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0BΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α 
1BΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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3BΜέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. 

4BΜέρος Β: Εκτυπώσιμη Αίτηση μετά την καταχώρηση των στοιχείων. 
5BΜέρος Γ: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά 

και έλεγχοι επιλεξιμότητας 
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6B{ΜΕΡΟΣ Α} 
7BΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

Κωδ. Αίτησης:  

Κωδ. Αίτησης Πολυκατοικίας:  

Α. Ωφελούμενος – Επιλέξιμη κατοικία – Παρεμβάσεις 

1. Στοιχεία Αιτούντα (Ωφελούμενου ιδιοκτήτη) 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Δ/νση κατοικίας (οδός & αρ.):  ΤΚ:  Δημοτικό 
Διαμέρισμα: 

 

Δήμος:  Νομός:  Περιφέρεια:  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Σταθερό:  Κινητό:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):  

Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 ή Αριθμός 
Διαβατηρίου: 

 Αρ. Φορολογικού 
Μητρώου: 

 

Δ.Ο.Υ.:  

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος:            Άγαμος:              

2. Στοιχεία Ταυτότητας Κτηρίου 

Οδός:  Αριθμός:  ΤΚ:  

Δημοτικό Διαμέρισμα:  Δήμος (προ Καλλικράτη):  

Νομός:  Περιφέρεια:  

3. Αίτηση για κατηγορία κινήτρων 
(συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα) 

Α  Β  Γ  

4. Σχετικά με το Πρόγραμμα Χαρακτηριστικά της Επιλέξιμης Κατοικίας 

α1. Είδος Επιλέξιμης 
κατοικίας0F

1 Μονοκατοικία  
Μεμονωμένο 
Διαμέρισμα 

Πολυκατοικίας 
 

Διαμέρισμα ως 
μέρος αίτησης 
πολυκατοικίας 

 

α2. Αριθμός Διαμερίσματος:  

β. Ποσοστό Συγκυριότητας Αιτούντα 

β1. Πλήρης κυριότητα [κωδ. 1 στήλη (15) του Ε9] [……%] 

β2. Ψιλή κυριότητα [κωδ.2 στήλη (15) του Ε9] [……%] 

β3. Επικαρπία [κωδ. 3 στήλη (15) του Ε9] [……%] 

γ. Χρήση κατοικίας από: ι. Αιτούντα  
ιι. Συγκύριο 

 
ιιι. Άλλο 

(ενοικιαστή/ένοικο) 
 

δ. Χρήση κατοικίας ως: 

ι. Κύρια κατοικία ή 
πρώτη 

δευτερεύουσα (Μη 
εξοχική) 

 

ιι. Εξοχική κατοικία 
ή άλλη 

δευτερεύουσα 
 ιιι. Επαγγελματική Στέγη  

ε. Τιμή Ζώνης:  

                                                 
1 Ο Ωφελούμενος θα πρέπει να συμβουλευτεί τον Οδηγό του Προγράμματος – Ο ενεργειακός επιθεωρητής κάνει αντίστοιχη δήλωση στο έντυπο Πρότασης 
παρεμβάσεων 
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στ. Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ή Κατασκευής Βάσει Νομιμοποιητικού Εγγράφου:  

ζ. Υφιστάμενο Σύστημα Θέρμανσης: 

Κεντρικό χωρίς «αυτονομία»  
Κεντρικό με 
«αυτονομία» 

 Ατομικό  

η. Πρόταση για Ατομικό Σύστημα Θέρμανσης ΝΑΙ  ΟΧΙ  

θ. Θερμαινόμενη Επιφάνεια (m2)  

ι. Συνολική Επιφάνεια (m2)  

5. Αριθμός Προμηθευτών / Αναδόχων:  

6. α. Α.Π. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):  

    β. Α.Α. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):  

7. Ενεργειακά Στοιχεία 

α. Ενεργειακή κατηγορία  

β. Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2 ]  

γ. Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτηρίου αναφοράς [kWh/m2 ]  

8. Στοιχεία 1ου Ενεργειακού Επιθεωρητή 

Αριθμός Μητρώου:  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

9. Δηλωθέν Εισόδημα 

α. Ατομικό:  

β. Οικογενειακό:  

10. Οικονομικά Στοιχεία Παρεμβάσεων  

α. Κόστος βάσει Προσφορών:  

β. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: 
(συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα) 

 

11. Στοιχεία Συγκύριων 

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Πλήρης 
κυριότητα (%) 

Ψιλή κυριότητα 
(%) 

Επικαρπία 
(%) 

Υ.Δ συναίνεσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

      

      

      

      

      

12. Στοιχεία από το συνημμένο «’Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» Υπογεγραμμένο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή 

α. Ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία / για κατηγορία 
Η, αναβάθμιση κατά μία κατηγορία ή εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη 
από το 50% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

β. Οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα 
αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης ΝΑΙ  ΟΧΙ  

γ. Υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2 ]  
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Β. Λίστα Δικαιολογητικών 

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των 
συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή 
αντίστοιχο έγγραφο1F

2  από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)2F

3 
(Έντυπό παραρτήματος ΙΙΙ). 

