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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1180
9 Ιουνίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΦΒ1/Ε2.1/12300/667
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με
τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007−2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ−
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το ΠΔ 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ. 189/2009».
3. Την υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β).
4. Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αίγαιου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μα−
κεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
− Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).
5. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
6. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.7.2006 “περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999”, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει Κανονισμό (ΕΕ) 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/6/2010 και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8.12.2006 “για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρ−
μογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου “περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης”.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για
την τροποποίηση του Κανονισμού 1080/2006 σχετικά
με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε
ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την
ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη
στέγαση.
10. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με το Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4.3.2009) και
το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.3.2010) και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001)
12. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
13. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ”.
14. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος “Μακεδονίας − Θράκης”.
15. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου”.
16. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος “Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου”.
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17. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος “Αττικής”.
18. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50/10.4.1997) περί «Προ−
στασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί με
το Ν. 3783/2009 (ΦΕΚ Α 136/7.8.2009) και ισχύει.
19. Τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) περί «Προστασί−
ας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τροποποίηση του ν.2472/1997».
20. Το Π.Δ. της 4.7.1979 (ΦΕΚ 362/Δ74.7.1979) «Περί
εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωση των κτι−
ρίων».
21. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008) “Μέτρα για
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
και άλλες διατάξεις”.
22. Την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 Κοινή Υπουρ−
γική Απόφαση «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) (ΦΕΚ 407/Β΄/3.4.2010) καθώς και την
Εγκύκλιο «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Από−
δοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)» (οικ. 1603/4.10.2010).
23. Το ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α΄/30.09.2010) «Ενεργεια−
κοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».
24. Το ΠΔ 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) «Συγκρότηση, δι−
οικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)»
25. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18−10−2002) “περί Σύ−
στασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του
ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30−10−2003), με το άρθρο 9 του
ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/23−12−2004), με το άρθρο 10 του
ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14−2−2006), με το άρθρο 16 παρ.
1 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19−5−2008), με το άρθρο 27
του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/18−12−2008) και με το άρθρο
22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/21−7−2009) και ισχύει
σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.
26. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4−6−2010) “Επιτάχυνση
της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής” και
ειδικότερα το άρθρο 10 παράγραφος 9 αυτού.
27. Την υπ’ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 (ΦΕΚ αρ.
1262 6/8/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για
τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
«Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και άμεση ενίσχυση
παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
οικιών.
28. Τη συμφωνία χρηματοδότησης της 4/08/2010 με−
ταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Εγγυο−
δοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ» Α.Ε.»
(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε)
29. Την προκήρυξη από την ΤΕΜΓΙΜΕ ΑΕ Διεθνούς
Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Χρηματοπιστω−
τικών Οργανισμών μέ σκοπό τη συνεπένδυση ιδίων κε−
φαλαίων τους από κοινού με κεφάλαια του Ταμείου
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον», όπως αναρτήθηκε στην ιστο−
σελίδα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις 07.09.2010.
30. Την με αρ. πρωτ. 2825/25.11.2010 απόφαση της
Επενδυτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα

αποτελέσματα της επιλογής χρηματοοικονομικών οργα−
νισμών μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».
31. Την υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄
2555/17.12.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης “Αντικατά−
σταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β΄
1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης “Σύσταση
Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησια−
κού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” στο Υπουργείο
Ανάπτυξης”.
32. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β
1540/4.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο “Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών
προς αυτήν υπηρεσιών” όπως τροποποιήθηκε με τη με
Α.Π. 7718/293/ 23.04.2010. ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση
της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 Κοινής Απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση
Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με
τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης
και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» (ΦΕΚ
525/Β/26.04.2010).
33. Το υπ’ αριθμ. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειρι−
στική επάρκεια της “Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και
της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν
υπηρεσιών” για τη μεταβατική περίοδο και για τις επί
του ανωτέρω εγγράφου αναγραφόμενες κατηγορίες
έργων.
34. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749 υπουργική από−
φαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄ 540/27.3.2008),
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ
2041/7.9.2009 και με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010
(ΦΕΚ 1088 Β΄) όμοιες αποφάσεις (ΦΕΚ 1957 Β΄).
35. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο
26 αυτού.
36. Το Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α/23.04.2010) «Αποκατά−
σταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
37. Την με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013».
38. Την με Α.Π. ΦΕ2.1/4591/241/28.2.2011 Κοινή Απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
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Αλλαγής (ΦΕΚ Β 324/01.03.2011) με τίτλο «Τροποποίη−
ση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013».
39. Την με Α.Π. ΦΕ2.1/9609/564/21.04.2011 (ΦΕΚ. ...) Κοι−
νή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 324/01.03.2011) με τίτλο
«Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προ−
κήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
40. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση
της ως άνω υπό στοιχείο 43 με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο συνεχιζόμενο
ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμ−
μα, λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής συγκυρίας
καθώς και της αποτύπωσης των ενεργειακών αναγκών
των κτιρίων από τις έως σήμερα πραγματοποιηθείσες
επιθεωρήσεις.
41. Το με αριθμ. πρωτ 2656/475/Α2/16.05.2011 έγγραφο
σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
42. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με
τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007−2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς
το συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος
καθώς και τα συνημμένα σε αυτόν Παραρτήματα, τα
οποία αντικαθίστανται δια της παρούσας και ισχύουν
στο εξής για κάθε εκκρεμούσα αίτηση ωφελουμένου
προς υπαγωγή στο Πρόγραμμα.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011).
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΟΡΟΙ
Για τους σκοπούς του Οδηγού οι χρησιμοποιούμενοι
όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

Πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον»

Σχέδιο Δράσης
Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΔΕΑ)

Ωφελούμενος
Δικαιούχος

Επενδυτική
Επιτροπή

Συμφωνία
Συγχρηματοδότησης
και Συνεπένδυσης
μεταξύ του
Δικαιούχου και των
χρηματοπιστωτικών
οργανισμών
Δανειακή Σύμβαση

Μονοκατοικία

Πολυκατοικία
Πολυκατοικία ως
σύνολο κτηρίου
Διαμέρισμα

Επιλέξιμη κατοικία

Κίνητρα

Επιλέξιμες
Παρεμβάσεις

Πρόγραμμα για τη χορήγηση χαμηλό−
τοκων δανείων σε συνδυασμό με επιδό−
τηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαί−
ου και κάλυψη του κόστους των ενερ−
γειακών επιθεωρήσεων σε ιδιοκτήτες
κατοικιών, με πόρους από το ταμείο
Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ
κατ’ οίκον» και το «Πρόγραμμα Άμεσης
Ενίσχυσης» των νοικοκυριών (απόφαση
31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010, ΦΕΚ Β΄ 1262)
Το ΣΔΕΑ είναι η εξειδίκευση σε εθνικό
επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κατά την τελική χρήση, με την εφαρμογή
συντονισμένων δράσεων και μέτρων (τε−
χνολογικών, οικονομικών, θεσμικών κ.α.)
για την επίτευξη του στόχου εξοικονό−
μησης ενέργειας το 2016 (9%).
Είναι το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει
αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα και
ο τελικός αποδέκτης των κινήτρων
Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Η επιτροπή που προβλέπεται στην από−
φαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 των
Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1262) για τη σύσταση
του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Είναι η συμφωνία μεταξύ του χρη−
ματοπιστωτικού οργανισμού και της
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σχετικά με τη χρηματοδό−
τηση και υλοποίηση του προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον»
Η σύμβαση που συνάπτει ο Ωφελούμενος
(Φυσικό Πρόσωπο) με το χρηματοπιστω−
τικό οργανισμό της επιλογής του, που
του χορηγεί το δάνειο.
Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία
μόνο ιδιοκτησία και τα τυχόν παραρτή−
ματά της, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα,
εντός ενιαίου οικοπέδου ή γηπέδου (και
όχι τμήματος αυτού με πράξη σύστασης
καθέτου ή οριζοντίου ιδιοκτησίας).
Το ενιαίο κτήριο ή συγκρότημα κτηρίων
που περιλαμβάνει περισσότερες από μία
ιδιοκτησίες με σύσταση ή μη οριζόντιας
ή κάθετης ιδιοκτησίας.
Το σύνολο των διαμερισμάτων της πο−
λυκατοικίας
Η ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρή−
ση κατοικίας
Η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύ−
νολο κτιρίου, καθώς και το μεμονωμένο
διαμέρισμα που ικανοποιεί τις προϋπο−
θέσεις των παραγράφων 2.1.2. και 2.1.3..
Επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κε−
φαλαίου και κάλυψη του κόστους των
ενεργειακών επιθεωρήσεων
Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 και
προκύπτουν βάσει της ενεργειακής επι−
θεώρησης

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις που αφορούν
σε τμήματα του κτηρίου της πολυκα−
τοικίας που είναι κοινόχρηστα ή κοινό−
κτητα.
Το σύνολο των παρεμβάσεων ανά επι−
λέξιμη κατοικία (μονοκατοικία / μεμονω−
Έργο
μένο διαμέρισμα / πολυκατοικία για το
τμήμα της που αφορά στο σύνολο των
διαμερισμάτων του κτηρίου)
Νοείται ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κτη−
ρίου όπως ορίζεται στο Π.Δ. 100/30.10.2010
Ενεργειακός
(ΦΕΚ Α΄ 177) ήτοι φυσικό πρόσωπο που
Επιθεωρητής
διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις σε
κτήρια και έχει αποκτήσει σχετική
προς τούτο άδεια.
Το πρόσωπο που διαμένει σε μονοκατοι−
Ένοικος
κία / διαμέρισμα
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που οι ιδι−
οκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυ−
κατοικίας έχουν εξουσιοδοτήσει να υπο−
βάλλει την αίτηση που αφορά σε πα−
Εκπρόσωπος
ρεμβάσεις στην πολυκατοικία στο συμ−
Ιδιοκτητών
φωνημένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό
καθώς και να εισπράξει το κόστος των
ενεργειακών επιθεωρήσεων που πραγ−
ματοποιήθηκαν στην πολυκατοικία.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προ−
μηθεύει τα υλικά / συστήματα και εκδί−
Προμηθευτής
δει παραστατικό που υποβάλλονται στο
Πρόγραμμα
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υλο−
ποιεί το έργο ή μέρος αυτού και εκδί−
Ανάδοχος
δει παραστατικά που υποβάλλονται στο
Πρόγραμμα.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εκτε−
Ανάδοχος/
λεί το έργο και συγχρόνως προμηθεύει
προμηθευτής
τα υλικά/συστήματα.
Πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε
εμπράγματο δικαίωμα (επικαρπία, ψιλή
Συγκύριοι
κυριότητα, πλήρης κυριότητα) επί του
ίδιου ακινήτου (διαμέρισμα πολυκατοι−
κίας ή μονοκατοικία)
Πρόσωπα που κατέχουν διαμερίσματα
Συνιδιοκτήτες
σε μία πολυκατοικία
Πολυκατοικία ως
Το τμήμα της πολυκατοικίας που αφορά
σύνολο κτηρίου
στο σύνολο των διαμερισμάτων
Οι αιτήσεις που έχουν προκριθεί από το
«Κατ’αρχήν
πρώτο στάδιο ελέγχου στη βάση αξιολό−
επιλέξιμες» αιτήσεις γησης που διενεργεί ο χρηματοπιστωτι−
κός οργανισμός
Ο αποδεκτός από το πρόγραμμα προ−
Επιλέξιμος
ϋπολογισμός, ο οποίος δεν μπορεί να
Προϋπολογισμός
υπερβαίνει τις 15.000 € συμπεριλαμβα−
νομένου του ΦΠΑ.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός όπως δι−
Τελικός Επιλέξιμος
αμορφώνεται βάσει των παραστατικών
Προϋπολογισμός
δαπανών.

Κοινόχρηστες
παρεμβάσεις

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Υ.Π.ΟΙ.ΑΝ
Ε.Π.Α.Ε

Ε.Υ.Δ−Ε.Π.Α.Ε

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2007−2013
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
(Διαχειριστική Αρχή) Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα”

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ε.Τ.Π.Α

Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε (Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ή
Ταμείο Εγγυοδοσίας)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της
Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου, και της
Κλιματικής Αλλαγής
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

ΠΕΑ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Κ.Β.Σ.

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης
Κτηρίων

Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.

ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Διάρκεια
Προγράμματος
1.1 Σκοπιμότητα
Ο τομέας των κτηρίων και ο τομέας των μεταφορών
αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας
στη χώρα. Τα κτήρια στην Ελλάδα ευθύνονται για το
36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά
την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους
κατανάλωση κατά 24% φθάνοντας τα 8,54 Mtoe, που
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις ενεργειακής
κατανάλωσης κτηρίων στην Ευρώπη (Μελέτη Πανεπι−
στημίου Αθηνών Τμήμα Φυσικής για το τ. Υπ. Ανάπτυξης,
«Σχέδιο Δράσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας
στον κτηριακό τομέα», Δεκέμβριος 2008).
Η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα
συμμετέχει κατά 27% στο σύνολο της τελικής κατανά−
λωσης του Μ.Ο. της πενταετίας 2001−2005 του οικιακού
τομέα, ενώ το υπόλοιπο 73% δαπανάται για τις θερμικές
ανάγκες, κυρίως για θέρμανση χώρων και ζεστό νερό
χρήσης (ΣΔΕΑ − δημοσιευμένα ενεργειακά στοιχεία της
EUROSTAT Statistical Office of the European Communities
− Energy statistics4 Αύγουστος 2007 Παράρτημα Α).
Η εικόνα αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πα−
λαιότητα των κτηρίων, καθώς και στην ενεργειακή
«συμπεριφορά» των ενοίκων. Επιπλέον, σύμφωνα με το
βασικό σενάριο αναφοράς για την εξέλιξη της ζήτησης
του Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ), η
κατανάλωση στα κτήρια του οικιακού τομέα αυξάνεται
ετησίως με ρυθμό 2% περίπου. Υφίσταται, επομένως,
ιδιαιτέρως σημαντικό περιθώριο εξοικονόμησης ενέρ−
γειας στον οικιακό κτηριακό τομέα.
Η ελλιπής, από ενεργειακής πλευράς, προστασία των
υπαρχόντων κτηρίων από το εξωτερικό περιβάλλον, ο
συνήθως μη ορθολογικός σχεδιασμός τους ως συνέπεια
μίας περιβαλλοντικά αποκομμένης αρχιτεκτονικής αντί−
ληψης που αγνοεί τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες,
καθώς και η μέχρι σήμερα έλλειψη νομοθεσίας που να
αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία
των κτηρίων έχουν ως αποτέλεσμα:
− τη διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου,
− την οικονομική συμπίεση των ασθενέστερων εισο−
δηματικών κοινωνικών ομάδων,
− την αύξηση του ενεργειακού ελλείμματος,
ενώ παράλληλα τίθενται σε κίνδυνο οι δεσμεύσεις της
χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως
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αυτές προκύπτουν από τη συμφωνία του Κυότο και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή
της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ (EPBD, 2003) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου
2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (“Energy
Performance of Buildings Directive”, EPBD).
Με γνώμονα την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικο−
νόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και με
κύριο στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των
κτηρίων, των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην
επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την
επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος, σχεδιάστηκε το
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον».
1.2 Σύντομη περιγραφή − Διάρκεια Προγράμματος
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» (στο εξής
Πρόγραμμα), βασίζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό
(ΕΚ), αριθ. 397/2009 (ΕΕ L126/21.05.2009) του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου
2009, με τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός αριθ.
1080/2006, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα
χρηματοδότησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περι−
φερειακής Ανάπτυξης, δράσεων βελτίωσης της ενεργει−
ακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στα κτήρια του οικιακού τομέα καθώς και
στον Κανονισμό αριθ. 539/2010 της 16ης Ιουνίου 2010
(ΕΕ L158/24.6.2010), με τον οποίο τροποποιείται ο Κα−
νονισμός αριθ. 1083/2006, βάσει του οποίου παρέχεται
η δυνατότητα δαπανών από τα διαρθρωτικά ταμεία
για τη χρηματοδότηση Ταμείων ή άλλων συστημάτων
κινήτρων σχετικών με τις ανωτέρω δράσεις.
Η υλοποίηση του Προγράμματος στηρίζεται στην
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί
πρόσφατα, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008, με τον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (KENAK, Δ6/
Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β΄ 407) και το Π.Δ. 100/30.09.2010
(ΦΕΚ Α΄ 177) για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με
στόχο τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών ανα−
γκών των κτηρίων καθώς και των αναγκαίων παρεμβά−
σεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοι−
κονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή
του Προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου
εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων (Κε−
φάλαιο 4) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
(Κεφάλαιο 3) στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την
μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραμμα αφορά
σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νο−
μιμοποιητικό έγγραφο, έχουν κατασκευαστεί μέχρι την
31.12.1989, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη
ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη
δευτερεύουσα κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πλη−
ρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (Κεφάλαιο 2).
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες
κινήτρων (Α΄ και Β’), στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσο−
νται ανάλογα με το εισόδημά τους (Κεφάλαιο 4).
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Κεφα−
λαίου 2 και προετοιμάζεται για το Πρόγραμμα σε συνερ−
γασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την εξέταση
της πιστοληπτικής του ικανότητας (Παράγραφος 5.1).
Στην πρώτη φάση της διαδικασίας (Α΄ Φάση), οι δυνητι−
κά Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρη−
τή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση
της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (Παράγραφος 5.2).
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Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιού−
νται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής
επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Οι
παρεμβάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν και πριν
από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής με αποκλει−
στική ευθύνη του Ωφελούμενου.
Στη δεύτερη φάση (Β΄ Φάση), οι δυνητικά Ωφελούμε−
νοι υποβάλλουν σε συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό
οργανισμό αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα (Παρά−
γραφος 5.3). Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων και
δικαιολογητικών της αίτησης από το χρηματοπιστωτικό
οργανισμό και προωθείται προς έγκριση στο Δικαιούχο
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Η υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα
γίνεται βάσει του πίνακα κατάταξης που καταρτίζει ο
Δικαιούχος, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμε−
νοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να
διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτη−
σίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ
και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ελάχιστου
ενεργειακού στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3)
καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του
Προγράμματος (Κεφάλαιο 7). Το σύνολο της δαπάνης για
το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτε−
ται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής
της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού
στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3).
Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των
κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος
λήγει την 31.12.2015.
Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις
31.12.2017 μετά την επανεπένδυση των πόρων του Τα−
μείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία
«Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», που προβλέπεται στην
Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010
(ΦΕΚ Β΄ 1262), άπαξ ή σταδιακά. Η επανεπένδυση των
πόρων, ανά Περιφέρεια, γίνεται στη βάση νέων κύκλων
υποβολής αιτήσεων που θα καθοριστούν από τον Δικαι−
ούχο μετά από έγκριση της επενδυτικής επιτροπής του
Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) επικαιροποιώντας
αναλόγως χρονικά κριτήρια και προθεσμίες επιλεξιμό−
τητας και υλοποίησης του προγράμματος.
1.3 Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και πε−
ριφερειακή κατανομή
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ−
κή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφε−
ρειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007−2013.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρ−
χεται σε 396 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η
ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού των 396 εκ. €
στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που αφορά κυρίως
επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο), και στο «Πρόγραμμα
Άμεσης Ενίσχυσης», που αφορά μη επιστρεπτέες ενι−
σχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος επιθεωρή−
σεων), καθώς και ανά Περιφέρεια της χώρας. Για την πε−
ριφερειακή κατανομή έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών
βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του
Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», καθώς και το πλήθος
κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών.

