Καινοτομία
103 - Ανάπτυξη
Ανταγωνιστικότ μηχανισμών
ητα
στήριξης της
Επιχειρηματικό επιχειρηματικότη
τητα και
τας
Καινοτομία
103 - Ανάπτυξη
Ανταγωνιστικότ μηχανισμών
ητα
στήριξης της
Επιχειρηματικό επιχειρηματικότη
τητα και
τας
Καινοτομία
103 - Ανάπτυξη
Ανταγωνιστικότ μηχανισμών
ητα
στήριξης της
Επιχειρηματικό επιχειρηματικότη
τητα και
τας
Καινοτομία
1Ανταγωνιστικότ
ητα
Επιχειρηματικό
τητα και
Καινοτομία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Μετάβαση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
Σ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ
ΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΓΙΣΜΟΣ
ΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣ
ΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

11.063,64

9.804,30

5.882,58

ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0,00

ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙ
ΑΝΩΤΑΤΟ
Α
ΠΟΣΟ
ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
(ΣΕ
Σ ΤΟΚΩΝ
ΜΗΝΕΣ)

3.921,72 60

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΗΣΣΟΝΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ
Η
ΚΟΣΤΟΣ ΔΥΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΣΗ
Η
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ
(2)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ
ΣΥΜΒΟΥΛ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ /
ΚΟΥΦΩΜΑΤ ΘΕΡΜΟΜΟΝ
Σ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΩΝ
ΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩ
(kWh/m2) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
/ ΨΥΞΗΣ
Ν

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΖΝΧ

412,16

504,18

248,00

0,00

48,20

29/6/2021

4/7/2021

8.704,30

0,00

0,00

1.100,00

0,00

565,94

248,00

0,00

39,12

29/6/2021

4/7/2021

10.684,50

14.315,50

0,00

0,00

Λιγότερο
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

25.813,94 25.000,00 15.000,00 10.000,00

Περισσότερο ΕΘΝΙΚΗ
ανεπτυγμένες ΤΡΑΠΕΖΑ
περιφέρειες

23.130,84 20.253,47

6.076,04

0,00 14.177,43 72

1.794,80

491,57

248,00

248,00

77,91

29/6/2021

4/7/2021

5.853,95

6.899,52

6.400,00

1.100,00

Λιγότερο
ALPHA BANK
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

20.336,51 18.128,00

7.251,20

0,00 10.876,80 60

1.143,12

474,39

248,00

248,00

141,68

29/6/2021

4/7/2021

4.005,00

9.883,00

3.740,00

500,00

Λιγότερο
ALPHA BANK
ανεπτυγμένες
περιφέρειες

14.703,88 12.750,00

4.462,50

0,00

1.049,16

313,72

248,00

248,00

130,76

29/6/2021

4/7/2021

2.930,86

6.232,17

2.490,95

1.096,02

1 (1)

0,00

8.287,50 72