 

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας  / Διαβατηρίου Ωφελούμενου  

3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο  

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήματος V)  

5. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3F

4  

6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2010  

7. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)4F

5  

8. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)5F

6 του οικονομικού έτους 2010 (ή του τελευταίου οικονομικού 
έτους που υποβλήθηκε από τον ωφελούμενο) 

 

9. α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)6F

7 για ενοικιαζόμενη κατοικία ή 
κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και  

 

  β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος VI): 

i. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή 
επαγγελματική στέγη 

ii. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή  

 

γ. Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως 
κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. 

 

10. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  

11. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος VΙΙ)  

12. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών7F

8   

13. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος (Έντυπο 
Παραρτήματος ΙV-Α) 

 

14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας (Έντυπο 
Παραρτήματος ΙV-Β) 

 

Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών διατηρούνται στον φάκελο της αίτησης 

Ημερομηνία: ../../…. Υπογραφή Αιτούντα:  

                                                 
2 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας. 
3 Δεν απαιτείται αν η αίτηση περιλαμβάνει μόνο την παρέμβαση α) 2Γ (εσωτερική θερμομόνωση) ή/και την παρέμβαση β) 3Β (ατομικό σύστημα θέρμανσης) 
και υπό την προϋπόθεση ότι  η πολυκατοικία δεν διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης. 
4 Στην περίπτωση που από το δικαιολογητικό προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του 
Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών) για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου (4.β) 
λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Νομό 
όπου βρίσκεται το ακίνητο. 
5 Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται 
Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρήση του ακινήτου ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (Παράρτημα IV_Δ). 
6 Σε περίπτωση ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται σχετικός 
τίτλος κυριότητας που αποκτήθηκε εντός του 2010 και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του 
στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. 
7 Προσκομίζεται το αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) του επικαρπωτή που καταγράφεται στο σημείο 11 της αίτησης. 
8 Η προσκόμιση των προσφορών από προμηθευτές/ αναδόχους στον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 
προσφορών και των ποσών βάσει προσφορών που είναι καταγεγραμμένες στους Πίνακες του Παραρτήματος VII λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν 
καταχωρηθεί στους ανωτέρω Πίνακες 
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8B{ΜΕΡΟΣ Β} 
 

9BΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 
Κωδ. Αίτησης:  

Κωδ. Αίτησης Πολυκατοικίας:  

Α. Ωφελούμενος – Επιλέξιμη κατοικία – Παρεμβάσεις 

1. Στοιχεία Αιτούντα (Ωφελούμενου ιδιοκτήτη) 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Δ/νση κατοικίας (οδός & αρ.):  ΤΚ:  Δημοτικό 
Διαμέρισμα: 

 

Δήμος:  Νομός:  Περιφέρεια:  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Σταθερό:  Κινητό:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):  

Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 ή Αριθμός 
Διαβατηρίου: 

 Αρ. Φορολογικού 
Μητρώου: 

 

Δ.Ο.Υ.:  

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος:            Άγαμος:              

2. Στοιχεία Ταυτότητας Κτηρίου 

Οδός:  Αριθμός:  ΤΚ:  

Δημοτικό Διαμέρισμα:  Δήμος (προ Καλλικράτη):  

Νομός:  Περιφέρεια:  

3. Αίτηση για κατηγορία κινήτρων Α  Β  Γ  

4. Σχετικά με το Πρόγραμμα Χαρακτηριστικά της Επιλέξιμης Κατοικίας 

α1. Είδος Επιλέξιμης 
κατοικίας8F

1 Μονοκατοικία  
Μεμονωμένο 
Διαμέρισμα 

Πολυκατοικίας 
 

Διαμέρισμα ως 
μέρος αίτησης 
πολυκατοικίας 

 

α2. Αριθμός Διαμερίσματος:  

β. Ποσοστό Συγκυριότητας Αιτούντα 

β1. Πλήρης κυριότητα [κωδ. 1 στήλη (15) του Ε9] [……%] 

β2. Ψιλή κυριότητα [κωδ.2 στήλη (15) του Ε9] [……%] 

β3. Επικαρπία [κωδ. 3 στήλη (15) του Ε9] [……%] 