Περιφέρεια

Ταμείο
Εξοικονομώ
Κατ’ Οίκον

Πρόγραμμα
Άμεσης
Ενίσχυσης

Συνολικός
Προϋπο−
λογισμός

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ −
18.102.197 €
13.799.216 €
31.901.413
ΘΡΑΚΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
9.626.608 €
7.338.316 €
16.964.924
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
21.583.080 € 16.452.676 € 38.035.756
ΔΥΤΙΚΗΣ
20.113.002 € 15.332.043 € 35.445.045
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
21.681.808 € 16.527.935 € 38.209.743
ΒΟΡΕΙΟΥ
9.721.991 €
7.411.026 €
17.133.017
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
6.745.716 €
5.142.226 €
11.887.942
ΚΡΗΤΗΣ
14.425.598 € 10.996.562 €
25.422.160
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
23.000.000 € 12.000.000 € 35.000.000
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
10.000.000 € 5.000.000 € 15.000.000
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
66.000.000 € 34.000.000 € 100.000.000
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4.000.000 € 2.000.000 €
6.000.000
ΣΤΕΡΕΑΣ
16.000.000 € 9.000.000 € 25.000.000
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 241.000.000 € 155.000.000 € 396.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό του «Ταμείο Εξοικο−
νομώ κατ’ Οίκον» συμπεριλαμβάνονται όλα τα διαχει−
ριστικά κόστη του Προγράμματος (Δικαιούχου, φακέ−
λου δανείου).
Ο ενδεικτικός επιμερισμός του προϋπολογισμού του
προγράμματος ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά
Περιφέρεια παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧΙII.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες κατοικίες – Ωφελούμενοι
2.1. Επιλέξιμες Κατοικίες
2.1.1. Ορισμοί
Για τις ανάγκες του Προγράμματος και λαμβάνοντας
υπόψη ότι:
α. το ενδιαφέρον από ενεργειακής πλευράς εστιάζεται
στην λειτουργική συμπεριφορά του κτηρίου ως ενιαίο
σύνολο και
β. σε πολλές κατηγορίες κτηρίων για το επιτρεπτό
της υλοποίησης παρεμβάσεων έχει εφαρμογή ο αστικός
κώδικας και ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών,
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
− Μονοκατοικία: το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει
μία μόνο ιδιοκτησία και τα τυχόν παραρτήματά της, σε
ένα ή περισσότερα επίπεδα, εντός ενιαίου οικοπέδου ή
γηπέδου (και όχι τμήματος αυτού με πράξη σύστασης
καθέτου ή οριζοντίου ιδιοκτησίας).
− Πολυκατοικία: το ενιαίο κτήριο ή συγκρότημα κτηρί−
ων που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες
με σύσταση ή μη οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.
− Διαμέρισμα: ιδιοκτησία σε πολυκατοικία για χρήση
κατοικίας.
Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκα−
τοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των
διαμερισμάτων του κτηρίου, καθώς και το μεμονωμένο
διαμέρισμα.
2.1.2. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει
να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
• Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα
κατοικία.
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• Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή
ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι
τις 31.12.2009.
• Φέρει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί μέχρι τις
31.12.1989. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατα−
σκευαστεί πριν τις 31.12.1989 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε
διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί
σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προ−
κύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Για τις περιπτώ−
σεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή τα σχετικά
αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω
νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η
εν λόγω άδεια και το νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται
να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό οργανισμό
πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενερ−
γειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή
ίση της Δ.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
2.1.3 Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας για Πολυ−
κατοικίες
Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κα−
τοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
• Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα
και μη) να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύ−
ουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως
επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποι−
ούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Δεν
χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που
δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο
ισόγειο κτηρίου).
• Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλε−
ται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των
ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με
την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτη−
ρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από
τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από το
εάν εντάσσεται στο Πρόγραμμα.
• Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρη−
σιμοποιείται ως κατοικία.
Στον παρόντα Οδηγό και τα Παραρτήματά του όπου
χρησιμοποιείται ο όρος «πολυκατοικία ως σύνολο κτη−
ρίου» εννοείται το τμήμα της πολυκατοικίας που αφορά
στο σύνολο των διαμερισμάτων.
2.2 Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο
φυσικά πρόσωπα που:
α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή
επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω
κατηγοριών Α ή Β .
Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συνιδιοκτησίας
σε επιλέξιμη κατοικία η αίτηση υποβάλλεται από έναν
εκ των συγκυρίων μετά από συμφωνία των υπολοίπων,
οι οποίοι δηλώνουν την συγκατάθεσή τους στη βάση
της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος V.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούμενοι
του Προγράμματος.
• Ωφελούμενοι κατηγορίας Α: οι Ωφελούμενοι των
οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις
40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξε−
περνά τις 60.000 €.
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• Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: οι Ωφελούμενοι των
οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύ−
τερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το
οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των
60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €.
Ως δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται το «συνολικό δηλω−
θέν εισόδημα» του τμήματος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκ−
καθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος.
Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο
κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:
• εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της
κατηγορίας Α τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτη−
τών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, οι ιδιοκτήτες
διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπί−
πτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία
Α, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών
της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται
στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.
• Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα
συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμ−
βάσεων με ίδια κεφάλαια.
2.3 Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων
Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια
αίτηση. Η μη τήρηση του εν λόγω περιορισμού συνε−
πάγεται την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων του
ενδιαφερομένου. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για
περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν
αυτές αποτελούν μέρος αίτησης που αφορά σε πολυ−
κατοικία ως σύνολο κτηρίου.
Για κάθε επιλέξιμη κατοικία Ωφελούμενου πρέπει να
υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση περισσότε−
ρων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία
από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ
ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.
Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν
περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκα−
τοικία.
Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά το
σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο πρό−
γραμμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια επιλέξι−
μων δαπανών – Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος
Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση
για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των
συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν
αποκλειστικά στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέ−
ξιμων παρεμβάσεων.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής
αναβάθμισης είναι:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες)
και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Λόγω της απαί−
τησης του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση,
η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά,
σε θερμομονωτικά/ θερμο−διακοπτόμενα κουφώματα
με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή
μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχά−
νεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η
αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφω−
μάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοι−
κία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς
εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη
(π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περι−
λαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων
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και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα
(παντζούρια, ρολά).
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος
συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πι−
λοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοπο−
θέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση
εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα
κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί).
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήμα−
τος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία
αυτή είναι επιλέξιμες:
− Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος
καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρε−
λαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα
που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης
πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλί−
ες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής
απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση
αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λε−
βητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής
(αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάστα−
ση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες
οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές
μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ,
ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).
− Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της
λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονο−
διακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυ−
λικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων
(τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών
κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστα−
τικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπερι−
λαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την
κατανομή δαπανών θέρμανσης.

− Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή
ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης
νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης
καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας
θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα απο−
τελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται
επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για
την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ.
λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή
αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να
καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελά−
χιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: αναβάθμιση
κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά
η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι
μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου
αναφοράς (kWh/m2). Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της
ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα
που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν
ενεργειακή πιστοποίηση. Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται
αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά στοιχεία
και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγρα−
φές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρ−
θρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις
σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ).
Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογι−
κά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέ−
ωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν
σήμανση CE.
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους
και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, βάσει και των
ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης
(1Α έως 3Ε) φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
1.Α. Συρόμενα ή επάλληλα
1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζού−
ρια / ρολά):
1.Β. Ανοιγόμενα
250 €/m2
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες
1. Αντικατάσταση κου−
1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκία− 1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):
280 €/m2
φωμάτων και συστημά− σης και εξώφυλλα
1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες:
των σκίασης
75 €/m2
1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:
Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία
2. Τοποθέτηση θερμομό− 2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώ− 2.Α. Για δώμα: 40 €/m2
νωσης στο κέλυφος του ματος
2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή:
κτηρίου συμπεριλαμβα− 2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοι−
50 €/m2
νομένου του δώματος / πού κελύφους & πιλοτής
2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2
στέγης και της πιλοτής 2.Γ. Εσωτερική θερμομόνωση
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμαν−
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
σης
i) για P<70 kW:
6.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστή−
ii) για 70≤ P<150 kW:
8.000 €
ρας − λέβητας
iii) για P ≥ 150 kW:
11.000 €
3.Αναβάθμιση συστήμα−
3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγ−
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας − λέβητας: έως 5.000 €
τος θέρμανσης και συ−
χου της λειτουργίας του συστή− 3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συ−
στήματος παροχής ζε−
ματος θέρμανσης
στήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως
στού νερού χρήσης.
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση
7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 €
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παρο− 3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως
χή ζεστού νερού χρήσης
1.300 € ανά διαμέρισμα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

U: ο συντελεστής θερμοπερατότητας, P: θερμική ισχύς καυστήρα / λέβητα κεντρικού συστήματος θέρμανσης.
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Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση
συμπεριλαμβάνονται τυχόν:
− Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκλη−
ρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές,
επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμ−
φάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση,
αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, δια−
μόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση,
απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή
λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραί−
τητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κε−
ραμιδιών) κ.λπ.
− Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικο−
δομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία
(μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελού−
μενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».
Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβά−
νεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το
Πρόγραμμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα−
Δανειακή Σύμβαση
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελού−
μενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € συμπερι−
λαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός
παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμ−
μα το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ.
100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α΄ 177), που απαιτείται για τη διε−
νέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα
και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του
προγράμματος (Κεφάλαιο 3).
Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται
βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολο−
γισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και το ανώτατο
επιλέξιμο κόστος ανά κατηγορία δαπάνης.
Οι Ωφελούμενοι των δύο κατηγοριών Α και Β της
παραγράφου 2.2 εντάσσονται κατ’ αντιστοιχία στις ακό−
λουθες κατηγορίες κινήτρων:
• Κατηγορία κινήτρων Α: Επί του τελικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 65% με επιδότηση επι−
τοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35%.
Συνάπτεται δανειακή σύμβαση στο ύψος του 65% του
προϋπολογισμού του έργου. Μετά τη διενέργεια της
δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκό−
μιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει
του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού εκταμιεύεται
το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβο−
λής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 35%, με
απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε
τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστω−
τικό οργανισμό. Επιπλέον, επιδοτείται το επιτόκιο της
δανειακής σύμβασης κατά 100%.
• Κατηγορία κινήτρων Β: Επί του τελικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού, δάνειο ύψους 85% με επιδότηση επι−
τοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15%.
Συνάπτεται δανειακή σύμβαση στο ύψος του 85% του
προϋπολογισμού του έργου. Μετά τη διενέργεια της
δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκό−
μιση των παραστατικών δαπανών επί πιστώσει, βάσει
του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού εκταμιεύεται
το σύνολο ή το υπόλοιπο (σε περίπτωση προκαταβο−
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λής) του δανείου και χορηγείται επιχορήγηση 15%, με
απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε
τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό.
Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε
4,93 %. Επιπλέον, η εισφορά του Ν. 128/22−28.8.1975 (ΦΕΚ
Α΄ 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελού−
μενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει
τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου
αιτήματος.
Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύμβασης έχουν ως
εξής:
1. Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φά−
κελο δανείου.
2. Δεν απαιτούνται από τον χρηματοπιστωτικό ορ−
γανισμό εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου.
Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγ−
γυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή
στο Πρόγραμμα, σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι
πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική
τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων,
ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς
ατομικού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και
άνεργοι.
3. Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη, με
καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την
31.12.2015.
4. Παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου
αποπληρωμής του δανείου, έως ένα (1) έτος με το ίδιο
επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου
αυτού επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον Ωφελούμενο.
5. Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται
με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό
επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
6. Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική
εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειο−
λήπτη.
7. Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1)
έτους.
8. Ο Δικαιούχος καταβάλλει, τους τόκους στον χρη−
ματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντί−
στοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε πε−
ρίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από
τον Ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει
τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό για
χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες από την ημερο−
μηνία της πρώτης καθυστέρησης.
Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρειά
τους στη Συμφωνία Συγχρηματοδότησης και Συνεπέν−
δυσης μεταξύ του Δικαιούχου και των Xρηματοπιστω−
τικών Oργανισμών, καθώς και στη δανειακή σύμβαση
μεταξύ του Οργανισμού και του Ωφελούμενου.
Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος καθορίσει νέους
κύκλους υποβολής αιτήσεων οι ανωτέρω όροι μπορεί
να μεταβάλλονται μετά από έγκριση της επενδυτικής
επιτροπής του «Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που
προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/
ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1262).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Προετοι−
μασία − Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
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5.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά− Προετοιμασία
Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ανα−
γράφονται στο Παράρτημα Ι−Α, Μέρος Α, για την περί−
πτωση μονοκατοικίας ή διαμερίσματος και στο Παράρ−
τημα Ι−Β, Μέρος Α, για την περίπτωση πολυκατοικίας
ως σύνολο κτηρίου.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει
στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επι−
λέξιμος Ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί
να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», βάσει του κεφαλαίου
2 και των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Πα−
ράρτημα Ι−Α, Μέρος Α.
• Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία,
ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφα−
ση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας,
για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τον καθορισμό των
παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλο−
ποιήσουν, την επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή βάσει
του εντύπου του Παραρτήματος II, τον ορισμό του εκ−
προσώπου της πολυκατοικίας, καθώς και την επιλογή
του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού.
• Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας
στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση
των συγκυρίων.
Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει σε
συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμ−
μετέχει στο Πρόγραμμα την πιστοληπτική του ικανό−
τητα.
5.2 Α΄ Φάση Διαδικασίας − Πρώτη Ενεργειακή Επιθε−
ώρηση
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει τη δυνατότη−
τα υπαγωγής του στο Πρόγραμμα και εξασφαλίσει τις
απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις, απευθύνεται σε
Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώ−
τη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του
κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ).
Επισημαίνεται ότι η επιλογή του Ενεργειακού Επι−
θεωρητή πρέπει να γίνει συνυπολογίζοντας τους πε−
ριορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Π.Δ.
100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α΄ 177), όπου ορίζονται οι περιπτώ−
σεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαι−
ούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο.
Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως ενιαίο
κτήριο, το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για
χρήση κατοικίας.
Μόνο οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά
την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν
επιλέξιμες για το Πρόγραμμα (ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας) και μέχρι την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής δύνανται να πραγματοποιηθούν με αποκλει−
στική ευθύνη του Ωφελούμενου, εφόσον στη συνέχεια
προσκομισθούν επί πιστώσει παραστατικά δαπανών
αναδόχων/προμηθευτών.
Κατά τη διενέργεια της πρώτης ενεργειακής επιθεώ−
ρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο
ενδιαφερόμενος και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής επι−
λέγουν από κοινού τις παρεμβάσεις που θα συμπεριλη−
φθούν στην αίτηση και τις καταγράφουν στο «Έντυπο
Πρότασης Παρεμβάσεων» του Παραρτήματος VΙΙ. Η εν
λόγω πρόταση παρεμβάσεων (μία παρέμβαση ή συν−
δυασμός παρεμβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί
και στο ΠΕΑ. Επιπλέον, με τις εν λόγω παρεμβάσεις θα

πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
του κεφαλαίου 3. Ειδικότερα, στο ανωτέρω έντυπο ο
Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση
παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των
επιμέρους παρεμβάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις
προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτη−
ριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολο−
γικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό
του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της
ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος, του
κεφαλαίου 3.
Στο ανωτέρω έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώ−
νει, στην τελευταία στήλη, στοιχεία κόστους βάσει των
προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των πα−
ρεμβάσεων, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό
πίνακα του εντύπου.
Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμ−
βάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο «Έντυπο Πρότασης
παρεμβάσεων» του Παραρτήματος VΙΙ, διαχωρίζεται σε
κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβά−
σεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επι−
μερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύ−
που του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το
σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη). Ο εν λόγω
επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και
για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων πα−
ρεμβάσεων.
5.3 Β΄ Φάση Διαδικασίας − Υποβολή Αιτήσεων− Κατ’
αρχήν επιλεξιμότητα
Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για
την υποβολή των αιτήσεων εφαρμόζουν τους ισχύοντες
εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και
τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πι−
στοληπτικής ικανότητας.
Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο στο Δικαιούχο σε
ημερήσια βάση με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
Το σώμα του φακέλου κάθε αίτησης διατηρείται στο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Η ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα θεω−
ρείται η ημερομηνία παραλαβής του ανωτέρου αρχείου
από τον Δικαιούχο.
Υποβολή αίτησης για μονοκατοικία ή μεμονωμένο
διαμέρισμα
Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται σε χρηματοπιστωτικό
οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (Παράρτη−
μα III) για να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή (έντυπο
Παραρτήματος Ι−Α, Μέρος Α) που συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο
Πληροφοριακό Σύστημα του χρηματοπιστωτικού οργα−
νισμού, τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων μέσω
της λίστας υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (Μέρος Α
Παραρτήματος Ι−Α) και τον καθορισμό του επιλέξιμου
προϋπολογισμού, δημιουργείται μοναδικός κωδικός αί−
τησης και η αίτηση κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη»
ή «μη επιλέξιμη − απορρίπτεται». Ειδικότερα για τον κα−
θορισμό του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπολογίζονται
τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης
λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως τις
ανώτατες τιμές μονάδας. Οι προσφορές θα πρέπει να
προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά
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κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επι−
λέξιμη − απορρίπτεται», ο ενδιαφερόμενος ενημερώνε−
ται σχετικά και έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα
στοιχεία προσκομίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαι−
ολογητικά.
Η αίτηση με το σύνολο των στοιχείων που έχουν ει−
σαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, τα αποτελέσματα
των ελέγχων και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό εκτυ−
πώνεται εις διπλούν, βάσει του εντύπου Μέρος Β Πα−
ραρτήματος Ι−Α, και δίνεται στον αιτούντα για έλεγχο
και αποδοχή.
Εν συνεχεία, η αίτηση συνυπογράφεται από τον εν−
διαφερόμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η
εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπόθεση για την
υποβολή της αίτησης και την καταχώρησή της στο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα.
Υποβολή αίτησης για πολυκατοικία ως σύνολο κτη−
ρίου
O εκπρόσωπος της πολυκατοικίας προσέρχεται σε
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρό−
γραμμα (Παράρτημα III) για να υποβάλλει αίτηση για
πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου για υπαγωγή (έντυπο
Παραρτήματος Ι−Β, Μέρος Α) που συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης για
πολυκατοικία στο Πληροφοριακό Σύστημα του χρη−
ματοπιστωτικού οργανισμού, δημιουργείται μοναδικός
κωδικός αίτησης πολυκατοικίας. Ειδικότερα για τον κα−
θορισμό του επιλέξιμου προϋπολογισμού υπολογίζονται
τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης
λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των προσφορών έως τις
ανώτατες τιμές μονάδας και στη συνέχεια επιμερίζεται
ο προϋπολογισμός παρεμβάσεων στα διαμερίσματα. Οι
προσφορές θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν
προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου
αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα του
εντύπου «Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά
ιδιοκτησία» του Παραρτήματος VIII στο Πληροφοριακό
Σύστημα, εάν το κόστος κάποιας κοινόχρηστης ή μη κοι−
νόχρηστης παρέμβασης υπερβαίνει το επιλέξιμο κόστος
βάσει των ανωτάτων αποδεκτών τιμών μονάδας, οι τιμές
του πίνακα αναπροσαρμόζονται βάσει της αναλογίας
που προκύπτει από το συνολικό κόστος της παρέμβα−
σης και του κόστους της παρέμβασης που αντιστοιχεί
στο διαμέρισμα όπως τα τελευταία έχουν καταχωρηθεί
στον σχετικό πίνακα της αίτησης του εκπροσώπου. Σε
κάθε περίπτωση κατά τον έλεγχο των παραστατικών
δαπανών ο έλεγχος υπερβάσεων γίνεται βάσει του ανώ−
τατου επιλέξιμου κόστους ανά κατηγορία δαπάνης.
Η αίτηση για πολυκατοικία με το σύνολο των στοι−
χείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστη−
μα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό εκτυπώνεται εις διπλούν, βάσει του
εντύπου Μέρος Β Παραρτήματος Ι−Β, και δίνεται στον
εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή. Εν συνεχεία, η
αίτηση συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο και το
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Παράλληλα, και βάσει του μοναδικού κωδικού που έχει
εκδοθεί για την αίτηση πολυκατοικίας, οι ιδιοκτήτες των
διαμερισμάτων της πολυκατοικίας προσέρχονται στο
ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει υποβάλλει
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την αίτηση της πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος για να
υποβάλλουν επιμέρους αιτήσεις για υπαγωγή (έντυπο
Παραρτήματος Ι−Α, Μέρος Α) που συνοδεύονται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εν συνεχεία, μετά την εισαγωγή των στοιχείων της
επιμέρους αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του
χρηματοπιστωτικού οργανισμού η επιμέρους αίτηση
συνυπογράφεται από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη διαμε−
ρίσματος της πολυκατοικίας και το χρηματοπιστωτικό
οργανισμό. Η εν λόγω συνυπογραφή αποτελεί προϋπό−
θεση για την υποβολή της αίτησης και την προσωρινή
καταχώρησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Στη βάση της ανωτέρω διαδικασίας δημιουργείται
ενιαίος φάκελος έργου. Μετά το πέρας της εισαγωγής
των στοιχείων των επιμέρους αιτήσεων των ιδιοκτητών
της πολυκατοικίας και τη διενέργεια των απαιτούμενων
ελέγχων, καλείται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής της
αίτησης για πολυκατοικία. Η αίτηση για πολυκατοικία
κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη −
απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται
ως «μη επιλέξιμη − απορρίπτεται», ο εκπρόσωπος ενη−
μερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωμα να τροποποιή−
σει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα τυχόν ελλείποντα
δικαιολογητικά.
Η αίτηση για πολυκατοικία με το σύνολο των στοι−
χείων που έχουν εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστη−
μα, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό εκτυπώνεται εις διπλούν, βάσει του
εντύπου Μέρος Γ Παραρτήματος Ι−Β, και δίνεται στον
εκπρόσωπο για έλεγχο και αποδοχή. Εν συνεχεία, η
αίτηση συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο και το
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Οι ανωτέρω συνυπογραφές αποτελούν προϋπόθεση
για την υποβολή της αίτησης της πολυκατοικίας και
των επιμέρους αιτήσεων και την καταχώρησή τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. – Υπαγωγή Αιτήσεων
6.1 Έλεγχος επιλεξιμότητας Αιτήσεων
Ο Δικαιούχος διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους,
για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋ−
ποθέσεων του Προγράμματος. Ο Δικαιούχος, πριν την
υποβολή του πίνακα κατάταξης της παραγράφου 6.2,
διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των
ειδικών προϋποθέσεων της παραγράφου 2.3, στη βάση
των συνολικών αιτήσεων που έχουν αποσταλεί από τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση που
κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν διαφορές
σε σχέση με τις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις που
προέκυψαν βάσει των ελέγχων που έγιναν από τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ο Δικαιούχος ενη−
μερώνει μέσω των τελευταίων τον ενδιαφερόμενο ότι
η αίτησή του δεν κρίνεται επιλέξιμη.
Η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων και οι έλεγχοι
που διενεργούνται παρουσιάζονται στα Παραρτήματα
Ι−Α και Ι−Β.
6.2 Κατάταξη – Υπαγωγή έργων Ωφελουμένων
Ο Δικαιούχος με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των
αιτήσεων, υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα πί−
νακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή στην επενδυ−
τική επιτροπή, η οποία τον εγκρίνει και καταρτίζει, ανά
Περιφέρεια, πίνακα Ωφελουμένων. Οι πίνακες κατάταξης
αιτήσεων δύναται να υποβάλλονται στην επενδυτική
επιτροπή μετά από αίτημα του προέδρου της.
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Βάσει του ανωτέρω πίνακα Ωφελουμένων, εκδίδεται
απόφαση του Δικαιούχου για την υπαγωγή των έργων
των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγω−
γής). Για τις Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης,
μετά από εισήγηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με σύμφωνη γνώμη
της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, προς την επενδυτική επιτροπή δύ−
ναται να υπάρξει ανακατανομή των πόρων ανάλογα με
την πορεία των αιτήσεων.
Η απόφαση υπαγωγής είναι ενιαία για το σύνολο
των Ωφελουμένων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα, ανά Περιφέρεια και χρηματοπιστωτικό
οργανισμό:
• Αναλυτικά στοιχεία της πράξης στην οποία εντάσ−
σεται το προς υλοποίηση έργο και συγκεκριμένα: τίτλος
της πράξης, άξονας προτεραιότητας και ο αντίστοι−
χος κωδικός του, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο
εντάσσεται και ο αντίστοιχος κωδικός του, κωδικός
της πράξης στο ΟΠΣ, τυποποιημένος κωδικός προσ−
διορισμού της πράξης και ο Δικαιούχος της πράξης,
συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων μέσω της οποίας ο Δικαιούχος λαμβάνει τη
συνεισφορά του δημοσίου και κοινοτική συμμετοχή που
προβλέπεται, αιτούμενη πίστωση του έτους έκδοσης
της απόφασης ένταξης και φορέας χρηματοδότησης
της πράξης.
• Αναλυτικό πίνακα των Ωφελουμένων που υπάγονται
στο Πρόγραμμα με τον αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολο−
γισμό και αναφορά στην επιλέξιμη αίτηση. Ο πίνακας θα
αποτελείται από τμήματα που αντιστοιχούν στον κάθε
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
• Την προθεσμία για την υπογραφή της Σύμβασης
• Το συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου.
• Τις υποχρεώσεις του Ωφελούμενου λόγω συγχρη−
ματοδότησης από κοινοτικούς πόρους (ως προς την
υλοποίηση του έργου, την τήρηση στοιχείων και δι−
καιολογητικών, την αποδοχή ελέγχων, υποχρεώσεις
δημοσιότητας).
• Τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης της
ολοκλήρωσης – παρακολούθησης του φυσικού αντι−
κειμένου.
• Τη διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελού−
μενους.
• Τη διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προ−
γράμματος.
• Τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέ−
σεων του Προγράμματος.
Οι αποφάσεις υπαγωγής των Ωφελουμένων γνωστο−
ποιούνται από το Δικαιούχο στους συνεργαζόμενους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για ενημέρωση των
Ωφελουμένων και υπογραφή των δανειακών συμβάσε−
ων.
Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος δεν προσέλθει
για υπογραφή δανειακής σύμβασης στο διάστημα που
προβλέπεται στην παράγραφο 7.1., ο χρηματοπιστωτικός
οργανισμός ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο, ο οποίος
προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου
7.1 Εκταμίευση προκαταβολής δανείου− Έναρξη Υλο−
ποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών
Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση των
αποφάσεων υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανι−
σμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή
των δανειακών συμβάσεων.

Εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση των απο−
φάσεων υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,
υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις κατά τα οριζόμε−
να στο κεφάλαιο 4. Μετά από έγκριση του Δικαιούχου
επιτρέπεται καθυστέρηση υπογραφής της δανειακής
σύμβασης για μέγιστο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφε−
λούμενο συνεπάγεται αποδοχή των όρων της απόφασης
υπαγωγής.
Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται
στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκατα−
βολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής.
Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται για την
πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας
σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του
Ωφελούμενου.
Η μεταφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του
έργου, υλικών και συστημάτων γίνεται με ευθύνη του
προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστατικό
δαπάνης και σχετικό Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), ώστε να
είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καταγραφής
Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα Χ).
Τα Δ.Α. συνοδεύονται από αντίγραφα πιστοποίησης των
ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημά−
των.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ως παραστατικό
δαπάνης εκδίδεται τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη «Ιδιώτης».
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορε−
τικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν
αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα
παραστατικό για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την
ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».
Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά
δαπανών επί πιστώσει, καθώς και τα εξοφλημένα παρα−
στατικά στην περίπτωση πληρωμής ενεργειακού επιθε−
ωρητή και ασφαλιστικών εισφορών, 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 ενερ−
γειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου
υλοποίησης.
Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται
μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία
δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Τα παραστατικά δαπανών πρέπει να εκδίδονται σε
πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Δεν λαμβάνονται υπόψη:
• Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος με εξαί−
ρεση την πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή και ασφα−
λιστικών εισφορών.
• Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν
εξοφλούνται αργότερα.
• Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρί−
των.
• Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παρα−
στατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων και την ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία.
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Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα Δ.Α. που
δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνο−
νται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται
επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των
υλικών / συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά
τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Β, και ο ανάδοχος
του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α, για την ορθή εγκα−
τάσταση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋπο−
θέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός
Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των
υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο
συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των
ανωτέρω, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
IΧ−Γ. Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυπο−
βάλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις ανωτέρω
Υπεύθυνες Δηλώσεις προκειμένου να χορηγηθούν τα
κίνητρα.
7.2 Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων − Δεύτερη Ενεργειακή
Επιθεώρηση
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμε−
νος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της
δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενερ−
γειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων.
Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται
η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη
του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος
(Κεφάλαιο 3).
Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της
δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των
καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πι−
στοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις
που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των
υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότητα ανά
κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος
βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκομίζει
ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο
«Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης
του Έργου» του Παραρτήματος X.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος συ−
μπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει πα−
ραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία»
(Παράρτημα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καταγραφής Πα−
ρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παρα−
στατικών δαπανών.
7.3 Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών
− Εκταμίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου − Χορήγηση
κινήτρων
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέρ−
γεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολου−
θείται η παρακάτω διαδικασία στη βάση των εντύπων
του Παραρτήματος ΧΙΙ:
α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας
ο εκπρόσωπος, προσκομίζει τα δικαιολογητικά του Πα−
ραρτήματος ΧΙΙ στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από
τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση του Πλη−
ροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφα−
ση υπαγωγής διαμορφώνεται, βάσει των επί πιστώσει
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παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και
τυχόν καταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που
βαρύνουν τον Ωφελούμενο που έχουν καταγραφεί στο
έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων του Παραρτήματος
ΧΙ, ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός.
γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η δι−
αμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού της προ−
ηγούμενης παραγράφου β) ανά Ωφελούμενο γίνεται
λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους που προ−
κύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους του Πα−
ραρτήματος ΧΙ.
δ) Στην περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με
υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού συνολικά ή
σε επίπεδο κατηγορίας δαπάνης, ο χρηματοπιστωτικός
οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον
κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών
αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου
μετά από εντολή του.
ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το
σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει την
επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παρα−
στατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Στην περίπτωση κα−
ταβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν
τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός
καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο.
στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της προ−
ηγούμενης παραγράφου ε) χρησιμοποιούνται και για
την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμ−
βάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.
ζ) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καταβάλλει το
κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιού−
ται ο Ωφελούμενος. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το
κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καταβάλλεται
στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κα−
τανέμει στους ιδιοκτήτες.
η) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο
σώμα των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών
το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστατικό στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον,
με βάση το ΠΕΑ …….. . Για το σύνολο των δαπανών του
έργου επιχορηγήθηκε ποσό ….. €». Στην περίπτωση πο−
λυκατοικίας ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει
σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμ−
βάσεις ανά διαμέρισμα.
Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο
όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτω−
ση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των
ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις)
και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.
Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη
ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προ−
ϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή
απόκλιση από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της από−
φασης υπαγωγής εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
παράγραφο 8.3.
7.4 Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του
συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δα−
πανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστή−
ματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπο−
γραφής της δανειακής σύμβασης (συμβατικός χρόνος
υλοποίησης).
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Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό
οργανισμό τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρας του συμβατικού
χρόνου υλοποίησης.
Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης μπορεί να
χορηγείται από τον Δικαιούχο, μόνο με τεκμηρίωση
σοβαρών λόγων αδυναμίας ολοκλήρωσης των εργασιών
και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Για
τη χορήγηση παράτασης απαιτείται η υποβολή στο
συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού
αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων – Δειγμα−
τοληπτικοί Έλεγχοι − Κυρώσεις
8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
Ο Ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούται:
• να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρό−
γραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό,
όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.
• να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανει−
ακή σύμβαση με την Τράπεζα.
• να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγ−
χους από τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά
από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους
και παρέχοντας τα σχετικά ζητούμενα στοιχεία.
• να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την
ολοκλήρωσή του και για το ίδιο διάστημα να τηρεί
φάκελο έργου, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα
τα έντυπα του Προγράμματος, τα δύο ΠΕΑ και τα πα−
ραστατικά των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν.
• να τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πα−
ρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομο−
θεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις
ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.
Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, ο Ωφε−
λούμενος προσκομίζει συμπληρωμένη με την αίτησή
του, Υπεύθυνη Δήλωση βάσει των Παραρτημάτων ΙV−A
και IV−Β. Η διαπίστωση ότι το περιεχόμενο της Υπεύ−
θυνης Δήλωσης δεν είναι αληθές ή ότι δεν τηρούνται
οι δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των
προβλεπόμενων από το Νόμο συνεπειών (Ν. 1559/1986),
μπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής από−
φασης υπαγωγής με συνέπεια την απένταξη του έργου
του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα.
Στην περίπτωση πολυκατοικίας, ο εκπρόσωπος των
Ωφελουμένων υποχρεούται να αποδεχθεί τους όρους
συμμετοχής του στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο
εκπρόσωπος προσκομίζει συμπληρωμένη με την αίτησή
του, την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙV−Γ.
8.2 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι
Ο Δικαιούχος του Προγράμματος μεριμνά για τη διε−
νέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέ−
λεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προ−
γράμματος. Στο πλαίσιο αυτό ο Δικαιούχος αναπτύσσει
μεθοδολογία για την πραγματοποίηση των αναγκαίων
δειγματοληπτικών ελέγχων και με βάση αυτήν:
α) πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους
συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία στο πλαίσιο των αρμο−
διοτήτων της πραγματοποιεί ελέγχους για την πιστο−
ποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθε−
ωρήσεων που αφορούν στα έργα των Ωφελουμένων

του Προγράμματος. Η πραγματοποίηση των ελέγχων
θα γίνει στη βάση σχετικής συμφωνίας συνεργασίας
μεταξύ των δύο μερών.
Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. πραγματοποιεί συστημικούς ελέγχους
στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αι−
τήσεις υπαγωγής και προβαίνει στη διενέργεια δειγμα−
τοληπτικών ελέγχων, όπου απαιτείται.
8.3 Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσε−
ων του προγράμματος και της απόφασης υπαγωγής
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται
από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του
έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία
συνεπάγεται τη μη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκρι−
μένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταμιευθεί η προκα−
ταβολή και ο Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, κα−
θώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του
έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών
για την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου
διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού
στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3), η δανειακή
σύμβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προ−
γράμματος επισύροντας τις συνέπειες που προβλέπο−
νται στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησης υπα−
γωγής κοινοποιείται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό
για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την εκτέλεση
των απαραίτητων ενεργειών.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολο−
γισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της απόφασης
υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα
προσκομισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέ−
ξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί
να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον
Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται
ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, ανα−
προσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό με το
οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο,
ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζεται βάσει του
νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση της
απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηματοπιστω−
τικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου
και την αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης. Το
υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταμιευθεί είτε επι−
στρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί
αντικείμενο νέας δανειακής σύμβασης που δεν διέπεται
από τους όρους του Προγράμματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση
του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν
τα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλο−
ποίηση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απα−
ραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση
της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση
των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρ−
μογή αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρω−
ση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από
τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν
καταβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτι−
κό οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείται η
απόφαση υπαγωγής και ο Δικαιούχος δεν ανακτά τα
καταβληθέντα κίνητρα από τον Ωφελούμενο.
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στά−
διο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή
του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότητας
του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες
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ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
του Ωφελούμενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των
κινήτρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη−
τα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ ασκεί αρμοδιότητες διαχειριστικής αρ−
χής στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 των
Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1262).
Δικαιούχος
Δικαιούχος του Προγράμματος, βάσει της ανωτέρω
απόφασης, είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ−
ΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Α.Ε.. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου
απορρέουν από την εν λόγω απόφαση και το Σύμφωνο
Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης πράξης.
Ο Δικαιούχος αναπτύσσει και συντηρεί κατάλλη−
λο Πληροφοριακό Σύστημα υποδοχής των αιτήσεων,
διενέργειας των ελέγχων και παρακολούθησης της
υλοποίησης των έργων. Το Πληροφοριακό Σύστημα
ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Προγράμματος, καθώς και τη διαδικασία υλοποίησης
που προβλέπεται σε αυτό.
Ο Δικαιούχος του Προγράμματος πραγματοποιεί δειγ−
ματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρη−
ματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους Ωφελούμενους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.2.
Φορέας σχεδιασμού και συντονισμού του Προγράμ−
ματος
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ ως φορέας σχεδιασμού και συντο−
νισμού της υλοποίησης του Προγράμματος συντονίζει
τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την απρόσκοπτη
υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, πα−
ρακολουθεί την πορεία του Προγράμματος, σχεδιάζει
και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις
προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες
εκδίδονται βάσει επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυ−
ακό τόπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ανάλογα με τη σπουδαιότητά
τους, με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα φο−
ρείς οφείλουν να συμμορφώνονται. Οι εν λόγω οδηγίες
– κατευθύνσεις κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ παρέχει την απαραίτητη πληροφόρη−
ση προς όλους τους φορείς ενημέρωσης των δυνητικών
Ωφελουμένων και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευσή
τους, σχετικά με το Πρόγραμμα στο πλαίσιο λειτουρ−
γίας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης (help
desk).
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τις απαραίτητες πληροφορί−
ες προς το Δικαιούχο για την ανάπτυξη του ανωτέρω
Πληροφοριακού Συστήματος.
Τέλος, η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της
για οποιοδήποτε είδος ενέργειας διαφήμισης και προ−
βολής (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική
προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», από χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς.
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ για να εκπληρώσει το ρόλο της μπο−
ρεί να ζητά ενημέρωση από τον Δικαιούχο και τους
συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
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και έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα που
χρησιμοποιείται από τον Δικαιούχο για την υλοποίηση
και παρακολούθηση του Προγράμματος.
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποδέχονται και
αξιολογούν τις αιτήσεις, χορηγούν δάνεια και κατα−
βάλλουν τα κίνητρα, όπως προβλέπεται στον παρόντα
Οδηγό Εφαρμογής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
των χρηματοπιστωτικών οργανισμών απορρέουν και
από τη συμφωνία Συγχρηματοδότησης και Συνεπένδυ−
σης που υπογράφεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), πρώην
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την υποδοχή και
αξιολόγηση των αιτήσεων, καθώς και την παρακολούθη−
ση της πορείας υλοποίησης των έργων προσαρμόζουν
το Πληροφοριακό τους Σύστημα (ή αναπτύσσουν νέο)
σε αυτό του Δικαιούχου.
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διενεργούν τις πλη−
ρωμές προς τους προμηθευτές / αναδόχους. Οι χρη−
ματοπιστωτικοί οργανισμοί διατηρούν φυσικό φάκελο
κάθε έργου (ενιαίο για την περίπτωση πολυκατοικίας)
για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος
10.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου
Ο Δικαιούχος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμι−
κό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013. Για την ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί
πληροφοριακό υλικό (αφίσες, φυλλάδια, κλπ). Οι ενδια−
φερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και από την
επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (http://
exoikonomisi.ypeka.gr). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει
να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 1828/2006
περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.
10.2 Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να κάνουν
χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρούν
τους όρους δημοσιότητας που περιγράφονται στην επί−
σημη διαδικτυακή πύλη και να παραπέμπουν στη διαδι−
κτυακή πύλη σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε
κάθε περίπτωση, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφεί−
λουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1828/2006
περί ενημέρωσης και δημοσιότητας και για οποιοδήποτε
είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο
υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» θα πρέπει να έχει
τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων
Οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδι−
όφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που
αφορά στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», από
όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των παρεμ−
βάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται
στη σχετική δράση (π.χ. εργολάβοι, εταιρείες κατασκευ−
ής ή εμπορίας υαλοπινάκων, κουφωμάτων, ηλιακών συλ−
λεκτών, κλπ.), θα πρέπει τηρεί τους όρους δημοσιότητας
του Προγράμματος όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην
επίσημη διαδικτυακή πύλη http://exoikonomisi.ypeka.gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση
Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων / Ωφελουμέ−
νων λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης
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(Help Desk), το οποίο απαντά σε ερωτήματα σχετικά με
την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, τη διαδικασία υλοποίησης
των παρεμβάσεων και τη διαδικασία πιστοποίησης και
καταβολής των κινήτρων. Η ανωτέρω πληροφόρηση πα−
ρέχεται και από τα υποκαταστήματα των χρηματοπιστω−
τικών οργανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Τέλος, για τις ανάγκες της πληροφόρησης λειτουργεί
επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος http://
exoikonomisi.ypeka.gr
Τηλέφωνο Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης
(Help Desk) του Προγράμματος: 210 9797400
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 08:00
– 16:00.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του ΥΠΕΚΑ κατά τη διάρκεια υλοποί−
ησης του Προγράμματος δύναται να προσαρμόζει το
περιεχόμενο των Παραρτημάτων προς διευκόλυνση των
Ωφελουμένων και βελτίωση της λειτουργικότητας του
παρόντος Οδηγού. Τυχόν αλλαγές στα Παραρτήματα
κοινοποιούνται στον Δικαιούχο, στους συνεργαζόμενους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος.
Τα έντυπα των Παραρτημάτων θα πρέπει εκτός από
τις υπογραφές στις προβλεπόμενες θέσεις να φέρουν
και μονογραφές σε κάθε σελίδα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι−A: Αίτηση Ωφελούμενου για υπαγωγή
στο Πρόγραμμα
Αφορά Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο διαμέρισμα/Δια−
μέρισμα σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι−Β: Αίτηση Εκπροσώπου Πολυκατοι−
κίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πο−
λυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για Συμμετοχή
Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Λίστα Χρηματοπιστωτικών Οργανι−
σμών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV −Α: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
Αιτούντα Μονοκατοικίας/ Μεμονωμένο Διαμέρισμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV −Β: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο
Κτηρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV −Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Εκ−
προσώπου Πολυκατοικίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV −Δ: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
Αιτούντα Χρήση ακινήτου ως κύρια ή πρώτη δευτερεύ−
ουσα κατοικία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV −Ε: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
Αιτούντα Χρήση ακινήτου ως κύρια ή πρώτη δευτερεύ−
ουσα κατοικία μετά από αλλαγή χρήσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συ−
γκύριων Ακινήτου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοί−
κου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βά−
σει του ΠΕΑ …...../……..… για υλοποίηση στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει
προσφορών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX−Α: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ανα−
δόχου του Έργου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX−Β: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προ−
μηθευτή Υλικών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX−Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προ−
μηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι
το ίδιο πρόσωπο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων
– Ολοκλήρωσης Έργου βάσει της 2ης Ενεργειακής Επι−
θεώρησης (ΠΕΑ ……./……)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει
παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκα−
τοικία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ: Έντυπο Εκταμίευσης Συνόλου ή Υπό−
λοιπου Δανείου − Χορήγησης Κινήτρων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙII: Προϋπολογισμός Προγράμματος ανά
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Περιφέρεια
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ-Ƨ
ƧƭƷƬƶƬ ƻĭƪƯƳƸưƪƱƳƸ īƭƧ ƸƴƧīƻīƬ ƶƷƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ
ƧĭƳƵƧ ưƳƱƳƮƧƷƳƭƮƭƧ/ưƪưƳƱƻưƪƱƳ ƩƭƧưƪƵƭƶưƧ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ/
ƩƭƧưƪƵƭƶưƧ ƶƪ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧ ƻƶ ƶƸƱƳƯƳ ƮƷƬƵƭƳƸ
ưƿǏǎǐ Ƨ: ƧǁĲǆıǆ ǄǈĮ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĮȺǗ ƻĳİǊǎǘǋİǌǎ.
ưƿǏǎǐ ƨ: ƪǉĲǑȺǙıǈǋǆ ƧǁĲǆıǆ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ.
ưƿǏǎǐ ī: ƳįǆǄǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ- ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ ıĲǎǈǒİǁǔǌ, įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ
ǉĮǈ ƿǊİǄǒǎǈ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ
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{ưƪƵƳƶ Ƨ}

