15/4/2011
Ρύθµιση επιµέρους θεµάτων του Προγράµµατος
«Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» µπορεί
εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.
2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979
αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδοµική άδεια, µπορεί να προσκοµίσει
σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία που
αυτό εκδόθηκε (π.χ. περιπτώσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση, βλέπε
κατωτέρω πολεοδοµικά θέµατα).
3. Στην περίπτωση που η οικοδοµική άδεια ή το σχετικό νοµιµοποιητικό
έγγραφο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, δύνανται να προσκοµιστούν στη
τράπεζα πριν την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
4. Η προσκόµιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο
επιλέξιµος προϋπολογισµός διαµορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη
(Παράρτηµα VII).
5. Είναι επιλέξιµες και οι δαπάνες που αφορούν στα κατωτέρω:




Σήτες (κατηγορία δαπάνης 1Α/1Β ή 1∆).
Αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκοµιδή.
∆ίκτυο διανοµής για τη θέρµανση των χώρων (κατηγορία δαπάνης
3Α/3∆).

6. Η πρόταση του ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να περιλαµβάνει υλικά/
συστήµατα µε ενεργειακά χαρακτηριστικά (πχ. τιµές U). Ωστόσο, δεν είναι
υποχρεωτικό να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.
7. Μοναδική απαίτηση για συµµετοχή στο Πρόγραµµα είναι η αναβάθµιση
κατά µια ενεργειακή κατηγορία (δεν εξετάζεται η επίτευξη εξοικονόµησης
ενέργειας σε ποσοστό 80%).
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατάταξης της κατοικίας στην κατηγορία Η,
εάν δεν επιτυγχάνεται αναβάθµιση κατά µία κατηγορία, αρκεί η ετήσια
εξοικονόµηση ενέργειας να είναι µεγαλύτερη από το 50% της κατανάλωσης
του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
8. Η προθεσµία υλοποίησης των παρεµβάσεων µειώνεται σε τέσσερεις (4)
µήνες.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα πολεοδοµικά θέµατα που έχουν ανακύψει ρυθµίζονται βάσει των προτάσεων /
οδηγιών της αρµόδιας οµάδας υποστήριξης του προγράµµατος, τις οποίες έχει
αποδεχθεί ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ι.
Μανιάτης (πρακτικό της 14/4/2011), ως ακολούθως:
Α. Στην περίπτωση που κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979 αλλά ο
ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδοµική άδεια, θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό
νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται
νόµιµα και συγκεκριµένα:

1. Για το κτήριο ή τµήµα αυτού, που βάσει του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού
(ΓΟΚ, Ν. 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) θεωρείται νοµίµως
υφιστάµενο θα πρέπει να προσκοµισθούν τα ακόλουθα έγγραφα:
i.

Στην περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των Ν.410/1968,
Ν.720/1977 και Ν.1337/1983, προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο από την
αρµόδια πολεοδοµία από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση.
Ειδικότερα, για την περίπτωση του Ν. 1337/1983 προσκοµίζεται
επιπρόσθετα και Υ.∆. του αιτούντα, όπου δηλώνεται ότι το κτήριο
κατασκευάστηκε πριν τις 31.12.1979.

ii. Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγµατος της
9.8.1955, προσκοµίζεται:
α. µεταγενέστερη πολεοδοµική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών
στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ηµεροµηνία κατασκευής
της κατοικίας ή
β. αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως
συµβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο
µε ηµεροµηνία προ της 9.8.1955.
Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκοµίζεται ένορκη βεβαίωση από
συµβολαιογράφο ή από αστυνοµική αρχή παρουσία 2 µαρτύρων ότι το
κτήριο ή τµήµα αυτού προϋφίσταται της 9.8.1955.
2. Για κτήριο ή τµήµα αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς
την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας από την πολεοδοµία (π.χ. κτήριο
που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό
έγγραφο από την αρµόδια υπηρεσία.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εάν τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων
µπορεί να εκδοθεί νοµιµοποιητικό έγγραφο δεν είναι άµεσα διαθέσιµα, καθώς και
στην περίπτωση που η οικοδοµική άδεια έχει χαθεί, στη φάση της υποβολής της
αίτησης στο πρόγραµµα προσκοµίζεται Υ.∆. του αιτούντος, όπου δηλώνεται ότι
έχει υποβληθεί αίτηµα στην αρµόδια Υπηρεσία για έκδοση αντιγράφου των ως
άνω αναφερόµενων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να προσκοµιστούν
πριν την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
Ειδικά στην περίπτωση βεβαιωµένης, από την αρµόδια υπηρεσία, απώλειας
οικοδοµικής άδειας ή/ και αρχείων βάσει των οποίων µπορούν να εκδοθούν
νοµιµοποιητικά έγγραφα, προσκοµίζεται άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ.
συµβόλαιο, παραχωρητήριο, φωτοαντίγραφο άδειας συνοδευόµενο από Υ.∆. για τη
γνησιότητά του, κλπ) από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός της άδειας ή τα
στοιχεία κατασκευής του κτηρίου/ τµήµατος αυτού.
Β. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της συνολικής επιφάνειας που
δηλώνεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και της επιφάνειας που
εµφανίζεται στην/στις οικοδοµικές άδειες /νοµιµοποιητικά έγγραφα του κτηρίου ή
τµήµατος αυτού, θα πρέπει να καταχωρείται η αίτηση στο Πρόγραµµα βάσει των
στοιχείων του ΠΕΑ. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Επιθεωρητής δεν κάνει
ακριβή αποτύπωση του κτηρίου, εάν η ασυµφωνία υπερβαίνει το 10% της
επιφάνειας που εµφανίζεται στην/στις οικοδοµικές άδειες /νοµιµοποιητικά
έγγραφα, ο αιτών θα πρέπει κατά το στάδιο υπογραφής της δανειακής σύµβασης
να προσκοµίσει:
- έγγραφο/ άδεια από το/την οποίο/α να προκύπτει ότι η υπερβάλλουσα επιφάνεια
υφίσταται νόµιµα

- στην περίπτωση χώρου για τον οποίο µπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης µε τις
διατάξεις του Ν. 3843/2010, αντίγραφο της αίτησης που έχει υποβληθεί στην
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την αλλαγή χρήσης.
Γ. Η αίτηση που αφορά σε κτήριο ή τµήµα αυτού που, βάσει των µεταβατικών
διατάξεων του Κανονισµού Θερµοµόνωσης (Π.∆. της 1.6/4.7.1979, ΦΕΚ ∆΄ 362) ή
άλλων
ειδικών
διατάξεων
κατασκευάστηκε
βάσει
οικοδοµικής
άδειας
µεταγενέστερης της 31.12.1979 χωρίς εκπόνηση µελέτης θερµοµόνωσης γίνεται
δεκτή στο Πρόγραµµα.