γ. Χρήση κατοικίας από: ι. Αιτούντα  
ιι. Συγκύριο 

 
ιιι. Άλλο 

(ενοικιαστή/ένοικο) 
 

δ. Χρήση κατοικίας ως: 

ι. Κύρια κατοικία ή 
πρώτη 

δευτερεύουσα (Μη 
εξοχική) 

 

ιι. Εξοχική 
κατοικία ή άλλη 
δευτερεύουσα 

 ιιι. Επαγγελματική Στέγη  

ε. Τιμή Ζώνης:  

                                                 
1 Ο Ωφελούμενος θα πρέπει να συμβουλευτεί τον Οδηγό του Προγράμματος – Ο ενεργειακός επιθεωρητής κάνει αντίστοιχη δήλωση στο έντυπο Πρότασης 
παρεμβάσεων 
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στ. Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ή Κατασκευής Βάσει Νομιμοποιητικού Εγγράφου:  

ζ. Υφιστάμενο Σύστημα Θέρμανσης: 

Κεντρικό χωρίς «αυτονομία»  
Κεντρικό με 
«αυτονομία» 

 Ατομικό  

η. Πρόταση για Ατομικό Σύστημα Θέρμανσης ΝΑΙ  ΟΧΙ  

θ. Θερμαινόμενη Επιφάνεια (m2)  

ι. Συνολική Επιφάνεια (m2)  

5. Αριθμός Προμηθευτών / Αναδόχων:  

6. α. Α.Π. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):  

    β. Α.Α. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):  

7. Ενεργειακά Στοιχεία 

α. Ενεργειακή κατηγορία  

β. Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2 ]  

γ. Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτηρίου αναφοράς [kWh/m2 ]  

8. Στοιχεία 1ου Ενεργειακού Επιθεωρητή 

Αριθμός Μητρώου:  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

9. Δηλωθέν Εισόδημα 

α. Ατομικό:  

β. Οικογενειακό:  

10. Οικονομικά Στοιχεία Παρεμβάσεων  

α. Κόστος βάσει Προσφορών:  

β. Επιλέξιμος Προϋπολογισμό:  

11. Στοιχεία Συγκύριων 

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Πλήρης 
κυριότητα (%) 

Ψιλή κυριότητα 
(%) 

Επικαρπία 
(%) 

Υ.Δ συναίνεσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

      

      

      

      

      

12. Στοιχεία από το συνημμένο «’Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» Υπογεγραμμένο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή 

α. Ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία / για 
κατηγορία Η, αναβάθμιση κατά μία κατηγορία ή εξοικονόμηση 
ενέργειας μεγαλύτερη από το 50% της κατανάλωσης του κτηρίου 
αναφοράς (kWh/m2). 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

β. Οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή 
μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης ΝΑΙ  ΟΧΙ  

γ. Υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2 ]  
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Β. Λίστα Δικαιολογητικών 

1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών 
στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο9F

2  
από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)10F

3 (Έντυπό παραρτήματος ΙΙΙ). 

 

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας  / Διαβατηρίου Ωφελούμενου  

3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο  

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήματος V)  

5. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης11F

4  

6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2010  

7. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)12F

5  

8. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)13F

6 του οικονομικού έτους 2010 (ή του τελευταίου οικονομικού 
έτους που υποβλήθηκε από τον ωφελούμενο) 

 

9. α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)14F

7 για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία 
που παραχωρείται δωρεάν και  

 

  β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος VI): 

i. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή 
επαγγελματική στέγη 

ii. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή  

 

γ. Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή 
πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. 

 

10. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)  

11. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο Παραρτήματος VΙΙ)  

12. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών15F

8  

13. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος (Έντυπο 
Παραρτήματος ΙV-Α) 

 

14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας (Έντυπο 
Παραρτήματος ΙV-Β) 

 

Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών διατηρούνται στον φάκελο της αίτησης 

Ημερομηνία: ../../…. Υπογραφή Αιτούντα:  

                                                 
2 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας. 
3 Δεν απαιτείται αν η αίτηση περιλαμβάνει μόνο την παρέμβαση α) 2Γ (εσωτερική θερμομόνωση) ή/και την παρέμβαση β) 3Β (ατομικό σύστημα θέρμανσης) 
και υπό την προϋπόθεση ότι  η πολυκατοικία δεν διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης 
4 Στην περίπτωση που από το δικαιολογητικό προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του 
Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών) για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου (4.β) 
λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον Νομό 
όπου βρίσκεται το ακίνητο. 
5 Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται 
Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρήση του ακινήτου ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (Παράρτημα IV_Δ). 
6 Σε περίπτωση ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζεται σχετικός 
τίτλος κυριότητας που αποκτήθηκε εντός του 2010 και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του 
στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.   
7 Προσκομίζεται το αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) του επικαρπωτή που καταγράφεται στο σημείο 11 της αίτησης. 
8 Η προσκόμιση των προσφορών από προμηθευτές/ αναδόχους στον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 
προσφορών και των ποσών βάσει προσφορών που είναι καταγεγραμμένες στους Πίνακες του Παραρτήματος VII λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν 
καταχωρηθεί στους ανωτέρω Πίνακες 
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10BUΕπιλέξιμος Προϋπολογισμός 16F

