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 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) 

Κοινής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του 

προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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΄2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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6. Το Π.Δ. 88/2018 (Α΄2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

7. Tην υπ. αριθμ. 91589/03.09.2018 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, κ. Ε. Γιαννακίδη (Β’ 3814).  

8. Το Π.Δ. 123/2016 (Α΄208/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

9. Το Π.Δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης». 

10. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)». 

11. Την υπ’ αριθμ. Υ 172/04-11-2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς 

Τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 3610)  

12. 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) 

13. 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 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.  

14. Την 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 (Β΄2784/21.12.2015) κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για 

την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 σύμφωνα με το αρ.22 του Ν.4314/2014». 

15. Την 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’ 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». 

16. Το Ν. 3912/2011 (Α΄17) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας 

και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.). 

17. 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». 

18. Την από 30.11.2016 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και του 

Ελληνικού Δημοσίου για το Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ». 
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19. Την υπ’ αριθμ. 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»».  

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 

21. 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». 

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 Και 108  της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. 

23. Την 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. 

24. Τη 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». 

25. Τη με αρ. 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». 

26. Τη με αρ. πρωτ. 4550/B1/937/23.07.2018 απόφαση τροποποίησης της Πράξης 

«Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

27. Τη με αρ. 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». 

28. Τη 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». 

29. Τη με αρ. 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». 

30. Τη 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». 

31. Τη 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». 
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32. Τη με αρ. πρωτ. 828/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5023664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Πελοπόννησος 2014-2020». 

33. Τη με αρ. πρωτ. 1081/30.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κατοικιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5028728 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική 2014-2020». 

34. Τη 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» 

35. Τη 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» 

36. Το 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». 

37. 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.  

38. Τον Ν.2472/1997 (Α' 50) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.  

39. Τον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

τροποποίηση του ν.2472/1997».   

40. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), Δεκέμβριος 2014. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. Την υπ’ αριθμ. 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). 

45. Το από 5.2.2017 Παραδοτέο 1 της με αρ. 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. 

46. 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 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KcRH%2b%2fVhI3g%3d&tabid=281&language=el-GR
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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 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 

47. 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. 

48. 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. 

49. Tο 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.  

50. 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΄)». 

51. Τη με αρ. πρωτ. 171563/131/21.02.2018 (Β΄756/02.03.2018) κοινή Απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 

II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

52. Το από 01.08.2018 αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Α.Π. εισερχομένου 

177808/569/01.08.2018) για παράταση της προθεσμίας δέσμευσης του ποσού 

επιχορήγησης, ώστε να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των αιτήσεων δανείου. 

53. Την ανάγκη επικαιροποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» με βάση τα νέα δεδομένα χρηματοδότησης μετά την 

αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης. 

54. Τα με αρ. πρωτ. 5074/Β1/1054/10.08.2018, 2165/10.08.2018, 2956/10.08.2018, 

2563/06.08.2018, 1636/06.08.2018 και 3088/06.08.2018 έγγραφα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

και των ΕΥΔ ΕΠ Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Νοτ. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, 

και Κρήτης αντίστοιχα και τα από 13.08.2018 (Α.Π. εισερχομένου 

178164/611/13.08.2018), από 13.08.2018 (Α.Π. εισερχομένου 

178163/609/13.08.2018) και από 10.08.2018 (Α.Π. εισερχομένου 

178165/612/13.08.2018) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΕΥΔ ΕΠ 

Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Βορ. Αιγαίου αντίστοιχα, που αφορούν 

στην έγκριση της 3ης τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

(σχετικό το με αρ. πρωτ. 177851/579/02.08.2018 έγγραφο της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας). 

55. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
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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», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, ως κατωτέρω: 

Α. Τα εδάφια 2 έως 4 της παραγράφου 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 600,1 εκ. € (555,73 εκ. 

ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία»- και 44,37 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). 

Στον πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή, ανά Περιφέρεια της χώρας, του 

προϋπολογισμού των 600,1 εκ. € από τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II», που 

αφορά κυρίως σε χορήγηση δανείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επιδότηση 
επιτοκίου, και του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά επιχορήγηση κεφαλαίου 

για την υλοποίηση παρεμβάσεων και κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και 

συμβούλου έργου.» 