ƧƭƷƬƶƬ ƻĭƪƯƳƸưƪƱƳƸ
Ʈǔį. ƧǁĲǆıǆǐ:
Ʈǔį. ƧǁĲǆıǆǐ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ:

Ƨ. ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǐ – ƪȺǈǊƿǍǈǋǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ – ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ
1. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƧǈĲǎǘǌĲĮ (ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǑ ǈįǈǎǉĲǀĲǆ)
ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ:

Ʃ/ǌıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ǎįǗǐ & ĮǏ.):

ƷƮ:

Ʃǀǋǎǐ:
ƷǆǊƿĳǔǌĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ

ƩǆǋǎĲǈǉǗ
ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

ƶĲĮǇİǏǗ:

ƮǈǌǆĲǗ:

ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ (e-mail):
ƧǏ. ƩİǊĲǁǎǑ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:

ǀ ƧǏǈǇǋǗǐ
ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ:

ƧǏ. ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ
ưǆĲǏǙǎǑ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:

ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀ ǉĮĲƾıĲĮıǆ

ƠǄǄĮǋǎǐ/ưǎǌǎǄǎǌİǕǉǀ:

ƟǄĮǋǎǐ:

2. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ƮĲǆǏǁǎǑ
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇǋǗǐ:

ƩǆǋǎĲǈǉǗ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

Ʃǀǋǎǐ (ȺǏǎ ƮĮǊǊǈǉǏƾĲǆ):

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

3. ƧǁĲǆıǆ ǄǈĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ

Ƨ

ƷƮ:

ƨ

(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ)

4. ƶǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ
Į1. ƪǁįǎǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆǐ
ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ1

ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮ

ưİǋǎǌǔǋƿǌǎ
ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ
ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǔǐ
ǋƿǏǎǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ

Į2. ƧǏǈǇǋǗǐ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ:
ǃ. ƴǎıǎıĲǗ ƶǑǄǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ƧǈĲǎǘǌĲĮ
ǃ1. ƴǊǀǏǆǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ
ǃ2. ƺǈǊǀ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ

[……%]

[ǉǔį. 1 ıĲǀǊǆ (15) ĲǎǑ ƪ9]

[……%]

[ǉǔį.2 ıĲǀǊǆ (15) ĲǎǑ ƪ9]

ǃ3. ƪȺǈǉĮǏȺǁĮ [ǉǔį. 3 ıĲǀǊǆ (15) ĲǎǑ ƪ9]
Ǆ. ƹǏǀıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ĮȺǗ:

ǈ. ƧǈĲǎǘǌĲĮ

į. ƹǏǀıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǔǐ:

ǈ. ƮǘǏǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ
ȺǏǙĲǆ
įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ (ưǆ
İǍǎǒǈǉǀ)

[……%]
ǈǈ. ƶǑǄǉǘǏǈǎ
ǈǈ. ƪǍǎǒǈǉǀ ǉĮĲǎǈǉǁĮ
ǀ ƾǊǊǆ
įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ

ǈǈǈ. ƟǊǊǎ
(İǌǎǈǉǈĮıĲǀ/ƿǌǎǈǉǎ)

ǈǈǈ. ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ƶĲƿǄǆ

İ. Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆǐ:

1

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ıǑǋǃǎǑǊİǑĲİǁ Ĳǎǌ ƳįǆǄǗ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ – Ƴ İǌİǏǄİǈĮǉǗǐ İȺǈǇİǔǏǆĲǀǐ ǉƾǌİǈ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ įǀǊǔıǆ ıĲǎ ƿǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ
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ıĲ. ƠĲǎǐ Ơǉįǎıǆǐ Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ƟįİǈĮǐ ǀ ƮĮĲĮıǉİǑǀǐ ƨƾıİǈ ƱǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǄǄǏƾĳǎǑ:
ǅ. ƸĳǈıĲƾǋİǌǎ ƶǘıĲǆǋĮ ĬƿǏǋĮǌıǆǐ:
ƮİǌĲǏǈǉǗ ǒǔǏǁǐ «ĮǑĲǎǌǎǋǁĮ»

ƮİǌĲǏǈǉǗ ǋİ
«ĮǑĲǎǌǎǋǁĮ»

ǆ. ƴǏǗĲĮıǆ ǄǈĮ ƧĲǎǋǈǉǗ ƶǘıĲǆǋĮ ĬƿǏǋĮǌıǆǐ

ƧĲǎǋǈǉǗ
Ƴƹƭ

ƱƧƭ

Ǉ. ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
ǈ. ƶǑǌǎǊǈǉǀ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
5. ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ / ƧǌĮįǗǒǔǌ:
6. Į. Ƨ.ƴ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
ǃ. Ƨ.Ƨ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
7. ƪǌİǏǄİǈĮǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ
ǃ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ ƪĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]
Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ ƪĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ [kWh/m2 ]
8. ƶĲǎǈǒİǁĮ 1ǎǑ ƪǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ
ƧǏǈǇǋǗǐ ưǆĲǏǙǎǑ:
ƪȺǙǌǑǋǎ:
ƣǌǎǋĮ:
9. ƩǆǊǔǇƿǌ ƪǈıǗįǆǋĮ
Į. ƧĲǎǋǈǉǗ:
ǃ. ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǗ:
10. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ
Į. ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ:
ǃ. ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ:
(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ)

11. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƶǑǄǉǘǏǈǔǌ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ

Ƨ.ĭ.ư.

ƴǊǀǏǆǐ
ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ (%)

ƺǈǊǀ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ
(%)

ƪȺǈǉĮǏȺǁĮ
(%)

Ƹ.Ʃ
ıǑǌĮǁǌİıǆǐ
(ƱƧƭ/Ƴƹƭ)

12. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǑǌǆǋǋƿǌǎ «’ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ƸȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆ ǉĮĲƾ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ǋǁĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǀ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ
ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĮȺǗ Ĳǎ 30% Ĳǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ ĲǎǑ
ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ǃ. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ, ȺǎǑ ƿǒİǈ İǉįǎǇİǁ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ 31.12.1989 ǀ ƾǊǊǎ
ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16832

ƨ. ƯǁıĲĮ ƩǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ
1. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ)
2. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ / ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ ĳİǊǎǘǋİǌǎǑ
3. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƟįİǈĮ ǀ ƾǊǊǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ
4. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ.1599/1986 ıǑǄǉǘǏǈǔǌ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (ƿǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ V) ưǗǌǎ Įǌ ǑȺƾǏǒǎǑǌ ıǑǄǉǘǏǈǎǈ
5. ƪƷƧƮ ǄǈĮ Ĳǆǌ Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆ (ǀ ǊǎǄĮǏǈĮıǋǗǐ ƩƪƬ / ƾǊǊǎǑ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ)2
6. ƴǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǎ ƪǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉǗ ƶǆǋİǁǔǋĮ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ
7. ƴǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǎ ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ (ƪ1)
8. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ƶĲǎǈǒİǁǔǌ ƧǉǈǌǀĲǔǌ (ƪ9)3 (ǋǗǌǎ ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įİǌ ƿǒİǈ ȺǏǎıǉǎǋǈıĲİǁ Ĳǎ ƪƷƧƮ)
9. īǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ĮȺǗ ĲǏǁĲǎ ȺǏǗıǔȺǎ:
- īǈĮ İǌǎǈǉǈĮǅǗǋİǌǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ȺǎǑ ȺĮǏĮǒǔǏİǁĲĮǈ įǔǏİƾǌ:
Į. ƴǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǎ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ ƧǌĮǊǑĲǈǉǀǐ ƮĮĲƾıĲĮıǆǐ ǄǈĮ ĲĮ ưǈıǇǙǋĮĲĮ ƧǉǈǌǀĲǔǌ (ƪ2)4 ǉĮǈ
ǃ. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 İǌǎǁǉǎǑ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VI) ǗĲǈ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ ǔǐ
ǉǘǏǈĮ / ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ, İǍǎǒǈǉǀ ǀ ƾǊǊǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ıĲƿǄǆ, ǀ
- īǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ĮȺǗ ıǑǄǉǘǏǈǎ, ĲĮ 9.Į ǉĮǈ 9.ǃ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ĮǌĲǈǉĮĲĮıĲĮǇǎǘǌ ĮȺǗ:
Ǆ. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ (ƪ1) ıǑǄǉǘǏǈǎǑ.
10. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ ǒǏǀıǆ įİǌ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ĮȺǗ Ĳǎ ƪ1, ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 (ƠǌĲǑȺǎ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-Ʃ ǀ IV-E) ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ ǔǐ ǉǘǏǈĮ ǀ ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ
11. ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ Vƭƭ)
12. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐ ȺǏǎıĳǎǏƿǐ ĮǌĮįǗǒǔǌ / ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ (ȺǏǎĮǈǏİĲǈǉƾ)5
13. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ĮǈĲǎǘǌĲĮ ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ / ưİǋǎǌǔǋƿǌǎǑ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ (ƠǌĲǑȺǎ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-Ƨ)
14. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ĮǈĲǎǘǌĲĮ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ ǔǐ ǋƿǏǎǐ ĮǁĲǆıǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƠǌĲǑȺǎ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-ƨ)
ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲǆǏǎǘǌĲĮǈ ıĲǎǌ ĳƾǉİǊǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

../../….

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƧǈĲǎǘǌĲĮ:

2

ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĮȺǗ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ǗĲǈ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ Ĳǔǌ ĮǌĲǈǉİǈǋİǌǈǉǙǌ ĮǍǈǙǌ ĲǎǑ
ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (Ⱥ.ǒ. ȺİǏǈǎǒƿǐ İǉĲǗǐ ıǒİįǁǎǑ ȺǗǊǆǐ ǉĮǈ ǎǏǁǔǌ ǎǈǉǈıǋǙǌ) ǄǈĮ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǑ ȺİįǁǎǑ (4.ǃ)
ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ȺǏǔĲǎǃƾǇǋǈǎ ƳƷƧ ǉǈ Įǌ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ ıİ ĮǑĲǗǌ, ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ƱǎǋǗ
ǗȺǎǑ ǃǏǁıǉİĲĮǈ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ.
3

ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ ǔĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ĮȺƿǉĲǆıİ įǈǉĮǁǔǋĮ ıĲǎ ĮǉǁǌǆĲǎ (ȺǊǀǏǆ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ, ǓǈǊǀ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ, İȺǈǉĮǏȺǁĮ) ǋİĲƾ Ĳǆǌ ȺǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǀ ǑȺǎǃǎǊǀ
įǀǊǔıǆǐ ĳǎǏǎǊǎǄǁĮǐ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ 01.01.2010, ȺǏǎıǉǎǋǁǅİĲĮǈ ıǒİĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǋİĲĮǄǏĮĳǀǐ ĮǑĲǎǘ ĮȺǗ Ĳǎ ǎǈǉİǁǎ
ƸȺǎǇǆǉǎĳǑǊĮǉİǁǎ ǀ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǀǐ ĲǎǑ ıĲĮ ǉĲǆǋĮĲǎǊǎǄǈǉƾ ĳǘǊǊĮ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ƮĲǆǋĮĲǎǊǎǄǈǉǎǘ īǏĮĳİǁǎǑ.
4
5

ƴǏǎıǉǎǋǁǅİĲĮǈ Ĳǎ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ƧǌĮǊǑĲǈǉǀǐ ƮĮĲƾıĲĮıǆǐ ǄǈĮ ĲĮ ưǈıǇǙǋĮĲĮ ƧǉǈǌǀĲǔǌ (ƪ2) ĲǎǑ İȺǈǉĮǏȺǔĲǀ ȺǎǑ ǉĮĲĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǎ ıǆǋİǁǎ 11 Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ.

Ƭ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ĮȺǗ ȺǏǎǋǆǇİǑĲƿǐ/ ĮǌĮįǗǒǎǑǐ ıĲǎǌ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮıǑǋĳǔǌǁĮǐ Ĳǔǌ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǎıǙǌ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ǉĮĲĮǄİǄǏĮǋǋƿǌİǐ ıĲǎǑǐ ƴǁǌĮǉİǐ ĲǎǑ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VII ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ Ⱥǎıƾ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ıĲǎǑǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ƴǁǌĮǉİǐ
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{ưƪƵƳƶ ƨ}

ƧƭƷƬƶƬ ƻĭƪƯƳƸưƪƱƳƸ
Ʈǔį. ƧǁĲǆıǆǐ:
Ʈǔį. ƧǁĲǆıǆǐ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ:

Ƨ. ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǐ – ƪȺǈǊƿǍǈǋǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ – ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ
1. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƧǈĲǎǘǌĲĮ (ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǑ ǈįǈǎǉĲǀĲǆ)
ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ:

Ʃ/ǌıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ǎįǗǐ & ĮǏ.):

ƷƮ:

Ʃǀǋǎǐ:
ƷǆǊƿĳǔǌĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ

ƩǆǋǎĲǈǉǗ
ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

ƶĲĮǇİǏǗ:

ƮǈǌǆĲǗ:

ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ (e-mail):
ƧǏ. ƩİǊĲǁǎǑ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:

ǀ ƧǏǈǇǋǗǐ
ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ:

ƧǏ. ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ
ưǆĲǏǙǎǑ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:

ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀ ǉĮĲƾıĲĮıǆ

ƠǄǄĮǋǎǐ/ưǎǌǎǄǎǌİǕǉǀ:

ƟǄĮǋǎǐ:

2. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ƮĲǆǏǁǎǑ
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇǋǗǐ:

ƩǆǋǎĲǈǉǗ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

Ʃǀǋǎǐ (ȺǏǎ ƮĮǊǊǈǉǏƾĲǆ):

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

3. ƧǁĲǆıǆ ǄǈĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ

ƷƮ:

ƨ

Ƨ

4. ƶǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ
Į1. ƪǁįǎǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆǐ
ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ1

ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮ

ưİǋǎǌǔǋƿǌǎ
ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ
ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǔǐ
ǋƿǏǎǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ

Į2. ƧǏǈǇǋǗǐ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ:
ǃ. ƴǎıǎıĲǗ ƶǑǄǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ƧǈĲǎǘǌĲĮ
ǃ1. ƴǊǀǏǆǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ
ǃ2. ƺǈǊǀ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ

[……%]

[ǉǔį. 1 ıĲǀǊǆ (15) ĲǎǑ ƪ9]

[……%]

[ǉǔį.2 ıĲǀǊǆ (15) ĲǎǑ ƪ9]

ǃ3. ƪȺǈǉĮǏȺǁĮ [ǉǔį. 3 ıĲǀǊǆ (15) ĲǎǑ ƪ9]
Ǆ. ƹǏǀıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ĮȺǗ:

ǈ. ƧǈĲǎǘǌĲĮ

į. ƹǏǀıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǔǐ:

ǈ. ƮǘǏǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ
ȺǏǙĲǆ
įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ (ưǆ
İǍǎǒǈǉǀ)

[……%]
ǈǈ. ƶǑǄǉǘǏǈǎ
ǈǈ. ƪǍǎǒǈǉǀ ǉĮĲǎǈǉǁĮ
ǀ ƾǊǊǆ
įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ

ǈǈǈ. ƟǊǊǎ
(İǌǎǈǉǈĮıĲǀ/ƿǌǎǈǉǎ)

ǈǈǈ. ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ƶĲƿǄǆ

İ. Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆǐ:

1

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ıǑǋǃǎǑǊİǑĲİǁ Ĳǎǌ ƳįǆǄǗ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ – Ƴ İǌİǏǄİǈĮǉǗǐ İȺǈǇİǔǏǆĲǀǐ ǉƾǌİǈ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ įǀǊǔıǆ ıĲǎ ƿǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ
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ıĲ. ƠĲǎǐ Ơǉįǎıǆǐ Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ƟįİǈĮǐ ǀ ƮĮĲĮıǉİǑǀǐ ƨƾıİǈ ƱǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǄǄǏƾĳǎǑ:
ǅ. ƸĳǈıĲƾǋİǌǎ ƶǘıĲǆǋĮ ĬƿǏǋĮǌıǆǐ:
ƮİǌĲǏǈǉǗ ǒǔǏǁǐ «ĮǑĲǎǌǎǋǁĮ»

ƮİǌĲǏǈǉǗ ǋİ
«ĮǑĲǎǌǎǋǁĮ»

ǆ. ƴǏǗĲĮıǆ ǄǈĮ ƧĲǎǋǈǉǗ ƶǘıĲǆǋĮ ĬƿǏǋĮǌıǆǐ

ƧĲǎǋǈǉǗ
Ƴƹƭ

ƱƧƭ

Ǉ. ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
ǈ. ƶǑǌǎǊǈǉǀ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
5. ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ / ƧǌĮįǗǒǔǌ:
6. Į. Ƨ.ƴ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
ǃ. Ƨ.Ƨ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
7. ƪǌİǏǄİǈĮǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ
ǃ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ ƪĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]
Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ ƪĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ [kWh/m2 ]
8. ƶĲǎǈǒİǁĮ 1ǎǑ ƪǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ
ƧǏǈǇǋǗǐ ưǆĲǏǙǎǑ:
ƪȺǙǌǑǋǎ:
ƣǌǎǋĮ:
9. ƩǆǊǔǇƿǌ ƪǈıǗįǆǋĮ
Į. ƧĲǎǋǈǉǗ:
ǃ. ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǗ:
10. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ
Į. ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ:
ǃ. ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ:
11. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƶǑǄǉǘǏǈǔǌ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ

Ƨ.ĭ.ư.

ƴǊǀǏǆǐ
ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ (%)

ƺǈǊǀ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ
(%)

ƪȺǈǉĮǏȺǁĮ
(%)

Ƹ.Ʃ
ıǑǌĮǁǌİıǆǐ
(ƱƧƭ/Ƴƹƭ)

12. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǑǌǆǋǋƿǌǎ «’ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ƸȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆ ǉĮĲƾ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ǋǁĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǀ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ
ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĮȺǗ Ĳǎ 30% Ĳǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ ĲǎǑ
ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ǃ. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ, ȺǎǑ ƿǒİǈ İǉįǎǇİǁ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ 31.12.1989 ǀ ƾǊǊǎ
ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]
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ƨ. ƯǁıĲĮ ƩǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ
1. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ)
2. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ / ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ ĳİǊǎǘǋİǌǎǑ
3. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƟįİǈĮ ǀ ƾǊǊǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ
4. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ.1599/1986 ıǑǄǉǘǏǈǔǌ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (ƿǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ V) ưǗǌǎ Įǌ ǑȺƾǏǒǎǑǌ ıǑǄǉǘǏǈǎǈ
5. ƪƷƧƮ ǄǈĮ Ĳǆǌ Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆ (ǀ ǊǎǄĮǏǈĮıǋǗǐ ƩƪƬ / ƾǊǊǎǑ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ)2
6. ƴǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǎ ƪǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉǗ ƶǆǋİǁǔǋĮ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ
7. ƴǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǎ ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ (ƪ1)
8. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ƶĲǎǈǒİǁǔǌ ƧǉǈǌǀĲǔǌ (ƪ9)3 (ǋǗǌǎ ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įİǌ ƿǒİǈ ȺǏǎıǉǎǋǈıĲİǁ Ĳǎ ƪƷƧƮ)
9. īǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ĮȺǗ ĲǏǁĲǎ ȺǏǗıǔȺǎ:
- īǈĮ İǌǎǈǉǈĮǅǗǋİǌǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ȺǎǑ ȺĮǏĮǒǔǏİǁĲĮǈ įǔǏİƾǌ:
Į. ƴǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǎ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ ƧǌĮǊǑĲǈǉǀǐ ƮĮĲƾıĲĮıǆǐ ǄǈĮ ĲĮ ưǈıǇǙǋĮĲĮ ƧǉǈǌǀĲǔǌ (ƪ2)4 ǉĮǈ
ǃ. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 İǌǎǁǉǎǑ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VI) ǗĲǈ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ ǔǐ
ǉǘǏǈĮ / ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ, İǍǎǒǈǉǀ ǀ ƾǊǊǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ıĲƿǄǆ, ǀ
- īǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ĮȺǗ ıǑǄǉǘǏǈǎ, ĲĮ 9.Į ǉĮǈ 9.ǃ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ĮǌĲǈǉĮĲĮıĲĮǇǎǘǌ ĮȺǗ:
Ǆ. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ (ƪ1) ıǑǄǉǘǏǈǎǑ.
10. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ ǒǏǀıǆ įİǌ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ĮȺǗ Ĳǎ ƪ1, ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 (ƠǌĲǑȺǎ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-Ʃ ǀ IV-E) ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ ǔǐ ǉǘǏǈĮ ǀ ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ
11. ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ Vƭƭ)
12. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐ ȺǏǎıĳǎǏƿǐ ĮǌĮįǗǒǔǌ / ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ (ȺǏǎĮǈǏİĲǈǉƾ)5
13. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ĮǈĲǎǘǌĲĮ ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ / ưİǋǎǌǔǋƿǌǎǑ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ (ƠǌĲǑȺǎ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-Ƨ)
14. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ĮǈĲǎǘǌĲĮ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ ǔǐ ǋƿǏǎǐ ĮǁĲǆıǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƠǌĲǑȺǎ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-ƨ)
ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲǆǏǎǘǌĲĮǈ ıĲǎǌ ĳƾǉİǊǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

../../….