9 
 

11BΑ/Α 
παρέμβασης 

12BΚατηγορία 
Δαπάνης 

13BΠεριγραφή 
Κατηγορίας 
Δαπάνης 

14BΠοσότητα                      
(m2  δομικού στοιχείου 

ή ανοίγματος, 
τεμάχια) 

15BΚόστος βάσει 
προσφορών 

16BΑνώτατο Επιλέξιμο 
Κόστος ανά 
Κατηγορία 
Δαπάνης 

17B  18B  19B  20B  21B  22B  

23B  24B  25B  26B  27B  28B  

29B  30B  31B  32B  33B  34B  

35B  36B  37B  38B  39B  40B  

41B  42B  43B  44B  45B  46B  

47B  48B  49B  50B  51B  52B  

53B  54B  55B  56B  57B  58B  

59B  60B  61B  62B  63B  64B  

65B  66B  67B  68B  69B  70B  

71B  72B  73B  74B  75B  76B  

77B  78B  79B  80B  81B  82B  

83B  84B  85B  86B  87B  88B  

89B  90B  91B  92B  93B  94B  

95B  96B  97B  98B  99B  100B  

101B  102B  103B  104B  105B  106B  

107B  108B  109B  110B  111B  112B  

113B  114B  115B  116B  117B  118B  

119BΣΥΝΟΛΟ 120B   
 
 
 
121BΟ επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι: 
 
 

 

 
122BΣε περίπτωση που το άθροισμα της στήλης «Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος ανά Κατηγορία Δαπάνης» είναι 
μεγαλύτερο από 15.000€ θα εκτυπώνεται και το παρακάτω: 
123BΑνεξάρτητα από το άθροισμα που προκύπτει στη στήλη «Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος ανά Κατηγορία Δαπάνης». 
 
 

                                                 
9 Δεν εκτυπώνεται ο πίνακας για την περίπτωση που η αίτηση είναι μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία ως σύνολο 
κτηρίου. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε διαμερίσματος γνωστοποιείται στον εκπρόσωπο. 
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124BUΚατάσταση Αίτησης  

 

125Bi) [σε περίπτωση μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος]: Το σύνολο των στοιχείων σας έχει 

καταχωρηθεί. Βάσει των στοιχείων που καταχωρήθηκαν η αίτησή σας είναι «Κατ’ αρχήν επιλέξιμη». Σας 

ενημερώνουμε ότι η καταρχήν επιλεξιμότητα της αίτησής σας αποτελεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και δεν 

συνεπάγεται αυτόματα την έγκρισή της. Θα ακολουθήσει έλεγχος μοναδικότητας υποβολής αίτησης. Εφόσον η 

αίτησή σας εγκριθεί το ποσό που θα είναι επιλέξιμο για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις αντιστοιχεί σε ……  πλέον 

Φ.Π.Α.. 

 126B[σε περίπτωση πολυκατοικίας]: Το σύνολο των στοιχείων σας έχει καταχωρηθεί. Ο έλεγχος της κατ΄ αρχήν 

επιλεξιμότητας της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί μετά την καταχώρηση όλων των επιμέρους αιτήσεων των 

διαμερισμάτων της πολυκατοικίας σας. Μόλις καταχωρηθούν όλες οι αιτήσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 

σας, θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο εκπρόσωπός σας για: 

- 127Bτην κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα ή όχι της αίτησης του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, που συνεπάγεται 

αυτομάτως ότι και η αίτησή σας είναι «Κατ’ αρχήν επιλέξιμη», 

- 128Bτην τυχόν υπαγωγής σας στην Α’ κατηγορία κινήτρων (ισχύει μόνο για τις αιτήσεις που βάσει του 

εισοδηματικού κριτηρίου κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία κινήτρων). 

- 129Bτην τυχόν υπαγωγής σας στην Β’ κατηγορία κινήτρων (ισχύει μόνο για τις αιτήσεις που βάσει του 

εισοδηματικού κριτηρίου κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία κινήτρων). 