Β. Ο πίνακας και η υποσημείωση του πίνακα της παραγράφου 1.3 αντικαθίστανται και 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

« 

Περιφέρεια 

Ταμείο 

Εξοικονομώ ΙΙ 
Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης 

Πόροι ΕΠΑΝΕΚ 

Πόροι 

Περιφερειών 
(1) 

Πόροι ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός 

Προγράμματος 

Άμεσης 

Ενίσχυσης 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 

42.996.243,78 

0,00 35.764.101,09 
35.764.101,09 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
0,00 

102.270.822,60 

 

102.270.822,60 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ 4.500.000,00 
33.894.994,40 

 

38.394.994,40 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,00 
65.502.425,39 

 

65.502.425,39 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  
1.000.000,00 41.538.803,83 

42.538.803,83 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ 12.576.525,58 14.737.840,00 
90.904.579,50 

 

105.642.419,50 

 

ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
2.235.826,59 4.194.378,00 

6.823.902,66 

 

11.018.280,66 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
1.824.876,17 2.000.000,00 

27.149.418,36 

 

29.149.418,36 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

8.366.527,88 

0,00 
20.089.555,59 

 

20.089.555,59 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.500.000,00 
25.164.370,25 

 

26.664.370,25 

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.937.500,00 
7.314.443,62 

 

10.251.943,62 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
7.500.000,00 

8.488.780,90 

 

15.988.780,90 
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ΚΡΗΤΗΣ 6.000.000,00 
22.824.083,82 

 

28.824.083,82 

 

ΣΥΝΟΛΟ 68.000.000,00 44.369.718,00 487.730.282,01 532.100.000,01 

 (1) Βάσει των αντίστοιχων εντάξεων στα οικεία Επιχειρησιακά Προγράμματα  

Η αρχική αυτή ενδεικτική κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε 

νεότερες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των 

χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και των εντάξεων για το Πρόγραμμα Άμεσης 

Ενίσχυσης.» 

Γ. 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 (κατά την υποβολή της αίτησης 

προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης 

εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου και κατά την ολοκλήρωση του έργου 

προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης) και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, με μέγιστο κόστος 

παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.» 

Δ. Τα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

αντικαθίστανται ως εξής:  

«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου 

προϋπολογισμού του πίνακα της παραγράφου 1.3 για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης. Για 

τις αιτήσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας ή ακύρωσης και 

επανακαταχώρησής τους έως 30/06/2018, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης των ορίων 

του εν λόγω πίνακα, για τις περιπτώσεις αύξησης του αιτούμενου προϋπολογισμού.»  

Ε. Ο δεύτερος πίνακας της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

διαγράφεται. 

ΣΤ. Τα εδάφια 10 έως 12 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

και διαγράφονται. 

Ζ. Τα εδάφια 15 έως 20 της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης ανέρχεται σε εκατόν τριάντα (130) 

ημέρες από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για 

την οικεία Περιφέρεια. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται οριστικά μετά την ημερομηνία 

έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για την οικεία Περιφέρεια και έως 

τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η 

ημερομηνία οριστικής υποβολής. Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση», 

ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. 

Εντός του ανωτέρω διαστήματος των 130 ημερών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τυχόν 

διαδικασίες για την έγκριση του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την 

αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου (βλ. Παράρτημα ΧΙΙ). Εάν 

υποβληθεί εκ νέου αίτηση δανείου, το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης 

ΑΔΑ: 7ΑΣΧ4653Π8-ΧΝΦ



                                                                                                                 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

8 

παρατείνεται και ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ημέρες. Η ανωτέρω παράταση 

δίνεται μία (1) φορά.»  

Η. Τα εδάφια 44 έως 50 και ο τρίτος πίνακας της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής 

του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου, ο 

ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ξανά αίτημα δανείου. Σε περίπτωση που 

εγκριθεί από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ποσό μικρότερο από το ποσό που έχει 

αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει το 

υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος 

έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο από την υποβολή αιτήματος δανείου και μέχρι 

την έγκρισή του να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την 

αίτησή του σε κατάσταση «προς υπαγωγή». 

Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, η έναρξη της επιλογής 

χρηματοδοτικού σχήματος ορίζεται διαδοχική ως εξής: 

 

Περιφέρεια Έναρξη σταδίου επιλογής 

χρηματοδοτικού σχήματος 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας 

Από 21.05.2018 

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων,  

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου,  

Βορείου Αιγαίου, Κρήτης 

Από 29.05.2018 

 

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 04.06.2018 

 

Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς 

κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν 

να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική 

στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη 

του δανείου δικαιολογητικών και υποβάλει την αίτηση δανείου του. Ο ενδιαφερόμενος 

ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος.» 