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƧǈĲǎǘǌĲĮ:

2

ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĮȺǗ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ǗĲǈ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ Ĳǔǌ ĮǌĲǈǉİǈǋİǌǈǉǙǌ ĮǍǈǙǌ ĲǎǑ
ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (Ⱥ.ǒ. ȺİǏǈǎǒƿǐ İǉĲǗǐ ıǒİįǁǎǑ ȺǗǊǆǐ ǉĮǈ ǎǏǁǔǌ ǎǈǉǈıǋǙǌ) ǄǈĮ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǑ ȺİįǁǎǑ (4.ǃ)
ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ȺǏǔĲǎǃƾǇǋǈǎ ƳƷƧ ǉǈ Įǌ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ ıİ ĮǑĲǗǌ, ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ƱǎǋǗ
ǗȺǎǑ ǃǏǁıǉİĲĮǈ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ.
3

ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ ǔĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ĮȺƿǉĲǆıİ įǈǉĮǁǔǋĮ ıĲǎ ĮǉǁǌǆĲǎ (ȺǊǀǏǆ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ, ǓǈǊǀ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮ, İȺǈǉĮǏȺǁĮ) ǋİĲƾ Ĳǆǌ ȺǊƿǎǌ ȺǏǗıĳĮĲǀ ǑȺǎǃǎǊǀ
įǀǊǔıǆǐ ĳǎǏǎǊǎǄǁĮǐ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ 01.01.2010, ȺǏǎıǉǎǋǁǅİĲĮǈ ıǒİĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǋİĲĮǄǏĮĳǀǐ ĮǑĲǎǘ ĮȺǗ Ĳǎ ǎǈǉİǁǎ
ƸȺǎǇǆǉǎĳǑǊĮǉİǁǎ ǀ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǀǐ ĲǎǑ ıĲĮ ǉĲǆǋĮĲǎǊǎǄǈǉƾ ĳǘǊǊĮ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ƮĲǆǋĮĲǎǊǎǄǈǉǎǘ īǏĮĳİǁǎǑ.
4
5

ƴǏǎıǉǎǋǁǅİĲĮǈ Ĳǎ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ƧǌĮǊǑĲǈǉǀǐ ƮĮĲƾıĲĮıǆǐ ǄǈĮ ĲĮ ưǈıǇǙǋĮĲĮ ƧǉǈǌǀĲǔǌ (ƪ2) ĲǎǑ İȺǈǉĮǏȺǔĲǀ ȺǎǑ ǉĮĲĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǎ ıǆǋİǁǎ 11 Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ.

Ƭ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ĮȺǗ ȺǏǎǋǆǇİǑĲƿǐ/ ĮǌĮįǗǒǎǑǐ ıĲǎǌ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮıǑǋĳǔǌǁĮǐ Ĳǔǌ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǎıǙǌ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ǉĮĲĮǄİǄǏĮǋǋƿǌİǐ ıĲǎǑǐ ƴǁǌĮǉİǐ ĲǎǑ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VII ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ Ⱥǎıƾ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ıĲǎǑǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ƴǁǌĮǉİǐ
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ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ6

Ƨ/Ƨ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ
(m2 įǎǋǈǉǎǘ ıĲǎǈǒİǁǎǑ
ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ,
ĲİǋƾǒǈĮ)

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ

ƧǌǙĲĮĲǎ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ
ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƶƸƱƳƯƳ

Ƴ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ İǁǌĮǈ:

ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ƾǇǏǎǈıǋĮ Ĳǆǐ ıĲǀǊǆǐ «ƧǌǙĲĮĲǎ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ» İǁǌĮǈ
ǋİǄĮǊǘĲİǏǎ ĮȺǗ 15.000€ ǇĮ İǉĲǑȺǙǌİĲĮǈ ǉĮǈ Ĳǎ ȺĮǏĮǉƾĲǔ:
ƧǌİǍƾǏĲǆĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ƾǇǏǎǈıǋĮ ȺǎǑ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ıĲǆ ıĲǀǊǆ «ƧǌǙĲĮĲǎ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ».

6
Ʃİǌ İǉĲǑȺǙǌİĲĮǈ ǎ ȺǁǌĮǉĮǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ ĮǁĲǆıǆ İǁǌĮǈ ǋƿǏǎǐ ĮǁĲǆıǆǐ ȺǎǑ ĮĳǎǏƾ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ ǔǐ ıǘǌǎǊǎ
ǉĲǆǏǁǎǑ. Ƴ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ĲǎǑ ǉƾǇİ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ ǄǌǔıĲǎȺǎǈİǁĲĮǈ ıĲǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ.
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ƮĮĲƾıĲĮıǆ ƧǁĲǆıǆǐ
i) [ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ / ǋİǋǎǌǔǋƿǌǎǑ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ]: Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ıĮǐ ƿǒİǈ
ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ. ƨƾıİǈ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǉĮĲĮǒǔǏǀǇǆǉĮǌ ǆ ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ İǁǌĮǈ «ƮĮĲ’ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊƿǍǈǋǆ». ƶĮǐ
İǌǆǋİǏǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ ǆ ǉĮĲĮǏǒǀǌ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ıĮǐ ĮȺǎĲİǊİǁ Ĳǎ ȺǏǙĲǎ ıĲƾįǈǎ Ĳǆǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ǉĮǈ įİǌ
ıǑǌİȺƾǄİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ Ĳǆǌ ƿǄǉǏǈıǀ Ĳǆǐ. ĬĮ ĮǉǎǊǎǑǇǀıİǈ ƿǊİǄǒǎǐ ǋǎǌĮįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ. ƪĳǗıǎǌ ǆ
ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ İǄǉǏǈǇİǁ Ĳǎ ȺǎıǗ ȺǎǑ ǇĮ İǁǌĮǈ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǄǈĮ Ĳǈǐ įǘǎ İǌİǏǄİǈĮǉƿǐ İȺǈǇİǔǏǀıİǈǐ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıİ …… ȺǊƿǎǌ
ĭ.ƴ.Ƨ..
[ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ]: Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ıĮǐ ƿǒİǈ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ. Ƴ ƿǊİǄǒǎǐ Ĳǆǐ ǉĮĲƝ ĮǏǒǀǌ
İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ıĮǐ ǇĮ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ĮǈĲǀıİǔǌ Ĳǔǌ
įǈĮǋİǏǈıǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ıĮǐ. ưǗǊǈǐ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇǎǘǌ ǗǊİǐ ǎǈ ĮǈĲǀıİǈǐ Ĳǔǌ įǈĮǋİǏǈıǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
ıĮǐ, ǇĮ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ Ĳǎ ȺǏǙĲǎ ıĲƾįǈǎ Ĳǆǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ǉĮǈ ıĲǆ ıǑǌƿǒİǈĮ ǇĮ İǌǆǋİǏǔǇİǁ ǎ İǉȺǏǗıǔȺǗǐ ıĮǐ ǄǈĮ:
-

Ĳǆǌ ǉĮĲ’ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮ ǀ Ǘǒǈ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ĲǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ, ȺǎǑ ıǑǌİȺƾǄİĲĮǈ
ĮǑĲǎǋƾĲǔǐ ǗĲǈ ǉĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ İǁǌĮǈ «ƮĮĲ’ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊƿǍǈǋǆ»,

-

Ĳǆǌ ĲǑǒǗǌ ǑȺĮǄǔǄǀǐ ıĮǐ ıĲǆǌ Ƨ’ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ (ǈıǒǘİǈ ǋǗǌǎ ǄǈĮ Ĳǈǐ ĮǈĲǀıİǈǐ ȺǎǑ ǃƾıİǈ ĲǎǑ İǈıǎįǆǋĮĲǈǉǎǘ
ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ ǉĮĲĮĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ƨ’ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ),

-

Ĳǆǌ ĲǑǒǗǌ ǑȺĮǄǔǄǀǐ ıĮǐ ıĲǆǌ ƨ’ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ (ǈıǒǘİǈ ǋǗǌǎ ǄǈĮ Ĳǈǐ ĮǈĲǀıİǈǐ ȺǎǑ ǃƾıİǈ ĲǎǑ İǈıǎįǆǋĮĲǈǉǎǘ
ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ įİǌ ǉĮĲĮĲƾııǎǌĲĮǈ ıİ ǉĮǋǁĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ),

ĬĮ ĮǉǎǊǎǑǇǀıİǈ ƿǊİǄǒǎǐ ǋǎǌĮįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ ǇĮ ıǑǋȺİǏǈǊǆĳǇİǁ ǉĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ Ĳǆǐ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ıĮǐ İĳǗıǎǌ ǉǏǈǇİǁ «ǉĮĲ’ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊƿǍǈǋǆ».
ii) Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ıĮǐ ƿǒİǈ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ. ƨƾıİǈ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǉĮĲĮǒǔǏǀǇǆǉĮǌ ǆ ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ
«ƧȺǎǏǏǁȺĲİĲĮǈ». (ƶĲǆ ıǑǌƿǒİǈĮ ǇĮ ǑȺƾǏǒİǈ ǆ ǊǁıĲĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǃǄǀǉĮǌ «ǉǗǉǉǈǌĮ» ǉĮǈ ǎįǀǄǆıĮǌ ıĲǆǌ

ĮȺǗǏǏǈǓǆ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ.).

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

../../….

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƧǈĲǎǘǌĲĮ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

ƷĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıǆǐ ǉĮĲĮǒǔǏǀǇǆǉĮǌ
ıĲǎ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ĲǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ
ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ

Ƴ İǉĲİǊǙǌ Ĳǎǌ ƿǊİǄǒǎ
ǉĮǈ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ:
ƸȺǎǄǏĮĳǀ:
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{ưƿǏǎǐ ī}

ƳįǆǄǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ, ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ĮȺǗ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ǉĮǈ
ƿǊİǄǒǎǈ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ
ƠǊİǄǒǎǐ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮǐ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ
1. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ 14.
2. Ƴ ĮǈĲǙǌ ȺǏǎıǉǎǋǁǅİǈ ƿǌĮ ĮȺǗ ĲĮ įǘǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ: ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀ ĲĮǑĲǗĲǆĲĮ ǀ įǈĮǃĮĲǀǏǈǎ ǔǐ
ƩǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ 2.
3. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ ĮǈĲǙǌ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁ Ĳǎ įǆǊǔǇƿǌ ĮǉǁǌǆĲǎ ǔǐ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ĲǎǑ, įİǌ ĮȺĮǈĲǎǘǌĲĮǈ ĲĮ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ 9Į, 9ǃ ǉĮǈ 9Ǆ.
4. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ ǔǐ ıǘǌǎǊǎ ǉĲǆǏǁǎǑ, ǎ ĮǈĲǙǌ įİǌ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ǌĮ
ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ ĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ 1, 3, 5, 11 ǉĮǈ 12, Įĳǎǘ ĮǑĲƾ ǇĮ ƿǒǎǑǌ ǀįǆ ȺǏǎıǉǎǋǈıĲİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ
İǉȺǏǗıǔȺǎ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǉĮĲƾ Ĳǎ ȺǏǙĲǎ ıĲƾįǈǎ ȺǏǎİĲǎǈǋĮıǁĮǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ, ǗȺǔǐ ĮǑĲǗ
ȺİǏǈǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǎǌ ƳįǆǄǗ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ.
5. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋİǋǎǌǔǋƿǌǎǑ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ, ǎ ĮǈĲǙǌ įİǌ ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ǌĮ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ
14.
6. ƪǊƿǄǒİĲĮǈ ǆ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ȺİǏǈİǒǎǋƿǌǎǑ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ıǒİĲǈǉƾ ǑȺǎįİǁǄǋĮĲĮ.
7. Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǌĲĮǈ ıİ ȺǏǔĲǗĲǑȺǆ ǋǎǏĳǀ ıĲǎ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ
ǎǏǄĮǌǈıǋǗ. ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲǆǏǎǘǌĲĮǈ ıĲǎ ĳƾǉİǊǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ.
8. Ƭ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ĮȺǗ ȺǏǎǋǆǇİǑĲƿǐ/ ĮǌĮįǗǒǎǑǐ ıĲǎǌ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ
įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀ (įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ 12).

ƮĮĲĮǒǙǏǆıǆ – ƿǊİǄǒǎǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ĮȺǗ ĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ǔĳİǊǎǘǋİǌǎ ǉĮǈ İǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ
ǉĮĲĮǒǔǏǆĲǀ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ǔǐ ĮǉǎǊǎǘǇǔǐ:
1.
2.

3.

ƴİįǁǎ Ʈǔįǈǉǎǁ ĮǁĲǆıǆǐ: ƷĮ ȺİįǁĮ Ʈǔįǈǉǎǁ ĮǁĲǆıǆǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ
ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ĲǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ ǗȺǎǑ ǇĮ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǁĲǆıǆǐ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ĮǁĲǆıǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǔǐ ıǘǌǎǊǎ ǉĲǆǏǁǎǑ ǎ ĮǈĲǙǌ įİǌ
ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ǌĮ ıǑǋȺǊǆǏǙıİǈ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǀ ĲǎǑ ĲĮ ȺİįǁĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ:
a. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĲĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ǉĲǆǏǁǎǑ (Ƨ.2),
b. Ʒǈǋǀ ǅǙǌǆǐ (Ƨ.4.İ),
c. ƠĲǎǐ ƿǉįǎıǆǐ ǎǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ĮįİǁĮǐ (Ƨ.4.ıĲ),
d. ƸĳǈıĲƾǋİǌǎ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ (Ƨ.4.ǅ),
e. ƴǏǗĲĮıǆ ǄǈĮ ĮĲǎǋǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ (Ƨ.4.ǆ),
f. ƶǑǌǎǊǈǉǀ ǉĮǈ ǇİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ İȺǈĳƾǌİǈĮ (Ƨ.4.Ǉ ǉĮǈ Ƨ.4.ǈ)
g. ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ (Ƨ.5),
h. ƧǏǈǇǋ. ƴǏǔĲ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƴƪƧ (Ƨ.6),
i. ƪǌİǏǄİǈĮǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ƴƪƧ (Ƨ.7),
j. ƶĲǎǈǒİǁĮ İǌİǏǄİǈĮǉǎǘ İȺǈǇİǔǏǆĲǀ (Ƨ.8),
k. ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ (Ƨ.10.Į),
l. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮȺǗ Ĳǎ ƿǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ (Ƨ.12)
Įĳǎǘ ƿǒǎǑǌ ǀįǆ įǆǊǔǇİǁ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǆ ĲǎǑ «İǉȺǏǎıǙȺǎǑ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ», ǉĮĲƾ Ĳǎ ȺǏǙĲǎ
ıĲƾįǈǎ.
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.1 (ƶĲǎǈǒİǁĮ ƧǈĲǎǘǌĲĮ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǉĮǈ İǊƿǄǒİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.2
(ƧıĲǑǌǎǋǈǉǀ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ ǀ ƩǈĮǃĮĲǀǏǈǎ), ƨ.6 (ƪǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉǗ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ) ǀ ƨ.7
(ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƩǀǊǔıǆǐ ĭǎǏǎǊǎǄǁĮǐ ƪǈıǎįǀǋĮĲǎǐ, ƪ1).
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4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.2 (ƶĲǎǈǒİǁĮ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ƮĲǆǏǁǎǑ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǉĮǈ İǊƿǄǒİĲĮǈ ıǑǌįǑĮıĲǈǉƾ ǃƾıİǈ
Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ƨ.1 (ƴƪƧ) ǉĮǈ ƨ.8 (ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƪ9) ǀ ƨ.5 (ƪƷƧƮ).
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.3 ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ ıĲǆǌ İǉĲǑȺǙıǈǋǆ ĮǁĲǆıǆ.
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.Į1 ǉĮǈ Ƨ.4.Į2 ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.11 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ). ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ İȺǈǊƿǍǈǋǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ĮȺǎĲİǊİǁ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǔǐ ǋƿǏǎǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ, Ĳǎ Ƨ.4.Į2 ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ «ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ƮǗıĲǎǑǐ ǃƾıİǈ
ƴǏǎıĳǎǏǙǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ» (ƴĮǏƾǏĲǆǋĮ Vƭƭƭ) Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ĲǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ
Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǎǌǗǋĮĲǎǐ ǉĮǈ ĲǎǑ Ƨĭư ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲĮ. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ Ĳǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑĲǗ įİǌ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ, İǌǙ ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋİǋǎǌǔǋƿǌǎǑ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ Ĳǎ Ⱥİįǁǎ ĮǑĲǗ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǉĮĲƾ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲĮ.
ƷĮ ȺİįǁĮ Ƨ.4.ǃ1 ƿǔǐ ǃ3 ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.8 (ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƪ9) ǀ ƨ.5
(ƪƷƧƮ). ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĲĮ ȺǎıǎıĲƾ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ıĲĮ ȺİįǁĮ Ƨ.4ǃ1, Ƨ.4ǃ2,
Ƨ.4ǃ3 İǁǌĮǈ ǋǈǉǏǗĲİǏĮ ĲǎǑ 100%, ĲǗĲİ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǎ ȺǁǌĮǉĮǐ ıĲǎ ıǆǋİǁǎ Ƨ.11 ǋİĲƾ
ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǔǌ ıǑǄǉǘǏǈǔǌ ǉĮǈ ǌĮ ȺǏǎıǉǎǋǈıĲİǁ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ƨ4. ƴǏǎıǎǒǀ: ȺǎǊǘ ıǑǒǌƾ
Ĳǎ ǁįǈǎ ĮǉǁǌǆĲǎ İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ ıİ įǘǎ ǄǏĮǋǋƿǐ ĲǎǑ ƪ9 ǊǗǄǔ ǒǔǏǈıĲǙǌ įǈǉĮǈǔǋƾĲǔǌ ǈįǈǎǉĲǆıǁĮǐ
(ȺǊǀǏǆǐ, ǓǈǊǀ, İȺǈǉĮǏȺǁĮ).
ƹǏǀıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (Ƨ.4.Ǆ & Ƨ.4.į): īǈĮ Ĳǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.Ǆ įİǌ ǑȺƾǏǒİǈ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ. ƪƾǌ ƿǒİǈ
İȺǈǊİǄİǁ Ĳǎ Ƨ.4.Ǆ.i, Ĳǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.į ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.7 (ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ
ƪ1) ĲǎǑ ĮǈĲǎǘǌĲĮ. ƪƾǌ ƿǒİǈ İȺǈǊİǄİǁ Ĳǎ Ƨ.4.Ǆ.ii, Ĳǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.į ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.9.Ǆ (ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƪ1 ıǑǄǉǑǏǁǎǑ). ƪƾǌ ƿǒİǈ İȺǈǊİǄİǁ Ĳǎ Ƨ.4.Ǆ.iii, Ĳǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.į
ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.9.Į (ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ ƪ2) ǉĮǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.9.ǃ
(ıǒİĲǈǉǀ Ƹ.Ʃ. ĲǎǑ İǌǎǈǉǈĮıĲǀ / İǌǎǁǉǎǑ). ƣıǎǌ ĮĳǎǏƾ Ĳǎ ƪ1 İǊƿǄǒİĲĮǈ ǆ ĲĮǘĲǈıǆ Ĳǆǐ įǈİǘǇǑǌıǆǐ
ȺǎǑ ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǎǌ ȺǁǌĮǉĮ 5 «ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮǉǈǌǀĲǎǑ» ǋİ Ĳǆ įǈİǘǇǑǌıǆ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ, Ⱥİįǁǎ Ƨ.2.
ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ ȺǁǌĮǉĮǐ 5 ĲǎǑ ƪ1 İǁǌĮǈ ǉİǌǗǐ, ĲǗĲİ İǊƿǄǒİĲĮǈ ǆ ĮǌǔĲƿǏǔ ĲĮǘĲǈıǆ ǋİ Ĳǆ
įǈİǘǇǑǌıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ȺǎǑ İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ ıĲǎǌ ȺǁǌĮǉĮ 1.
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.İ (Ʒǈǋǀ ǅǙǌǆǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƪƷƧƮ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.ıĲ (ƠĲǎǐ Ơǉįǎıǆǐ Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ƟįİǈĮǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ
ƨ.3 (Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ ǀ ƾǊǊǎ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.ǅ (ƸĳǈıĲƾǋİǌǎ ƶǘıĲǆǋĮ ĬƿǏǋĮǌıǆǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ
ƨ.11 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ): ƶǆǋİǁǎ ǃ - ǑȺǎǄǏƾǋǋǈıǆ
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.ǆ (ƴǏǗĲĮıǆ ǄǈĮ ƧĲǎǋǈǉǗ ƶǘıĲǆǋĮ ĬƿǏǋĮǌıǆǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.11 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ): ƧǘǍǔǌ ƧǏǈǇǋǗǐ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ /
ƸȺǎǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ «3ƨ».
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.Ǉ (ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.1 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.ǈ (ƶǑǌǎǊǈǉǀ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.1 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.5 (ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ĮǏǈǇǋǎǘ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ĮȺǗ
įǈĮĳǎǏİĲǈǉǗ ȺǏǗıǔȺǎ ( ǃƾıİǈ ĲǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ĲǎǑ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VII)
ƶĲĮ ȺİįǁĮ Ƨ.6.Į ǉĮǈ Ƨ.6.ǃ ǉĮĲĮǒǔǏİǁĲĮǈ ǎ Ƨ.ƴ. ǉĮǈ ǎ Ƨ.Ƨ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ƨ.1 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.7.Į ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.1 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.7.ǃ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.1 (ƴƪƧ) ǉĮǈ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ ĮȺǗ Ĳǎ
Ⱥİįǁǎ «ƸƴƳƯƳīƭƫƳưƪƱƬ ƪƷƬƶƭƧ ƮƧƷƧƱƧƯƶƬ ƴƵƷƳīƪƱƳƸƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƶ [kWh/m2]»
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.7.Ǆ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.1 (ƴƪƧ) ǉĮǈ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ ĮȺǗ Ĳǎ
Ⱥİįǁǎ «ƸƴƳƯƳīƭƫƳưƪƱƬ ƪƷƬƶƭƧ ƮƧƷƧƱƧƯƶƬ ƴƵƷƳīƪƱƳƸƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƶ ƮƷƬƵƭƳƸ
ƧƱƧĭƳƵƧƶ [kWh/m2]»
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.8 ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.1 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.9 (ƩǆǊǔǇƿǌ ƪǈıǗįǆǋĮ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.6
(ƪǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉǗ ıǆǋİǁǔǋĮ) – ƶĲǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.9.Į ǉĮĲĮǒǔǏİǁĲİ Ĳǎ ĮĲǎǋǈǉǗ įǆǊǔǇƿǌ (Ǘǒǈ Ĳǎ
ĳǎǏǎǊǎǄǆĲƿǎ) İǈıǗįǆǋĮ ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ıĲǎ Ⱥİįǁǎ ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀ ƮĮĲƾıĲĮıǆ ıĲǎ Ƨ1, ƿǒİǈ
ıǆǋİǈǔǇİǁ ǆ İȺǈǊǎǄǀ «ƟǄĮǋǎǐ», İǌǙ ĮǌĲǁıĲǎǈǒĮ ıĲǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.9.ǃ ǉĮĲĮǒǔǏİǁĲİ Ĳǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ
įǆǊǔǇƿǌ İǈıǗįǆǋĮ ǋİĲƾ ĮȺǗ ƾǇǏǎǈıǆ Ĳǔǌ İǈıǎįǆǋƾĲǔǌ ĲǎǑ/Ĳǆǐ ĮǈĲǎǘǌĲĮ/ĮǈĲǎǘıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ/ĲǎǑ
ıǑǅǘǄǎǑ ĲǎǑ/Ĳǆǐ, ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ıĲǎ Ⱥİįǁǎ ƳǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀ ƮĮĲƾıĲĮıǆ ıĲǎ Ƨ1, ƿǒİǈ
ıǆǋİǈǔǇİǁ ǆ İȺǈǊǎǄǀ «ƠǄǄĮǋǎǐ»
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Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.10.Į (ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.11
(ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ) ǉĮǈ İǁǌĮǈ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǆǐ ıĲǀǊǆǐ «ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ»,
ǗȺǔǐ ĮǑĲǗ ƿǒİǈ ǉĮĲĮĲİǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ.
ƶĲǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.10.ǃ (ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ.
ƷĮ ȺİįǁĮ ĲǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ıĲǎ Ƨ.11 (ƶĲǎǈǒİǁĮ ƶǑǄǉǘǏǈǔǌ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ
ƨ.4 (ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ĳǔǌ ƶǑǄǉǘǏǈǔǌ)
Ʒo Ⱥİįǁǎ Ƨ.12.Į ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ıĲǎǈǒİǁǎǑ Ǆ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.11 (ƠǌĲǑȺǎ
ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ).
Ʒo Ⱥİįǁǎ Ƨ.12.ǃ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ıĲǎǈǒİǁǎǑ Į ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.11 (ƠǌĲǑȺǎ
ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ).
Ʒo Ⱥİįǁǎ Ƨ.12.Ǆ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ıĲǎǈǒİǁǎǑ Ǆ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.11 (ƠǌĲǑȺǎ
ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ).

ƶĲǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ȺǎǑ ǄǈĮ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ǉƾȺǎǈǎǑ ȺİįǁǎǑ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ƿǊİǄǒǎǐ ȺİǏǈııǗĲİǏǔǌ ĲǎǑ İǌǗǐ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ, ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺƾǏǒİǈ ĲĮǘĲǈıǆ Ĳǆǐ ıǒİĲǈǉǀǐ ȺǊǆǏǎĳǎǏǁĮǐ. ƶİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǆ
İǈıĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ įǈĮǉǗȺĲİĲĮǈ ǋƿǒǏǈ Ĳǆǌ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ǎǏǇǙǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ.
Ƭ İǉĲǘȺǔıǆ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǁǌİĲĮǈ İǈǐ įǈȺǊǎǘǌ ǉĮǈ ǋǎǌǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ ǉĮǈ Ĳǎ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ
ǎǏǄĮǌǈıǋǗ ıİ ǗǊİǐ Ĳǈǐ ıİǊǁįİǐ.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ-ƨ
ƧƭƷƬƶƬ ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƸ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ
ưƿǏǎǐ Ƨ: ƧǁĲǆıǆ ǄǈĮ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĮȺǗ ƪǉȺǏǗıǔȺǎ.
ưƿǏǎǐ ƨ: ƠǌĲǑȺǎ ȺǏǎıǔǏǈǌǀǐ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ĮǁĲǆıǆǐ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ.
ưƿǏǎǐ ī: ƪǉĲǑȺǙıǈǋǆ ƧǁĲǆıǆ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ
ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ – ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ.
ưƿǏǎǐ Ʃ: ƳįǆǄǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ-ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ ıĲǎǈǒİǁǔǌ, įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ǉĮǈ
ƿǊİǄǒǎǈ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
{ưƪƵƳƶ Ƨ}

ƧƭƷƬƶƬ ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƸ ƻĭƪƯƳƸưƪƱƻƱ
īƭƧ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧ ƻƶ ƶƸƱƳƯƳ ƮƷƬƵƭƳƸ
Ʈǔį. ƧǁĲǆıǆǐ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ:

Ƨ. ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǐ – ƪȺǈǊƿǍǈǋǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ – ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ
1. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ƻĳİǊǎǘǋİǌǔǌ
ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ:

Ʃ/ǌıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ǎįǗǐ & ĮǏ.):

ƷƮ:

Ʃǀǋǎǐ:
ƷǆǊƿĳǔǌĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ

ƩǆǋǎĲǈǉǗ
ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

ƶĲĮǇİǏǗ:

ƮǈǌǆĲǗ:

ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ (e-mail):
ƧǏ. ƩİǊĲǁǎǑ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:

ǀ ƧǏǈǇǋǗǐ
ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ:

ƧǏ. ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ
ưǆĲǏǙǎǑ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:

2. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ƮĲǆǏǁǎǑ
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇǋǗǐ:

ƩǆǋǎĲǈǉǗ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

Ʃǀǋǎǐ (ȺǏǎ ƮĮǊǊǈǉǏƾĲǆ):

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

3. ƮĮĲ’ ĮǏǒǀǌ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆ ƧǁĲǆıǆ

ƱƧƭ

ƷƮ:

Ƴƹƭ

(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ)

4. ƶǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ
Į. ƧǏǈǇǋǗǐ ƭįǈǎǉĲǆıǈǙǌ ıĲǎ ǉĲǀǏǈǎ:

1.ƮĮĲǎǈǉǁİǐ:

ǃ. Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆǐ
Ǆ. ƠĲǎǐ Ơǉįǎıǆǐ Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ƟįİǈĮǐ ǀ ǉĮĲĮıǉİǑǀǐ ǃƾıİǈ
ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ İǄǄǏƾĳǎǑ
į. ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
İ. ƶǑǌǎǊǈǉǀ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
5. ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ / ƧǌĮįǗǒǔǌ
6. Į. Ƨ.ƴ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
ǃ. Ƨ.Ƨ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
7. ƪǌİǏǄİǈĮǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ
ǃ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]
Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ [kWh/m2 ]
8. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƪǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ
ƧǏǈǇǋǗǐ ưǆĲǏǙǎǑ:
ƪȺǙǌǑǋǎ:
ƣǌǎǋĮ:
9. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ
ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ

2.ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ
ƶĲƿǄǆ:
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10. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǑǌǆǋǋƿǌǎ «’ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ƸȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ
ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ:
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆ ǉĮĲƾ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ǋǁĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǀ
İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĮȺǗ Ĳǎ 30%
Ĳǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ǃ. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ, ȺǎǑ ƿǒİǈ İǉįǎǇİǁ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ 31.12.1989 ǀ ƾǊǊǎ
ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]
ƨ. ƯǁıĲĮ ƩǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ
1. ƧȺǗĳĮıǆ īİǌǈǉǀǐ ƶǑǌƿǊİǑıǆǐ ƶǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƧȺǗĳĮıǆ ƶǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ) ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǎ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ǋİ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǉĮǈ ǎǏǈıǋǗǐ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƠǌĲǑȺǗ ȺĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭƭ)
ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ıĲǈǐ ĮǈĲǎǘǋİǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ.
2. ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ / ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
3. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƟįİǈĮ ǀ ƾǊǊǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ
4. ƪƷƧƮ ǄǈĮ Ĳǆǌ Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆ (ǀ ǊǎǄĮǏǈĮıǋǗǐ ƩƪƬ / ƾǊǊǎǑ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ)1
5. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ)2
6. ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ Vƭƭ)
7. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐ ȺǏǎıĳǎǏƿǐ ĮǌĮįǗǒǔǌ / ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ (ȺǏǎĮǈǏİĲǈǉƾ)3
8. ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ƮǗıĲǎǑǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ Įǌƾ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ, ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ
İǉȺǏǗıǔȺǎ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǉĮǈ ĮȺǗ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ ǈįǈǎǉĲǀĲİǐ (ƠǌĲǑȺǎ ȺĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ Vƭƭƭ)
9. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-ī)
ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲǆǏǎǘǌĲĮǈ ıĲǎǌ ĳƾǉİǊǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

../../….

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ
ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ:

1

ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĮȺǗ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ǗĲǈ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ Ĳǔǌ ĮǌĲǈǉİǈǋİǌǈǉǙǌ ĮǍǈǙǌ ĲǎǑ ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ
ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (Ⱥ.ǒ. ȺİǏǈǎǒƿǐ İǉĲǗǐ ıǒİįǁǎǑ ȺǗǊǆǐ ǉĮǈ ǎǏǁǔǌ ǎǈǉǈıǋǙǌ) ǄǈĮ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǑ ȺİįǁǎǑ (4.ǃ) ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ
ǑȺǗǓǆ ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ȺǏǔĲǎǃƾǇǋǈǎ ƳƷƧ ǉǈ Įǌ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ ıİ ĮǑĲǗǌ, ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ƱǎǋǗ ǗȺǎǑ ǃǏǁıǉİĲĮǈ
Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ.
2
3

ǹĳǎǏƾ ıǑǌǎǊǈǉƾ ıĲǎ ǋƿǏǎǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǔǐ ǉĮĲǎǈǉǁĮ

Ƭ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ĮȺǗ ȺǏǎǋǆǇİǑĲƿǐ/ ĮǌĮįǗǒǎǑǐ ıĲǎǌ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮıǑǋĳǔǌǁĮǐ Ĳǔǌ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǎıǙǌ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ǉĮĲĮǄİǄǏĮǋǋƿǌİǐ ıĲǎǑǐ ƴǁǌĮǉİǐ ĲǎǑ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VII ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ Ⱥǎıƾ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ıĲǎǑǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ƴǁǌĮǉİǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16844

{ưƪƵƳƶ ƨ}

ƪƱƷƸƴƳ ƴƵƳƶƵƭƱƬƶ ƮƧƷƧƹƵƬƶƬƶ ƶƷƳƭƹƪƭƱ
ƧƭƷƬƶƬƶ ƪƮƴƵƳƶƴƳƸ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ
Ƭ İǈıĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǋİ ǉǔįǈǉǗ ĮǏǈǇǋǗ……………1 ȺǎǑ ĮĳǎǏƾ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ İȺǁ Ĳǆǐ ǎįǎǘ
…………………………….. ĮǏǈǇǋǗǐ………, ĲǎǑ įǀǋǎǑ ………………, ƿǒİǈ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ.
ưİ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ İǊƿǄǒǎǑ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ, İǌǆǋİǏǙǌİıĲİ ǗĲǈ, ĲĮ įǆǊǔǇƿǌĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ İǁǌĮǈ ıǑǋǃĮĲƾ ǋİ Ĳǈǐ
ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ ǎǁǉǎǌ», Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ƿǒǎǑǌ ǉĮĲĮĲİǇİǁ
ǉĮǈ įǘǌĮıĲİ ǌĮ ȺǏǎǃİǁĲİ ıĲǎ İȺǗǋİǌǎ ıĲƾįǈǎ ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ĮǈĲǀıİǔǌ ĲǎǑ ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ Ĳǆǐ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ, ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ ıİ ǉĮĲǎǈǉǁĮ (įǈĮǋİǏǁıǋĮĲĮ).
Ƴ ƿǊİǄǒǎǐ Ĳǆǐ ǉĮĲƝ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ıĮǐ ǇĮ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ İȺǈǋƿǏǎǑǐ
ĮǈĲǀıİǔǌ Ĳǔǌ įǈĮǋİǏǈıǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ıĮǐ. ưǗǊǈǐ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇǎǘǌ ǗǊİǐ ǎǈ ĮǈĲǀıİǈǐ Ĳǔǌ įǈĮǋİǏǈıǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ
ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ıĮǐ, ǇĮ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ Ĳǎ ȺǏǙĲǎ ıĲƾįǈǎ Ĳǆǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ǉĮǈ ıĲǆ ıǑǌƿǒİǈĮ ǇĮ İǌǆǋİǏǔǇİǁĲİ ǄǈĮ Ĳǈǐ İȺǗǋİǌİǐ
İǌƿǏǄİǈİǐ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ.
ƪĳǗıǎǌ ǆ ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ ǉǏǈǇİǁ ǉĮĲ’ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊƿǍǈǋǆ:


Ĳǎ ȺǎıǗ ȺǎǑ ǇĮ İǁǌĮǈ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǄǈĮ Ĳǈǐ įǘǎ İǌİǏǄİǈĮǉƿǐ İȺǈǇİǔǏǀıİǈǐ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıİ …… ȺǊƿǎǌ ĭ.ƴ.Ƨ..



ǎ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ǉĮǈ ǎ İȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĲǎǑ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ, İƾǌ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ įǈĮǋİǏǈıǋƾĲǔǌ
ǉǏǈǇǎǘǌ İȺǈǊƿǍǈǋǎǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ İǈıǎįǆǋĮĲǈǉǎǘ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ, ǇĮ ƿǒİǈ ǔǐ İǍǀǐ:

īǈĮ Ĳǎ ƹǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ

ƪƱƷƸƴƳ ƴƵƳƶƵƭƱƬƶ ƮƧƷƧƹƵƬƶƬƶ ƶƷƳƭƹƪƭƱ
ƧƭƷƬƶƬƶ ƪƮƴƵƳƶƴƳƸ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ
(ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮȺǗǏǏǈǓǆǐ)
Ƭ İǈıĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǋİ ǉǔįǈǉǗ ĮǏǈǇǋǗ……………2 ȺǎǑ ĮĳǎǏƾ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ İȺǁ Ĳǆǐ ǎįǎǘ
…………………………….. ĮǏǈǇǋǗǐ………, ĲǎǑ įǀǋǎǑ ………………, ƿǒİǈ ǎǊǎǉǊǆǏǔǇİǁ.
ưİ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ İǊƿǄǒǎǑ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ, İǌǆǋİǏǙǌİıĲİ ǗĲǈ, ĲĮ įǆǊǔǇƿǌĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ įİǌ İǁǌĮǈ ıǑǋǃĮĲƾ ǋİ
Ĳǈǐ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ ǎǁǉǎǌ». ƨƾıİǈ Ĳǔǌ įǆǊǔǇƿǌĲǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ǆ ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ ĮȺǎǏǏǁȺĲİĲĮǈ.
ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ıĮǐ ȺǎǑ įİǌ İǁǌĮǈ ıǑǋǃĮĲƾ ǋİ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ İǁǌĮǈ:

īǈĮ Ĳǎ ƹǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ

1

Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ȺǎǑ ǇĮ ȺǏǎıƿǊǇǎǑǌ ǉĮĲƾ Ĳǎ İȺǗǋİǌǎ ıĲƾįǈǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ, ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ǌĮ İǌǆǋİǏǔǇǎǘǌ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎǌ ǉǔįǈǉǗ
Ĳǆǐ İǌ ǊǗǄǔ ĮǁĲǆıǆǐ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǎǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆǐ Ĳǔǌ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ĮǈĲǀıİǔǌ
2
Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ȺǎǑ ǇĮ ȺǏǎıƿǊǇǎǑǌ ǉĮĲƾ Ĳǎ İȺǗǋİǌǎ ıĲƾįǈǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ, ǒǏİǈƾǅİĲĮǈ ǌĮ İǌǆǋİǏǔǇǎǘǌ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎǌ ǉǔįǈǉǗ
Ĳǆǐ İǌ ǊǗǄǔ ĮǁĲǆıǆǐ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǎǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆǐ Ĳǔǌ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ĮǈĲǀıİǔǌ
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ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ

Ƨ/Ƨ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ
(m įǎǋǈǉǎǘ ıĲǎǈǒİǁǎǑ
ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ,
ĲİǋƾǒǈĮ)
2

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ

ƧǌǙĲĮĲǎ
ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ
ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ưǆ
ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ

ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ

ƶƸƱƳƯƳ

Ƴ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ İǁǌĮǈ:

ƧǌİǍƾǏĲǆĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ƾǇǏǎǈıǋĮ ȺǎǑ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ıĲǆ ıĲǀǊǆ «ƧǌǙĲĮĲǎ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ».

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ

…..

ƨ2

ƨ1

Ƨ2

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(1)

(2)

(3)

(4)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
(%)

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĲǎǑ İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

(12)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ )ǄǈĮ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƪƴƭƯƪƲƭưƳƶ
ƴƵƳƽƴƳƯƳīƭƶưƳƶ
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ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ

…..

ƨ2

ƨ1

Ƨ2

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(1)

(2)

(3)

(4)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƴǁǌĮǉĮǐ İǈıĳǎǏƾǐ ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ
ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
(%)

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

(12)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ )ǄǈĮ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƶƸƱƳƯƳ ƭƩƭƻƱ
ƮƪĭƧƯƧƭƻƱ
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{ưƪƵƳƶ ī}

ƧƭƷƬƶƬ ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƸ ƻĭƪƯƳƸưƪƱƻƱ
īƭƧ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧ ƻƶ ƶƸƱƳƯƳ ƮƷƬƵƭƳƸ
Ʈǔį. ƧǁĲǆıǆǐ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ:

Ƨ. ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǐ – ƪȺǈǊƿǍǈǋǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮ – ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ
1. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ƻĳİǊǎǘǋİǌǔǌ
ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ:

Ʃ/ǌıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ǎįǗǐ & ĮǏ.):
Ʃǀǋǎǐ:
ƷǆǊƿĳǔǌĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ

ƷƮ:

ƩǆǋǎĲǈǉǗ
ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

ƶĲĮǇİǏǗ:

ƮǈǌǆĲǗ:

ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ (e-mail):
ƧǏ. ƩİǊĲǁǎǑ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:

ǀ ƧǏǈǇǋǗǐ
ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ:

ƧǏ. ĭǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ
ưǆĲǏǙǎǑ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:

2. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ƮĲǆǏǁǎǑ
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇǋǗǐ:

ƩǆǋǎĲǈǉǗ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ:

Ʃǀǋǎǐ (ȺǏǎ ƮĮǊǊǈǉǏƾĲǆ):

ƱǎǋǗǐ:

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ:

3. ƮĮĲ’ ĮǏǒǀǌ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆ ƧǁĲǆıǆ

ƷƮ:

Ƴƹƭ

ƱƧƭ

4. ƶǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǆǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ
Į. ƧǏǈǇǋǗǐ ƭįǈǎǉĲǆıǈǙǌ ıĲǎ
ǉĲǀǏǈǎ:

1. ƮĮĲǎǈǉǁİǐ:

ǃ. Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆǐ
Ǆ. ƠĲǎǐ Ơǉįǎıǆǐ Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ƟįİǈĮǐ ǀ ǉĮĲĮıǉİǑǀǐ
ǃƾıİǈ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ İǄǄǏƾĳǎǑ
į. ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
İ. ƶǑǌǎǊǈǉǀ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2)
5. ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ / ƧǌĮįǗǒǔǌ
6. Į. Ƨ.ƴ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
ǃ. Ƨ.Ƨ. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ):
7. ƪǌİǏǄİǈĮǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ:
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ
ǃ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
[kWh/m2 ]
Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ [kWh/m2 ]
8. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƪǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ
ƧǏǈǇǋǗǐ ưǆĲǏǙǎǑ:
ƪȺǙǌǑǋǎ:
ƣǌǎǋĮ:
9. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ
ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ:

2. ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ
ƶĲƿǄǆ:
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10. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĮȺǗ Ĳǎ ıǑǌǆǋǋƿǌǎ «’ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ƸȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ
ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ:
Į. ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆ ǉĮĲƾ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ǋǁĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǀ
İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĮȺǗ Ĳǎ 30%
Ĳǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ.

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ǃ. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ, ȺǎǑ ƿǒİǈ İǉįǎǇİǁ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ 31.12.1989 ǀ ƾǊǊǎ
ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ǆ. ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ ıǑǌǎǊǈǉǀ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ [kWh/m2 ]
ƨ. ƯǁıĲĮ ƩǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ
1. ƧȺǗĳĮıǆ īİǌǈǉǀǐ ƶǑǌƿǊİǑıǆǐ ƶǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƧȺǗĳĮıǆ ƶǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ) ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǎ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ǋİ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǉĮǈ ǎǏǈıǋǗǐ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƠǌĲǑȺǗ ȺĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭƭ)
ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ıĲǈǐ ĮǈĲǎǘǋİǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ.
2. ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ / ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
3. Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƟįİǈĮ ǀ ƾǊǊǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ
4. ƪƷƧƮ ǄǈĮ Ĳǆǌ Ʒǈǋǀ ƫǙǌǆ (ǀ ǊǎǄĮǏǈĮıǋǗǐ ƩƪƬ / ƾǊǊǎǑ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ)1
5. ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ (ƴƪƧ)2
6. ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ Vƭƭ)
7. Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƿǐ ȺǏǎıĳǎǏƿǐ ĮǌĮįǗǒǔǌ / ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ (ȺǏǎĮǈǏİĲǈǉƾ)3
8. ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ƮǗıĲǎǑǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ Įǌƾ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ, ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ
İǉȺǏǗıǔȺǎ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǉĮǈ ĮȺǗ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ ǈįǈǎǉĲǀĲİǐ (ƠǌĲǑȺǎ ȺĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ Vƭƭƭ)
9. ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ (ƠǌĲǑȺǎ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭV-ī)
ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲǆǏǎǘǌĲĮǈ ıĲǎǌ ĳƾǉİǊǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

../../….