- 130Bτην τυχόν υπαγωγής σας στην Γ’ κατηγορία κινήτρων (ισχύει μόνο για τις αιτήσεις που βάσει του 

εισοδηματικού κριτηρίου δεν κατατάσσονται σε καμία κατηγορία του προγράμματος). 

 131BΘα ακολουθήσει έλεγχος μοναδικότητας υποβολής αίτησης στον οποίο θα συμπεριληφθεί και η αίτηση της 

πολυκατοικίας σας εφόσον κριθεί «κατ’ αρχήν επιλέξιμη». 

132Bii) Το σύνολο των στοιχείων σας έχει καταχωρηθεί. Βάσει των στοιχείων που καταχωρήθηκαν η αίτησή σας 

«Απορρίπτεται». (Στη συνέχεια θα υπάρχει η λίστα των στοιχείων που βγήκαν «κόκκινα» και οδήγησαν στην 

απόρριψη της αίτησης.). 

133Biii) [σε περίπτωση που η αίτηση εντάσσεται στην κατηγορία Γ]: Για τις αιτήσεις της κατηγορίας Γ ισχύει ο 

πρόσθετος περιορισμός έγκρισης αιτήσεων μέχρι ποσοστό 30% επί του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων ανά 

Περιφέρεια. 

 

Ημερομηνία: ../../…. Υπογραφή Αιτούντα:  

Τα ανωτέρω στοιχεία της παρούσης καταχωρήθηκαν 
στο πληροφοριακό σύστημα του χρηματοπιστωτικού 
οργανισμού 

Ημερομηνία:  

Ο εκτελών τον έλεγχο 
και την καταχώρηση: 

 

Υπογραφή:  
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134B{Μέρος Γ} 
135BΟδηγίες για την συμπλήρωση, καταχώρηση στοιχείων από δικαιολογητικά και 

έλεγχοι επιλεξιμότητας 
 

136BUΈλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών 

1. 137BΣε περίπτωση Μονοκατοικίας δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 1 και 14. 

2. 138BΟ αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως 

Δικαιολογητικό 2. 

3. 139BΣε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά 9α, 9β και 9γ. 

4. 140BΣε περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου, ο αιτών δεν χρειάζεται να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά 1, 3, 5, 10, 11 και 12, αφού αυτά θα έχουν ήδη προσκομιστεί από τον 

εκπρόσωπο της πολυκατοικίας κατά το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της αίτηση, όπως αυτό 

περιγράφεται στον Οδηγό του Προγράμματος. 

5. 141BΣε περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος, ο αιτών δεν χρειάζεται να προσκομίσει το δικαιολογητικό 

14. 

6. 142BΕλέγχεται η πληρότητα του περιεχομένου των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα σχετικά 

υποδείγματα. 

7. 143BΤο σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης. 

 

144BUΚαταχώρηση – έλεγχος στοιχείων από τα δικαιολογητικά της αίτησης  
145BΤα στοιχεία της αίτησης συμπληρώνονται από τον ωφελούμενο και ελέγχονται από τον 

καταχωρητή βάσει των δικαιολογητικών ως ακολούθως: 

1. 146BΠεδίο Κωδικοί αίτησης: Τα πεδία Κωδικοί αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα από το 

ηλεκτρονικό σύστημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού όπου θα καταχωρηθεί η αίτηση.  
2. 147BUΣτην περίπτωση αίτησης στο πλαίσιο αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου ο αιτών δεν 

χρειάζεται να συμπληρώσει στην αίτησή του τα πεδία που αφορούν: 
a. 148BΣτοιχεία ταυτότητας κτηρίου (Α.2),  
b. 149BΤιμή ζώνης (Α.4.ε),  
c. 150BΈτος έκδοσης οικοδομικής αδείας (Α.4.στ),  
d. 151BΥφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (Α.4.ζ),  
e. 152BΠρόταση για ατομικό σύστημα θέρμανσης (Α.4.η), 
f. 153BΣυνολική και θερμαινόμενη επιφάνεια (Α.4.θ και Α.4.ι) 
g. 154BΑριθμός προμηθευτών (Α.5), 
h. 155BΑριθμ. Πρωτ. Πιστοποιητικού ΠΕΑ (Α.6),  
i. 156BΕνεργειακά στοιχεία του ΠΕΑ (Α.7),  
j. 157BΣτοιχεία ενεργειακού επιθεωρητή (Α.8),  
k. 158BΚόστος βάσει Προσφορών (Α.10.α), 
l. 159BΣτοιχεία από το έντυπο Πρότασης παρεμβάσεων (Α.12) 
160Bαφού έχουν ήδη δηλωθεί στην αίτηση του «εκπροσώπου της πολυκατοικίας», κατά το πρώτο 
στάδιο. 