Θ. Μετά τη δέκατη τέταρτη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του 

Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται το εξής δικαιολογητικό: 

« ▪ Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης 

σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (όπου απαιτείται)»  

Ι. Τα εδάφια 6 έως 11 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης  «ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του 

Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 

130 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος 

για την οικεία Περιφέρεια, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε 

κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται 

οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για 
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την οικεία Περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω 

διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής. Για τις αιτήσεις που 

εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση» το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι και εκατόν 

τριάντα (130) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για 

την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται κατά 

45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί ξανά αίτηση δανείου. Η παράταση δίδεται μία (1) 

φορά. 

Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη 

υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι 

κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η 

διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται 

από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

και στοιχείων από το Δικαιούχο. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
αποδίδεται με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και 

δεσμεύεται το σχετικό ποσό, πριν την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων από το 

Δικαιούχο.»  

ΙΑ. Τα εδάφια 3 έως 6 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης  

«ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού 

Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής: 

«Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον 

πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο 

ενδιαφερόμενος έχει   αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου 

δικαιολογητικών και υποβάλει την αίτηση δανείου του. 

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος. Μετά την υποβολή αίτησης δανείου, σε περίπτωση απόρριψης ή ακύρωσής 

της, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δανείου ή να 

προχωρήσει προς υπαγωγή χωρίς δάνειο κάνοντας αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη 

δανείου.»  

ΙΒ. Τα εδάφια 7 έως 11 του βήματος υλοποίησης με Α/Α 4 της περίπτωσης  

«ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα 

130 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος 

για την οικεία Περιφέρεια, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

έγκρισης του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε 

κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται 

οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος για 

την οικεία Περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω 

διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής. Για τις αιτήσεις που 

εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση» το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι και εκατόν 

τριάντα (130) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για 

την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Το διάστημα των 130 ημερών παρατείνεται κατά 

45 ημέρες στην περίπτωση που υποβληθεί ξανά αίτηση δανείου. Η παράταση δίδεται μία (1) 

φορά.   

Επισημαίνεται ότι για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου, μη 

υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, ενδιαφερόμενου ή συζύγου που είναι 

κάτοικος εξωτερικού, καθώς και άλλων πολιτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η 

διασταύρωση στοιχείων εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων με τα στοιχεία που τηρούνται 

από τη φορολογική αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

και στοιχείων από το Δικαιούχο. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

αποδίδεται με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο/ εκπρόσωπο 
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και δεσμεύεται το σχετικό ποσό, πριν την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων από το 

Δικαιούχο.» 

ΙΓ. Το βήμα υλοποίησης με Α/Α 5 της περίπτωσης  «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» του Παραρτήματος 

ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο κάθε ιδιοκτήτης, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει το Χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό τον οποίο συμφώνησαν κατά τη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας για να 

διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση 

πολυκατοικίας όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν 

τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο 

ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή 

του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη 

λήψη του δανείου δικαιολογητικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι  καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας ενημερώνονται για την 

έκβαση του ελέγχου μέσω του πληροφοριακού συστήματος.  

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο από την 

υποβολή αιτήματος δανείου και μέχρι την έγκρισή του να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη 

λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτησή του σε κατάσταση «προς υπαγωγή».» 

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», όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

- Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 

- Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, 

Ανδριανουπόλεως 24, 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 
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- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών 

- Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου 

Περιβάλλοντος 

- Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας 

 

Κοινοποίηση: 

- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

- ΕΤΕΑΝ, Ξενίας 24, 115 28 Αθήνα 

- ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 45221  Ιωάννινα 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής, Λ. Συγγρού 98 – 100, 11741 Αθήνα 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22131 Τρίπολη 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, Εθν. Παλ/τσας Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ Μυτιλήνης-Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη 

- ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο 

- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα  

- Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα 

- Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57 Αθήνα 

- Εθνικό Τυπογραφείο / Για τη δημοσίευση της παρούσης 

 

ΑΔΑ: 7ΑΣΧ4653Π8-ΧΝΦ


		2018-09-26T13:32:16+0300
	Athens