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ
ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ:

1

ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĮȺǗ Ĳǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ǗĲǈ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ Ĳǔǌ ĮǌĲǈǉİǈǋİǌǈǉǙǌ ĮǍǈǙǌ ĲǎǑ ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ
ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (Ⱥ.ǒ. ȺİǏǈǎǒƿǐ İǉĲǗǐ ıǒİįǁǎǑ ȺǗǊǆǐ ǉĮǈ ǎǏǁǔǌ ǎǈǉǈıǋǙǌ) ǄǈĮ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǑ ȺİįǁǎǑ (4.ǃ) ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ
ǑȺǗǓǆ ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ȺǏǔĲǎǃƾǇǋǈǎ ƳƷƧ ǉǈ Įǌ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǇǎǏǈıĲİǁ ıİ ĮǑĲǗǌ, ǆ İǊƾǒǈıĲǆ Ĳǈǋǀ ǅǙǌǆǐ ȺǎǑ ǈıǒǘİǈ ıĲǎǌ ƱǎǋǗ ǗȺǎǑ
ǃǏǁıǉİĲĮǈ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ.
2
3

ǹĳǎǏƾ ıǑǌǎǊǈǉƾ ıĲǎ ǋƿǏǎǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǔǐ ǉĮĲǎǈǉǁĮ

Ƭ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ĮȺǗ ȺǏǎǋǆǇİǑĲƿǐ/ ĮǌĮįǗǒǎǑǐ ıĲǎǌ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮıǑǋĳǔǌǁĮǐ Ĳǔǌ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǎıǙǌ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ǉĮĲĮǄİǄǏĮǋǋƿǌİǐ ıĲǎǑǐ ƴǁǌĮǉİǐ ĲǎǑ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ VII ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ĲĮ Ⱥǎıƾ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ıĲǎǑǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ƴǁǌĮǉİǐ
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ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ƴǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ

Ƨ/Ƨ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ
(m2 įǎǋǈǉǎǘ ıĲǎǈǒİǁǎǑ
ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ,
ĲİǋƾǒǈĮ)

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ

ƧǌǙĲĮĲǎ
ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ
ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ưǆ
ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ

ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ

ƶƸƱƳƯƳ

Ƴ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ İǁǌĮǈ:

ƧǌİǍƾǏĲǆĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ƾǇǏǎǈıǋĮ ȺǎǑ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ıĲǆ ıĲǀǊǆ «ƧǌǙĲĮĲǎ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ».

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ

….

…..

…..

ƨ2

ƨ1

Ƨ2

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(1)

(2)

(3)

(4)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
(%)

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĲǎǑ İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

(12)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƪƴƭƯƪƲƭưƳƶ
ƴƵƳƽƴƳƯƳīƭƶưƳƶ
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ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ

…..

ƨ2

ƨ1

Ƨ2

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(1)

(2)

(3)

(4)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƴǁǌĮǉĮǐ İǈıĳǎǏƾǐ ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ
ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
(%)

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

(12)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ )ǄǈĮ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƶƸƱƳƯƳ ƭƩƭƻƱ
ƮƪĭƧƯƧƭƻƱ

16852
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ƮĮĲƾıĲĮıǆ ƧǁĲǆıǆǐ
i)

Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ƿǒİǈ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ. ƨƾıİǈ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǉĮĲĮǒǔǏǀǇǆǉĮǌ ǆ
ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ ƿǒİǈ ǉǏǈǇİǁ «KĮĲ’ ĮǏǒǀǌ İȺǈǊƿǍǈǋǆ». ƶĮǐ İǌǆǋİǏǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ ǆ ǉĮĲĮǏǒǀǌ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ
ıĮǐ ĮȺǎĲİǊİǁ Ĳǎ ȺǏǙĲǎ ıĲƾįǈǎ Ĳǆǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ǉĮǈ įİǌ ıǑǌİȺƾǄİĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ Ĳǆǌ ƿǄǉǏǈıǀ Ĳǆǐ. ĬĮ ĮǉǎǊǎǑǇǀıİǈ
ƿǊİǄǒǎǐ ǋǎǌĮįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ĮǁĲǆıǆǐ. ƪĳǗıǎǌ ǆ ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ İǄǉǏǈǇİǁ Ĳǎ ȺǎıǗ ȺǎǑ ǇĮ İǁǌĮǈ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǄǈĮ Ĳǈǐ
įǘǎ İǌİǏǄİǈĮǉƿǐ İȺǈǇİǔǏǀıİǈǐ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıİ ……ȺǊƿǎǌ ĭ.ƴ.Ƨ..

ii)

ƶĮǐ İǌǆǋİǏǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ ǎǈ ǔĳİǊǎǘǋİǌǎǈ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ıĮǐ ȺǎǑ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ İǈıǎįǆǋƾĲǔǌ ĲǎǑǐ İǁǒĮǌ ǋİ Ĳǆǌ
ĮǁĲǆıǀ ĲǎǑǐ ǉĮĲĮĲĮǒǇİǁ ıĲǆ ƨ’ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ ǉĮĲĮĲƾııǎǌĲĮǈ ȺǊƿǎǌ, ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ĮȺǎĲİǊİıǋƾĲǔǌ ĲǎǑ
ȺĮǏǗǌĲǎǐ ıĲĮįǁǎǑ ĲǎǑ İǊƿǄǒǎǑ, ıĲǆǌ Ƨ’ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ, ǎǈ ǈįǈǎǉĲǀĲİǐ ȺǎǑ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ İǈıǎįǆǋƾĲǔǌ ĲǎǑǐ įİǌ
ȺǊǆǏǎǘǌ ĲĮ İǈıǎįǆǋĮĲǈǉƾ ǉǏǈĲǀǏǈĮ Ĳǔǌ įǘǎ ǉĮĲǆǄǎǏǈǙǌ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮĲĮĲƾııǎǌĲĮǈ ȺǊƿǎǌ ıĲǆǌ ƨ’
ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ.

iii) Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ƿǒİǈ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ. ƨƾıİǈ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǉĮĲĮǒǔǏǀǇǆǉĮǌ ǆ
ĮǁĲǆıǀ ıĮǐ «ƧȺǎǏǏǁȺĲİĲĮǈ».
ƯǗǄǎǈ ƧȺǗǏǏǈǓǆǐ:

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

../../….

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƧǈĲǎǘǌĲĮ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

ƷĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıǆǐ ǉĮĲĮǒǔǏǀǇǆǉĮǌ
ıĲǎ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ĲǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ
ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ

Ƴ İǉĲİǊǙǌ Ĳǎǌ ƿǊİǄǒǎ
ǉĮǈ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ:
ƸȺǎǄǏĮĳǀ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16854

{ưƪƵƳƶ Ʃ}

ƳįǆǄǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ, ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ĮȺǗ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ǉĮǈ
ƿǊİǄǒǎǈ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ
ƠǊİǄǒǎǐ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮǐ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ
1. Ƴ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ȺǏǎıǉǎǋǁǅİǈ ƿǌĮ ĮȺǗ ĲĮ įǘǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ: ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀ ĲĮǑĲǗĲǆĲĮ ǀ įǈĮǃĮĲǀǏǈǎ ǔǐ
ƩǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ 2.
2. ƪǊƿǄǒİĲĮǈ ǆ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ȺİǏǈİǒǎǋƿǌǎǑ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ıǒİĲǈǉƾ ǑȺǎįİǁǄǋĮĲĮ.
3. Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǌĲĮǈ ıİ ȺǏǔĲǗĲǑȺǆ ǋǎǏĳǀ ıĲǎ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ǎǏǄĮǌǈıǋǗ.
ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲǆǏǎǘǌĲĮǈ ıĲǎ ĳƾǉİǊǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ.

ƮĮĲĮǒǙǏǆıǆ – ƿǊİǄǒǎǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ĮȺǗ ĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ǔĳİǊǎǘǋİǌǎ ǉĮǈ İǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ
ǉĮĲĮǒǔǏǆĲǀ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ǔǐ ĮǉǎǊǎǘǇǔǐ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ƴİįǁǎ Ʈǔįǈǉǎǁ ĮǁĲǆıǆǐ: ƷĮ ȺİįǁĮ Ʈǔįǈǉǎǁ ĮǁĲǆıǆǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ
ĲǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ ǗȺǎǑ ǇĮ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
ƶĲǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.1 (ƶĲǎǈǒİǁĮ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ǔĳİǊǎǑǋƿǌǔǌ) ǉĮĲĮǒǔǏǎǘǌĲĮǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ǉĮǈ
İǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.2 (ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ)
ƶĲǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.2 (ƶĲǎǈǒİǁĮ ĲĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ǉĲǆǏǁǎǑ) ǉĮĲĮǒǔǏǎǘǌĲĮǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ǉĮǈ İǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ
ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ: ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƧȺǗįǎıǆǐ ƮĲǆǏǁǎǑ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ3 ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ĮǈĲǀıİǔǌ.
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.Į (1 ǉĮǈ 2) (ƧǏǈǇǋǗǐ ǈįǈǎǉĲǆıǈǙǌ ıĲǎ ǉĲǀǏǈǎ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.6
(ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.ǃ (Ʒǈǋǀ ǅǙǌǆǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.4 (ƪƷƧƮ ǀ ǊǎǄĮǏǈĮıǋǗǐ ƩƪƬ /
ƾǊǊǎǑ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.Ǆ (ƠĲǎǐ Ơǉįǎıǆǐ Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀǐ ƟįİǈĮǐ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.3
(Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ ǀ ƾǊǊǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.į ĬİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.4.İ ƶǑǌǎǊǈǉǀ ƪȺǈĳƾǌİǈĮ (m2) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.5 ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ĮǏǈǇǋǎǘ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ȺǎǑ ǊǀĳǇǆǉĮǌ ĮȺǗ įǈĮĳǎǏİĲǈǉǗ
ȺǏǗıǔȺǎ
ƷĮ ȺİįǁĮ Ƨ.6 (Ƨ. ƴ. ǉĮǈ Ƨ.Ƨ.) ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.7.Į (ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.7.ǃ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ) ǉĮǈ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ ĮȺǗ Ĳǎ Ⱥİįǁǎ
«ƸƴƳƯƳīƭƫƳưƪƱƬ ƪƷƬƶƭƧ ƮƧƷƧƱƧƯƶƬ ƴƵƷƳīƪƱƳƸƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƶ …. [kWh/m2]»
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.7.Ǆ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ) ǉĮǈ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ ĮȺǗ Ĳǎ Ⱥİįǁǎ
«ƸƴƳƯƳīƭƫƳưƪƱƬ ƪƷƬƶƭƧ ƮƧƷƧƱƧƯƶƬ ƴƵƷƳīƪƱƳƸƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƶ ƮƷƬƵƭƳƸ ƧƱƧĭƳƵƧƶ [kWh/m2]»
Ʒǎ Ⱥİįǁǎ Ƨ.8 (ƶĲǎǈǒİǁĮ 1ǎǑ İǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.5 (ƴƪƧ)
Ʒǎ Ƨ.9 (ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ƴǏǎıĳǎǏǙǌ) ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.6 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ).
Ʒo Ⱥİįǁǎ Ƨ.10.Į ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ıĲǎǈǒİǁǎǑ Ǆ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.6 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ).
Ʒo Ⱥİįǁǎ Ƨ.10.ǃ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ıĲǎǈǒİǁǎǑ Į ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.6 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ.
Ʒo Ⱥİįǁǎ Ƨ.10.Ǆ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ıĲǎǈǒİǁǎǑ Ǆ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ ƨ.6 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ).
ƪǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ǎǈ ĮǈĲǎǘǋİǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ (ǉǔįǈǉǎǁ) ǋİĲĮǍǘ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ƨ6 (ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ) ǉĮǈ ƨ8 (ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ƮǗıĲǎǑǐ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ). ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įİǌ ĲĮǑĲǁǅǎǌĲĮǈ
ǗǊǎǈ ǎǈ ǉǔįǈǉǎǁ ǋİĲĮǍǘ Ĳǔǌ įǘǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ ĲǗĲİ įİǌ ĲıİǉƾǏǎǌĲĮǈ ĲĮ ĮǌĲǁıĲǎǈǒĮ ȺİįǁĮ ıĲǆ ǊǁıĲĮ Ĳǔǌ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ.

ƪǉĲǘȺǔıǆ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǈǐ įǈȺǊǎǘǌ ǉĮǈ ǋǎǌǎǄǏĮĳǀ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ ǉĮǈ Ĳǎ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ǎǏǄĮǌǈıǋǗ ıİ
ǗǊİǐ Ĳǈǐ ıİǊǁįİǐ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ
ƧƴƳĭƧƶƬ īƪƱƭƮƬƶ ƶƸƱƪƯƪƸƶƬƶ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ
(ƧƴƳĭƧƶƬ ƶƸƱƭƩƭƳƮƷƬƷƱ)
īƭƧ ƶƸưưƪƷƳƹƬ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ ƶ ƶƸƱƳƯƳ ƮƷƬƵƭƳƸ

ƶǀǋİǏĮ
…………… ıĲǆǌ Ǆİǌǈǉǀ ıǑǌƿǊİǑıǆ Ĳǔǌ ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ İȺǁ Ĳǆǐ
ǎįǎǘ………………………. ĮǏ. …… ĲǎǑ įǀǋǎǑ………………………….. ǗǊǎǈ ǎǈ ıǑǌǈįǈǎǉĲǀĲİǐ ĮȺǎĳĮıǁǅǎǑǋİ Ĳǆǌ
ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ İǏǄĮıǈǙǌ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆǐ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ
«ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ ǎǁǉǎǌ», ǗȺǔǐ ĮǑĲƿǐ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǎ «ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ǃƾıİǈ ĲǎǑ
ƴƪƧ …………. ǉĮǈ ǋİ Ĳǎǌ İȺǈǋİǏǈıǋǗ ĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ıĲǎ «ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ǉǗıĲǎǑǐ
ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ», Ĳǎ ǎȺǎǁǎ İȺǁıǆǐ ƿǒǎǑǋİ ǑȺǎǄǏƾǓİǈ ǗǊǎǈ ǎǈ
ıǑǌǈįǈǎǉĲǀĲİǐ.
Ƴǈ ǈįǈǎǉĲǀĲİǐ ǋİ ǒǏǀıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǇĮ ǑȺǎǃƾǊǊǎǑǋİ ĮǁĲǆıǆ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ, ĮǌİǍƾǏĲǆĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ İƾǌ
ǈǉĮǌǎȺǎǈǎǘǋİ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ĮǑĲǎǘ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įİǌ İǌĲĮǒǇǎǘǋİ ıĲǎ ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ǇĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǋİ
ǋİ ǁįǈĮ ǉİĳƾǊĮǈĮ ıĲǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ įǆǊǔǇƿǌĲǔǌ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ.
ƪǉȺǏǗıǔȺǎǐ Ĳǆǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
…………………………….
ǎǏǁǅİĲĮǈ
ǎ/ǆ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ/ƩǈĮǃĮĲǆǏǁǎǑ……………………..

ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ ıĲǎ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ǎǏǄĮǌǈıǋǗ
………………………………………………….……
ǋİ
ƧǏ.

ƪȺǈȺǊƿǎǌ, ǋƿıǔ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıǆǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ ǎ ĮǌǔĲƿǏǔ ǎǏǈıǇƿǌ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ, İǍǎǑıǈǎįǎĲİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ
İǁıȺǏĮǍǆ ǋƿıǔ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ ĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Ĳǔǌ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ
İȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ, ǉĮǈ ĲĮ İȺǈǋİǏǁǅİǈ ıĲǎǑǐ ǈįǈǎǉĲǀĲİǐ Ĳǔǌ įǈĮǋİǏǈıǋƾĲǔǌ.

Ƴǈ ƶǑǌǈįǈǎǉĲǀĲİǐ

(ǑȺǎǄǏĮĳǀ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ ıǑǌǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ)

16855

16856

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭƭ
ƯǁıĲĮ ƹǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǙǌ ƳǏǄĮǌǈıǋǙǌ
ƴĮǏĮǉƾĲǔ ȺĮǏǎǑıǈƾǅǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǊĳĮǃǆĲǈǉǀ ıİǈǏƾ ǎǈ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǁ ǎǏǄĮǌǈıǋǎǁ ȺǎǑ
ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ:
1. ƟǊĳĮ ƷǏƾȺİǅĮ Ƨ.ƪ.
2. ƪǇǌǈǉǀ ƷǏƾȺİǅĮ Ĳǆǐ ƪǊǊƾįǎǐ Ƨ.ƪ.
3. ƷǏƾȺİǅĮ ƴİǈǏĮǈǙǐ Ƨ.ƪ.
4. ƷǏƾȺİǅĮ E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭV-Ƨ
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ƧǈĲǎǘǌĲĮ
ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ/ ưİǋǎǌǔǋƿǌǎ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

16857

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16858

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƧǌĮĳǎǏǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ Ƴǁǉǎǌ»:
1. ƿǒǔ İǊƿǄǍİǈ ǗǊĮ ĲĮ ǑȺǎǃǊǆǇƿǌĲĮ ĮȺǗ İǋƿǌĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉĮǈ ıǑǋĳǔǌǙ ǋİ Ĳǎ ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǄǏĮĳǀǐ,
2. ƿǒǔ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ/ǑȺǎǃƾǊİǈ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ, ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ İǁǌĮǈ
ĮǊǆǇǀ,
3. ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ Ĳǎǌ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ƴ/Ƹ ȺǎǑ İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ ǔǐ ƾǌǔ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ,
4. ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ǉĮǈ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǈǐ ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ ȺǎǑ ĮȺǎǏǏƿǎǑǌ
ĮȺǗ ĮǑĲǗ,
5. Ĳǎ ǉĲǀǏǈǎ ǄǈĮ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ǑȺǎǃƾǊǊǔ ĮǁĲǆıǆ įİǌ ƿǒİǈ ǉǏǈǇİǁ ǉĮĲİįĮĳǈıĲƿǎ
6. ǇĮ ĲǆǏǙ, ǉĮǇ’ ǗǊǆ Ĳǆ įǈƾǏǉİǈĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ, Ĳǆǌ ǈıǒǘǎǑıĮ İǇǌǈǉǀ ǉĮǈ ǉǎǈǌǎĲǈǉǀ
ǌǎǋǎǇİıǁĮ ǉĮǈ ǇĮ İǍĮıĳĮǊǁıǔ ĲǑǒǗǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌİǐ İǄǉǏǁıİǈǐ ǀ/ǉĮǈ ƾįİǈİǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ ĮǑĲǀ,
(4)

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǆ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ IV-ƨ
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ƧǈĲǎǘǌĲĮ ƩǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǔǐ ƶǘǌǎǊǎ ƮĲǆǏǁǎǑ

16859

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16860

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƧǏǈǇ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):
(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ.

ƧǌĮĳǎǏǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ Ƴǁǉǎǌ»:
1. İǁǌĮǈ ıİ ǄǌǙıǆ ǋǎǑ ǗǊĮ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǗȺǎǑ ǃǏǁıǉİĲĮǈ Ĳǎ
įǈĮǋƿǏǈıǋƾ ǋǎǑ ǉĮǈ ĲĮ ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ ȺǊǀǏǔǐ,
2. ƿǒǔ İǊƿǄǍİǈ ǗǊĮ ĲĮ ǑȺǎǃǊǆǇƿǌĲĮ ĮȺǗ İǋƿǌĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉĮǈ ıǑǋĳǔǌǙ ǋİ Ĳǎ ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǄǏĮĳǀǐ,
3. ƿǒǔ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ/ǑȺǎǃƾǊİǈ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ, ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ İǁǌĮǈ ĮǊǆǇǀ,
4. ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ Ĳǎǌ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ƴ/Ƹ ȺǎǑ İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ ǔǐ ƾǌǔ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ,
5. ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ǉĮǈ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǈǐ ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ ȺǎǑ ĮȺǎǏǏƿǎǑǌ

ĮȺǗ ĮǑĲǗ,

6.
7.

8.