3. 161BΤο πεδίο Α.1 (Στοιχεία Αιτούντα) συμπληρώνεται και ελέγχεται βάσει του δικαιολογητικού Β.2 
(Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο), Β.6 (Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήματος) ή Β.7 
(Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, Ε1). 
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4. 162BΤο πεδίο Α.2 (Στοιχεία Ταυτότητας Κτηρίου) συμπληρώνεται και ελέγχεται συνδυαστικά βάσει 
των δικαιολογητικών Β.10 (ΠΕΑ) και Β.8 (Αντίγραφο Ε9). 

5. 163BΤο πεδίο Α.3 συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα στην εκτυπώσιμη αίτηση. 
6. 164BΤο πεδίο Α.4.α1 και Α.4.α2 συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο Πρότασης 

Παρεμβάσεων). Σε περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία αποτελεί Διαμέρισμα ως μέρος αίτησης 
πολυκατοικίας, το Α.4.α2 συμπληρώνεται από το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει 
Προσφορών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα VΙΙΙ) της αίτησης του εκπροσώπου 
της πολυκατοικίας βάσει του ονόματος και του ΑΦΜ του αιτούντα. Στην περίπτωση 
Μονοκατοικίας το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται, ενώ στην περίπτωση μεμονωμένου 
διαμερίσματος το πεδίο αυτό συμπληρώνεται κατά δήλωση του αιτούντα.  

7. 165BΤα πεδία Α.4.β1 έως β3 συμπληρώνονται βάσει του δικαιολογητικού Β.8 (Αντίγραφο Ε9). Στην 
περίπτωση που τα ποσοστά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία Α.4β1, Α.4β2, Α.4β3 είναι 
μικρότερα του 100%, τότε πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας στο σημείο Α.11 μετά τα στοιχεία 
των συγκύριων και να προσκομιστεί το δικαιολογητικό Β4. Προσοχή: πολύ συχνά το ίδιο 
ακίνητο εμφανίζεται σε δύο γραμμές του Ε9 λόγω χωριστών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (πλήρης, 
ψιλή, επικαρπία). 

8. 166BΧρήση κατοικίας (Α.4.γ & Α.4.δ): Για το πεδίο Α.4.γ δεν υπάρχει δικαιολογητικό. Εάν έχει 
επιλεγεί το Α.4.γ.i, το πεδίο Α.4.δ συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.7 (Αντίγραφο 
Ε1) του αιτούντα. Εάν έχει επιλεγεί το Α.4.γ.ii, το πεδίο Α.4.δ συμπληρώνεται βάσει του 
δικαιολογητικού Β.9.γ (Αντίγραφο Ε1 συγκυρίου). Εάν έχει επιλεγεί το Α.4.γ.iii, το πεδίο Α.4.δ 
συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.9.α (Αντίγραφο Ε2) και του δικαιολογητικού Β.9.β 
(σχετική Υ.Δ. του ενοικιαστή / ενοίκου). Όσον αφορά το Ε1 ελέγχεται η ταύτιση της διεύθυνσης 
που αναγράφεται στον πίνακα 5 «Στοιχεία ακινήτου» με τη διεύθυνση της αίτησης, πεδίο Α.2. 
Στην περίπτωση που ο πίνακας 5 του Ε1 είναι κενός, τότε ελέγχεται η ανωτέρω ταύτιση με τη 
διεύθυνση κατοικίας που εμφανίζεται στον πίνακα 1. 

9. 167BΤο πεδίο Α.4.ε (Τιμή ζώνης) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.5 (ΕΤΑΚ) 
10. 168BΤο πεδίο Α.4.στ (Έτος Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού 

Β.3 (Οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) 
11. 169BΤο πεδίο Α.4.ζ (Υφιστάμενο Σύστημα Θέρμανσης) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού 

Β.11 (Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων): Σημείο β - υπογράμμιση 
12. 170BΤο πεδίο Α.4.η (Πρόταση για Ατομικό Σύστημα Θέρμανσης) συμπληρώνεται βάσει του 

δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων): Αύξων Αριθμός Παρέμβασης / 
Υποκατηγορίας Παρέμβασης «3Β». 

13. 171BΤο πεδίο Α.4.θ (Θερμαινόμενη Επιφάνεια) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.10 
(ΠΕΑ) 

14. 172BΤο πεδίο Α.4.ι (Συνολική Επιφάνεια) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.10 (ΠΕΑ) 
15. 173BΤο πεδίο Α.5 (Αριθμός προμηθευτών) συμπληρώνεται βάσει του αριθμού των προσφορών από 

διαφορετικό πρόσωπο (δικαιολογητικό Β.12) 
16. 174BΣτα πεδία Α.6.α και Α.6.β καταχωρείται ο Α.Π. και ο Α.Α. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης  

δικαιολογητικό Β.10 (ΠΕΑ) 
17. 175BΤο πεδίο Α.7.α συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.10 (ΠΕΑ) 
18. 176BΤο πεδίο Α.7.β συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.10 (ΠΕΑ) και συγκεκριμένα από το 

πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [kWh/m2]» 
19. 177BΤο πεδίο Α.7.γ συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.10 (ΠΕΑ) και συγκεκριμένα από το 

πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ [kWh/m2]» 

20. 178BΤο πεδίο Α.8 συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.10 (ΠΕΑ)  
21. 179BΤο πεδίο Α.9 (Δηλωθέν Εισόδημα) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.6 

(Εκκαθαριστικό σημείωμα) – Στο πεδίο Α.9.α καταχωρείτε το ατομικό δηλωθέν (όχι το 
φορολογητέο) εισόδημα στην περίπτωση που στο πεδίο Οικογενειακή Κατάσταση στο Α1, έχει 
σημειωθεί η επιλογή «Άγαμος», ενώ αντίστοιχα στο πεδίο Α.9.β καταχωρείτε το συνολικό 
δηλωθέν εισόδημα μετά από άθροιση των εισοδημάτων του/της αιτούντα/αιτούσης και της/του 
συζύγου του/της, στην περίπτωση που στο πεδίο Οικογενειακή Κατάσταση στο Α1, έχει 
σημειωθεί η επιλογή «Έγγαμος» 
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22. 180BΤο πεδίο Α.10.α (Κόστος βάσει Προσφορών) συμπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.11 
(Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων) και είναι το σύνολο της στήλης «Κόστος βάσει προσφορών», 
όπως αυτό έχει κατατεθεί από τον αιτούντα.  

23. 181BΣτο πεδίο Α.10.β (Επιλέξιμος προϋπολογισμός) συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα. 
24. 182BΤα πεδία του πίνακα στο Α.11 (Στοιχεία Συγκύριων) συμπληρώνονται βάσει του δικαιολογητικού 

Β.4 (Υπεύθυνη Δήλωση των Συγκύριων)  
25. 183BΤo πεδίο Α.12.α συμπληρώνεται βάσει του στοιχείου γ του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο 

Πρότασης Παρεμβάσεων). 
26. 184BΤo πεδίο Α.12.β συμπληρώνεται βάσει του στοιχείου α του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο 

Πρότασης Παρεμβάσεων). 
27. 185BΤo πεδίο Α.12.γ συμπληρώνεται βάσει του στοιχείου γ του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο 

Πρότασης Παρεμβάσεων). 
 
186BΣτις περιπτώσεις που για τη συμπλήρωση κάποιου πεδίου απαιτείται έλεγχος περισσότερων του ενός 
δικαιολογητικών, θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση της σχετικής πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση η 
εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των ορθών δικαιολογητικών. 
 
187BΗ εκτύπωση της αίτησης γίνεται εις διπλούν και μονογράφεται από τον αιτούντα και το χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό σε όλες τις σελίδες. 
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	3. Το πεδίο Α.1 (Στοιχεία Αιτούντα) συμπληρώνεται και ελέγχεται βάσει του δικαιολογητικού Β.2 (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο), Β.6 (Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήματος) ή Β.7 (Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, Ε1).
	αφού έχουν ήδη δηλωθεί στην αίτηση του «εκπροσώπου της πολυκατοικίας», κατά το πρώτο στάδιο.
	l. Στοιχεία από το έντυπο Πρότασης παρεμβάσεων (Α.12)
	k. Κόστος βάσει Προσφορών (Α.10.α),
	j. Στοιχεία ενεργειακού επιθεωρητή (Α.8), 
	i. Ενεργειακά στοιχεία του ΠΕΑ (Α.7), 
	h. Αριθμ. Πρωτ. Πιστοποιητικού ΠΕΑ (Α.6), 
	g. Αριθμός προμηθευτών (Α.5),
	f. Συνολική και θερμαινόμενη επιφάνεια (Α.4.θ και Α.4.ι)
	e. Πρόταση για ατομικό σύστημα θέρμανσης (Α.4.η),
	d. Υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (Α.4.ζ), 
	c. Έτος έκδοσης οικοδομικής αδείας (Α.4.στ), 
	b. Τιμή ζώνης (Α.4.ε), 
	a. Στοιχεία ταυτότητας κτηρίου (Α.2), 
	2. Στην περίπτωση αίτησης στο πλαίσιο αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου ο αιτών δεν χρειάζεται να συμπληρώσει στην αίτησή του τα πεδία που αφορούν:
	1. Πεδίο Κωδικοί αίτησης: Τα πεδία Κωδικοί αίτησης συμπληρώνονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού όπου θα καταχωρηθεί η αίτηση. 
	Τα στοιχεία της αίτησης συμπληρώνονται από τον ωφελούμενο και ελέγχονται από τον καταχωρητή βάσει των δικαιολογητικών ως ακολούθως:
	Καταχώρηση – έλεγχος στοιχείων από τα δικαιολογητικά της αίτησης
	7. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.
	6. Ελέγχεται η πληρότητα του περιεχομένου των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα.
	5. Σε περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος, ο αιτών δεν χρειάζεται να προσκομίσει το δικαιολογητικό 14.
	4. Σε περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου, ο αιτών δεν χρειάζεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 1, 3, 5, 10, 11 και 12, αφού αυτά θα έχουν ήδη προσκομιστεί από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας κατά το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της αίτηση, όπως αυτό περιγράφεται στον Οδηγό του Προγράμματος.
	3. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 9α, 9β και 9γ.
	2. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
	1. Σε περίπτωση Μονοκατοικίας δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 1 και 14.
	Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών
	Οδηγίες για την συμπλήρωση, καταχώρηση στοιχείων από δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας
	{Μέρος Γ}
	iii) [σε περίπτωση που η αίτηση εντάσσεται στην κατηγορία Γ]: Για τις αιτήσεις της κατηγορίας Γ ισχύει ο πρόσθετος περιορισμός έγκρισης αιτήσεων μέχρι ποσοστό 30% επί του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων ανά Περιφέρεια.
	ii) Το σύνολο των στοιχείων σας έχει καταχωρηθεί. Βάσει των στοιχείων που καταχωρήθηκαν η αίτησή σας «Απορρίπτεται». (Στη συνέχεια θα υπάρχει η λίστα των στοιχείων που βγήκαν «κόκκινα» και οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης.).
	Θα ακολουθήσει έλεγχος μοναδικότητας υποβολής αίτησης στον οποίο θα συμπεριληφθεί και η αίτηση της πολυκατοικίας σας εφόσον κριθεί «κατ’ αρχήν επιλέξιμη».
	- την τυχόν υπαγωγής σας στην Γ’ κατηγορία κινήτρων (ισχύει μόνο για τις αιτήσεις που βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου δεν κατατάσσονται σε καμία κατηγορία του προγράμματος).
	- την τυχόν υπαγωγής σας στην Β’ κατηγορία κινήτρων (ισχύει μόνο για τις αιτήσεις που βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία κινήτρων).
	- την τυχόν υπαγωγής σας στην Α’ κατηγορία κινήτρων (ισχύει μόνο για τις αιτήσεις που βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία κινήτρων).
	- την κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα ή όχι της αίτησης του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, που συνεπάγεται αυτομάτως ότι και η αίτησή σας είναι «Κατ’ αρχήν επιλέξιμη»,
	[σε περίπτωση πολυκατοικίας]: Το σύνολο των στοιχείων σας έχει καταχωρηθεί. Ο έλεγχος της κατ΄ αρχήν επιλεξιμότητας της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί μετά την καταχώρηση όλων των επιμέρους αιτήσεων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας σας. Μόλις καταχωρηθούν όλες οι αιτήσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας σας, θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και στη συνέχεια θα ενημερωθεί ο εκπρόσωπός σας για:
	i) [σε περίπτωση μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος]: Το σύνολο των στοιχείων σας έχει καταχωρηθεί. Βάσει των στοιχείων που καταχωρήθηκαν η αίτησή σας είναι «Κατ’ αρχήν επιλέξιμη». Σας ενημερώνουμε ότι η καταρχήν επιλεξιμότητα της αίτησής σας αποτελεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και δεν συνεπάγεται αυτόματα την έγκρισή της. Θα ακολουθήσει έλεγχος μοναδικότητας υποβολής αίτησης. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί το ποσό που θα είναι επιλέξιμο για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις αντιστοιχεί σε ……  πλέον Φ.Π.Α..
	Κατάσταση Αίτησης 
	Ανεξάρτητα από το άθροισμα που προκύπτει στη στήλη «Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος ανά Κατηγορία Δαπάνης».
	Σε περίπτωση που το άθροισμα της στήλης «Ανώτατο Επιλέξιμο Κόστος ανά Κατηγορία Δαπάνης» είναι μεγαλύτερο από 15.000€ θα εκτυπώνεται και το παρακάτω:
	Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι:
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	Α/Α παρέμβασης
	Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
	Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.
	Ποσότητα                      (m2  δομικού στοιχείου ή ανοίγματος, τεμάχια)
	ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