Ĳǎ ǉĲǀǏǈǎ ǄǈĮ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ǑȺǎǃƾǊǊǔ ĮǁĲǆıǆ įİǌ ƿǒİǈ ǉǏǈǇİǁ ǉĮĲİįĮĳǈıĲƿǎ,
ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ ǗĲǈ, ĮǌİǍƾǏĲǆĲĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ İǏǄĮıǁİǐ ıĲǎ įǈĮǋƿǏǈıǋƾ ǋǎǑ ǉĮǈ Ĳǎ İǌİǏǄİǈĮǉǗ ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ ĮǑĲǙǌ, įİǌ įǈǉĮǈǎǘǋĮǈ
Ĳǆǌ ǉĮĲĮǃǎǊǀ Ĳǔǌ ǉǈǌǀĲǏǔǌ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮǈ įİǌ ǇĮ ǈıǒǘǎǑǌ ǎǈ İǑǌǎǕǉǎǁ ǗǏǎǈ ĲǎǑ įĮǌİǁǎǑ İƾǌ įİǌ İȺǈĲİǑǒǇİǁ
ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ Ĳǎ ȺǎıǗ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ĮǁĲǆıǆ,
ǇĮ ĲǆǏǙ, ǉĮǇ’ ǗǊǆ Ĳǆ įǈƾǏǉİǈĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ, Ĳǆǌ ǈıǒǘǎǑıĮ İǇǌǈǉǀ ǉĮǈ ǉǎǈǌǎĲǈǉǀ ǌǎǋǎǇİıǁĮ ǉĮǈ ǇĮ
İǍĮıĳĮǊǁıǔ Ĳǈǐ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌİǐ İǄǉǏǁıİǈǐ ǀ/ǉĮǈ ƾįİǈİǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ ĮǑĲǀ. (4)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.
(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ IV-ī
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ƴǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ

16861

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16862

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƧǌĮĳǎǏǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ ǔǐ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ, ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’
Ƴǁǉǎǌ»:
1. ƿǒǔ İǊƿǄǍİǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉĮǈ ıǑǋĳǔǌǙ ǋİ Ĳǎ ĮȺǎĲƿǊİıǋĮ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǄǏĮĳǀǐ,
2. ƿǒǔ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ, ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ İǁǌĮǈ ĮǊǆǇǀ,
3. ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ Ĳǎǌ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ƴ/Ƹ ȺǎǑ İǋĳĮǌǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ ǔǐ ƾǌǔ ĮǁĲǆıǆ,
4. ĮȺǎįƿǒǎǋĮǈ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ǉĮǈ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǈǐ ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ ȺǎǑ ĮȺǎǏǏƿǎǑǌ
ĮȺǗ ĮǑĲǗ,
5. Ĳǎ ǉĲǀǏǈǎ ǄǈĮ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ǑȺǎǃƾǊǊǔ ĮǁĲǆıǆ įİǌ ƿǒİǈ ǉǏǈǇİǁ ǉĮĲİįĮĳǈıĲƿǎ.
(4)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭV-Ʃ
(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǋǗǌǎ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ
ĮǉǈǌǀĲǎǑ įİǌ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ĮȺǗ Ĳǎ ƪ1)

ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ƧǈĲǎǘǌĲĮ
ƹǏǀıǆ ĮǉǈǌǀĲǎǑ ǔǐ ǉǘǏǈĮ ǀ ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ

16863

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16864

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƧǌĮĳǎǏǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ Ƴǁǉǎǌ»:
ƧȺƿǉĲǆıĮ ǄǈĮ ȺǏǙĲǆ ĳǎǏƾ įǈǉĮǁǔǋĮ ȺǊǀǏǎǑǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ǀ/ǉĮǈ ǓǈǊǀǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ǀ/ǉĮǈ İȺǈǉĮǏȺǁĮǐ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ
ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǆǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǀǐ ǋǎǑ įǀǊǔıǆǐ. ƹǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ/ İǌǎǈǉǈƾǅİĲĮǈ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ ǔǐ ǉǘǏǈĮ
ǉĮĲǎǈǉǁĮ / ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ.(i)
(4)

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
(i) ƩǈĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǗĲǈ įİǌ ǈıǒǘİǈ.
(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǆ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16865

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭV-ƪ
(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǋǗǌǎ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ
ĮǉǈǌǀĲǎǑ įİǌ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ĮȺǗ Ĳǎ ƪ1)

ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 ƧǈĲǎǘǌĲĮ
ƹǏǀıǆ ĮǉǈǌǀĲǎǑ ǔǐ ǉǘǏǈĮ ǀ ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǋİĲƾ ĮȺǗ
ĮǊǊĮǄǀ ǒǏǀıǆǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƧǌĮĳǎǏǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ Ƴǁǉǎǌ»:
ưİĲƾ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǆǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǀǐ ǋǎǑ įǀǊǔıǆǐ, ƿǒǔ ȺǏǎǃİǁ ıİ ĮǊǊĮǄǀ ǒǏǀıǆ ǄǈĮ Ĳǎ ĮǉǁǌǆĲǎ İȺǁ Ĳǆǐ
ǎįǎǘ………………………. ĮǏ. …… ĲǎǑ įǀǋǎǑ ………………………….., ĮȺǗ ………………………(ǈ)ıİ ………………,(ǈ) ǃƾıİǈ ĲǎǑ
ǌǗǋǎǑ ………………………………………...
(4)

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
(i) ƩǆǊǙıĲİ İǁįǎǐ ǒǏǀıǆǐ ĮǉǈǌǀĲǎǑ (ǉĮĲǎǈǉǁĮ, İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ıĲƿǄǆ, ǉǊȺ).
(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǆ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ V

(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǋǗǌǎ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ıǑǄǉǑǏǁǔǌ)

ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986
ƶǑǄǉǘǏǈǔǌ ƧǉǈǌǀĲǎǑ

16867

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16868

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƪǁǋĮǈ ǉƾĲǎǒǎǐ ĲǎǑ Ƨĭư…………………, ƿǒǔ įǈǉĮǁǔǋĮ ȺǊǀǏǎǑǐ ǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ ………..İȺǈǉĮǏȺǁĮǐ………...ǓǈǊǀǐ
ǉǑǏǈǗĲǆĲĮǐ…….. (ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ȺǎıǎıĲǗ) ıĲǎ ĮǉǁǌǆĲǎ İȺǁ Ĳǆǐ ǎįǎǘ………………………. ĮǏ. …… ĲǎǑ įǀǋǎǑ
………………………….. ǉĮǈ ıǑǌĮǈǌǙ ıĲǆǌ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ İǏǄĮıǈǙǌ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆǐ ĲǎǑ İǌ ǊǗǄǔ
ĮǉǈǌǀĲǎǑ ǗȺǔǐ ĮǑĲƿǐ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǎ «ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ǃƾıİǈ ĲǎǑ ƴƪƧ ………….Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ȺǎǑ ǇĮ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ/Ĳǆǌ ǈįǈǎǉĲǀĲǆ ǉ. ………………………………….. ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ
«ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ ǎǁǉǎǌ», ǄǈĮ Ĳǆǌ İǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ.

(4)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ VI
(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǋǗǌǎ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
ȺǎǑ İǌǎǈǉǈƾǅİĲĮǈ ǀ ȺĮǏĮǒǔǏİǁĲĮǈ)

ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986 İǌǎǁǉǎǑ
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ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ưǈıǇǙǌǔ/ ƹǏǆıǈǋǎȺǎǈǙ ǒǔǏǁǐ ǌĮ ǉĮĲĮǃƾǊǊǔ ǋǁıǇǔǋĮ Ĳǆ ǋǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮ/ Ĳǎ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ (ĮǏǈǇǋǗǐ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ/
ǗǏǎĳǎǐ) ……………… …. … İȺǁ Ĳǆǐ ǎįǎǘ ……………………………………. ĮǏǈǇǋǗǐ………, ĲǎǑ įǀǋǎǑ …………..………………,
ǔǐ (įǈĮǄǏƾǓĲİ Ǘ,Ĳǈ įİǌ ǈıǒǘİǈ):
Į) ǉǘǏǈĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ ȺǏǙĲǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ ǉĮĲǎǈǉǁĮ
ǃ) İǍǎǒǈǉǀ ǉĮĲǎǈǉǁĮ ǀ ƾǊǊǆ įİǑĲİǏİǘǎǑıĮ
Ǆ) İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ıĲƿǄǆ
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.

(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ
Ĳǆǌ įǆǊǎǘıĮ.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ Vƭƭ
ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ƴƪƧ …...../……..…
ǄǈĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƪǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǉĮĲ’ ǎǁǉǎǌ»
ƧƱƧƯƸƶƬ / ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƶƸƱƩƸƧƶưƳƸ ƴƧƵƪưƨƧƶƪƻƱ
ƨƪƯƷƭƻƶƬƶ ƷƬƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƮƬƶ ƧƴƳƩƳƶƬƶ ǋİ ǉĮĲĮǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ ĲİǒǌǈǉǙǌ ǉĮǈ
İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉǙǌ Ĳǔǌ ǑǊǈǉǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ
1.……….…………………………………………………………………………………………………….……….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………..……….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
3…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
ƶĲǆǌ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ȺǏǎıįǈǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ǎǈ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ ǉĮǈ ĲĮ Ĳİǒǌǈǉƾ ǉĮǈ İǌİǏǄİǈĮǉƾ
ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǔǌ ǑǊǈǉǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ȺǎǑ ĮȺĮǈĲǎǘǌĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǎǌ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗ ĲǎǑ
İǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎǌ ƿǊİǄǒǎ Ĳǆǐ ĲǀǏǆıǆǐ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǀıİǔǌ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ
ĮȺǗ Ĳǎǌ 2ǎ İǌİǏǄİǈĮǉǗ İȺǈǇİǔǏǆĲǀ.
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ƶĲǎǈǒİǁĮ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

Ƨ/Ƨ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ
ƴǎıǗĲǆĲĮ (m2 įǎǋǈǉǎǘ
ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ ıĲǎǈǒİǁǎǑ ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ, (ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ
ĮǈĲǎǘǌĲĮ)
ĲİǋƾǒǈĮ)
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƶƸƱƳƯƳ

Ƨ/Ƨ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ /
ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮ /
ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲĮ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ
Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƪȺǔǌǑǋǁĮ
ƴǏǎǋǆǇİǑĲǀ /
ƧǌĮįǗǒǎǑ

ƶƸƱƳƯƳ

Ƨĭư
ƴǏǎǋǆǇİǑĲǀ / ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ĮǌĮįǗǒǎǑ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ

Ʒǎ ȺǊǀǇǎǐ Ĳǔǌ ǄǏĮǋǋǙǌ Įǌƾ ǑȺǎǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ȺǏǎıĮǏǋǗǅİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ȺǊǀǇǎǑǐ Ĳǔǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ.

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǏǎıĳǎǏƿǐ (ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ/ İǉȺǏǗıǔȺǎ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16873

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16874

ƮĮĲĮǄǏĮĳǀ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌİǏǄİǈĮǉǗ İȺǈǇİǔǏǆĲǀ:
Į. Ƭ ǋǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮ / ǆ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ ǔǐ ıǘǌǎǊǎ ǉĲǆǏǁǎǑ ǋİ ĮǏǈǇǋǗ ǈįǈǎǉĲǆıǈǙǌ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
(įǈĮǋİǏǁıǋĮĲĮ)……… ǉĮǈ İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ıĲƿǄĮıǆǐ ……./ Ĳǎ ǋİǋǎǌǔǋƿǌǎ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ2 ǋİ
ĮǏǈǇǋǗ (ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıǋǗ) ……… (ǑȺǎǄǏĮǋǋǁıĲİ), ƿǒİǈ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǇİǏǋĮǈǌǗǋİǌǆ İȺǈĳƾǌİǈĮ ….
(m2), ǉĮǈ ĳƿǏİǈ:
ƱƧƭ
Ƴƹƭ
Ƴǈǉǎįǎǋǈǉǀ ƾįİǈĮ ȺǎǑ ƿǒİǈ İǉįǎǇİǁ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ 31.12.1989/
ƱǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ ȺǎǑ ȺǈıĲǎȺǎǈİǁ Ĳǆǌ ĮǌƿǄİǏıǆ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ
ĮǌǔĲƿǏǔ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ1.
ǃ. ƸĳǈıĲƾǋİǌǎ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ: ƮİǌĲǏǈǉǗ ǒǔǏǁǐ «ĮǑĲǎǌǎǋǁĮ»/ ƮİǌĲǏǈǉǗ ǋİ «ĮǑĲǎǌǎǋǁĮ»/
ƶǘıĲǆǋĮ/ ƶǑıǉİǑǀ ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆ ǇƿǏǋĮǌıǆ ĲǎǑ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ/ ǋǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ
(ǑȺǎǄǏĮǋǋǁıĲİ)
Ǆ.
ƱƧƭ
Ƴƹƭ
ưİ Ĳǈǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǇĮ İȺǈĲİǑǒǇİǁ İǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮǌĮǃƾǇǋǈıǆ
ǉĮĲƾ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ǋǁĮ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǀ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĮȺǗ Ĳǎ 30% Ĳǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ

Ƭ ǑȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ İĲǀıǈĮ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ İǁǌĮǈ:
……………………………(kWh/m2) .
į. ƪǈįǈǉǀ ĮǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ ĮǊǊĮǄǀǐ ǉĮǑıĲǀǏĮ ǊƿǃǆĲĮ/ ƴǏǎıįǈǎǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǆǐ ǈıǒǘǎǐ ǊƿǃǆĲĮ
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ ƷƳƷƪƪ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
İ. ƪǈįǈǉǀ ĮǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ ĲǎȺǎǇƿĲǆıǆǐ İıǔĲİǏǈǉǀǐ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆǐ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2

ƨƾıİǈ Ĳǔǌ ǎǏǈıǋǙǌ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ

Ƴ ƧǈĲǙǌ ǀ
İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ

Ƴ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗǐ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀǐ

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ]

[ƶĳǏĮǄǁįĮ]

1

ǻİȞ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Ș ȠȚțȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ Ȓ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ țĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ

3.ƧǌĮǃƾǇǋǈıǆ
ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
ǇƿǏǋĮǌıǆǐ ǉĮǈ
ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ȺĮǏǎǒǀǐ
ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ ǒǏǀıǆǐ.

2.ƷǎȺǎǇƿĲǆıǆ
ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆǐ ıĲǎ
ǉƿǊǑĳǎǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǎǑ
ĲǎǑ įǙǋĮĲǎǐ / ıĲƿǄǆǐ
ǉĮǈ Ĳǆǐ ȺǈǊǎĲǀǐ

1. ƧǌĲǈǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǎǑĳǔǋƾĲǔǌ ǉĮǈ
ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ıǉǁĮıǆǐ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ

250 €/m2
1.ƨ. īǈĮ ĮǌǎǈǄǗǋİǌĮ ǋİ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉĮ (ǒǔǏǁǐ ȺĮǌĲǅǎǘǏǈĮ / ǏǎǊƾ):280 €/m2
1.ī. ưǗǌǎ ƸĮǊǎȺǁǌĮǉİǐ: 75 €/m2

1.ƨ. ƧǌǎǈǄǗǋİǌĮ

1.ī. ưǗǌǎ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉİǐ

1.Ʃ. ƪǍǔĲİǏǈǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ıǉǁĮıǆǐ ǉĮǈ İǍǙĳǑǊǊĮ

2.ƨ. īǈĮ İǍǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ ǊǎǈȺǎǘ ǉİǊǘĳǎǑǐ & ȺǈǊǎĲǀ: 50 €/m2
2.ī. īǈĮ İıǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ: 25 €/m2

3.Ƨ. ƮİǌĲǏǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ

2.ƨ. ƪǍǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ ǊǎǈȺǎǘ ǉİǊǘĳǎǑǐ &
ȺǈǊǎĲǀǐ

3.Ƨ. ƮİǌĲǏǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ

11.000 €

iii) ǄǈĮ P  150 kW:

3.ƪ. ƬǊǈĮǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ǄǈĮ ȺĮǏǎǒǀ ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ
ǒǏǀıǆǐ

3.ƪ. ƬǊǈĮǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ǄǈĮ ȺĮǏǎǒǀ ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ ǒǏǀıǆǐ: ƿǔǐ 1.300 €
Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ

3.Ʃ. ƶǘıĲǆǋĮ ǋİ ǉǘǏǈĮ ǒǏǀıǆ Ƨ.ƴ.ƪ. ǀ ƶƬĬƸƧ: ƿǔǐ 15.000 €

3.ī. ƩǈĮĲƾǍİǈǐ ĮǑĲǗǋĮĲǎǑ İǊƿǄǒǎǑ Ĳǆǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
ǇƿǏǋĮǌıǆǐ: ƿǔǐ 600 € Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǉĮǈ ƿǔǐ 7.000 € ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ
Ĳǆǌ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ

3.ƨ. ƧĲǎǋǈǉǗǐ (İȺǈĲǎǁǒǈǎǐ) ǉĮǑıĲǀǏĮǐ - ǊƿǃǆĲĮǐ: ƿǔǐ 5.000 €

ii) ǄǈĮ 70 P<150 kW:

3.ī. ƩǈĮĲƾǍİǈǐ ĮǑĲǎǋƾĲǎǑ İǊƿǄǒǎǑ Ĳǆǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ
ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ

3.Ʃ. ƶǘıĲǆǋĮ ǋİ ǉǘǏǈĮ ǒǏǀıǆ Ƨ.ƴ.ƪ. ǀ ƶƬĬƸƧ

6.000 €
8.000 €

i) ǄǈĮ P<70 kW:

3.ƨ. ƧĲǎǋǈǉǗǐ (İȺǈĲǎǁǒǈǎǐ) ǉĮǑıĲǀǏĮǐ - ǊƿǃǆĲĮǐ

2.ī. ƪıǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ

2.Ƨ. īǈĮ įǙǋĮ: 40 €/m2

2.Ƨ. ƪǍǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ įǙǋĮĲǎǐ

Ơǔǐ 2.500 € Įǌƾ ǈįǈǎǉĲǆıǁĮ

1.Ʃ. ƪǍǔĲİǏǈǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ıǉǁĮıǆǐ ǉĮǈ İǍǙĳǑǊǊĮ:

1.Ƨ. īǈĮ ıǑǏǗǋİǌĮ ǀ İȺƾǊǊǆǊĮ ǋİ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉĮ (ǒǔǏǁǐ ȺĮǌĲǅǎǘǏǈĮ / ǏǎǊƾ):

ƧƱƻƷƧƷƧ ƳƵƭƧ ƪƴƭƯƪƲƭưƻƱ ƩƧƴƧƱƻƱ ƧƱƧ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƩƧƴƧƱƬƶ

1.Ƨ. ƶǑǏǗǋİǌĮ ǀ İȺƾǊǊǆǊĮ

ƸƴƳƮƧƷƬīƳƵƭA ƴƧƵƪưƨƧƶƬƶ

ƸƴƳưƱƬưƧ: ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ǉĮĲǆǄǎǏǈǙǌ ǉĮǈ ǑȺǎǉĮĲǆǄǎǏǈǙǌ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƳįǆǄǁİǐ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ʒǎ ƠǌĲǑȺǎ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ƿǒİǈ ǑȺǎǄǏĮĳİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ ǉĮǈ Ĳǎǌ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ
ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ.
ƶĲǆǌ ıĲǀǊǆ «Ƨ/Ƨ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ» ǉĮĲĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǐ ĮǏǈǇǋǗǐ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ĮȺǗ Ĳǎǌ ƴǁǌĮǉĮ «ƧƱƧƯƸƶƬ / ƴƪƵƭīƵƧĭƬ ƶƸƱƩƸƧƶưƳƸ ƴƧƵƪưƨƧƶƪƻƱ
ƨƪƯƷƭƻƶƬƶ ƷƬƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƮƬƶ ƧƴƳƩƳƶƬƶ»
ƸȺǎǄǏĮǋǋǁǅİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ Į ǉĮǈ ǃ ǗȺǎǈǎ ǈıǒǘİǈ.
ƶĲǎ Ⱥİįǁǎ Į ǉĮǈ Ǆ İȺǈǊƿǄİĲĮǈ ǗȺǎǈǎ ǈıǒǘİǈ (ǌĮǈ ǀ Ǘǒǈ).
Ƴǈ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǉĮǈ ǎǈ ĮǌĲǁıĲǎǈǒİǐ ȺǎıǗĲǆĲİǐ, ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮȺǗ
Ĳǎǌ İǌİǏǄİǈĮǉǗ İȺǈǇİǔǏǆĲǀ.
ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉǗıĲǎǑǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ, ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ, ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ
ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ Ĳǔǌ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ/ ĮǌĮįǗǒǔǌ ĮȺǗ Ĳǎǌ
ĮǈĲǎǘǌĲĮ.
ƮĮĲĮǒǔǏǎǘǌĲĮǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ ıĲǆǊǙǌ ĲǎǑ ȺǁǌĮǉĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών
ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία
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ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

ưİĲƾ Ĳǆǌ İǈıĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ǉǗıĲǎǑǐ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ǉĮǈ ĲǎǑ ƪǌĲǘȺǎǑ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ıĲǎ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǗ ıǘıĲǆǋĮ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ǉǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ǉƾȺǎǈĮǐ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ, ıİ
İȺǁȺİįǎ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ įĮȺƾǌǆǐ, ǑȺİǏǃĮǁǌİǈ Ĳǎ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǉǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƾĲǔǌ ĲǈǋǙǌ ǋǎǌƾįĮǐ, Ĳǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ǇĮ ĮǌĮȺǏǎıĮǏǋǎıĲİǁ
ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǊǗǄǎǑ "ĮǌǙĲĮĲǎ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ įĮȺƾǌǆǐ" (ưƿǏǎǐ ī-ƴĮǏƾǏĲǆǋĮ ƭ-ƨ) ȺǏǎǐ Ĳǎ "ǉǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ". ƧǌĲǁıĲǎǈǒĮ Ĳǎ ǉǗıĲǎǐ Ĳǆǐ ǉƾǇİ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆǐ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆǐ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ, ıİ
İȺǁȺİįǎ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ įĮȺƾǌǆǐ, ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıİ ǉƾǇİ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǇĮ ĮǌĮȺǏǎıĮǏǋǎıĲİǁ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǊǗǄǎǑ ǌƿǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ ǗȺǔǐ ƿǒİǈ ǑȺǎǊǎǄǈıĲİǁ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎǐ Ĳǎ
ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ǗȺǔǐ ƿǒİǈ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ.

ƶĲǈǐ ıĲǀǊİǐ "ƣǌǎǋĮ ƭįǈǎǉĲǀĲǆ" ǉĮǈ "Ƨĭư ƭįǈǎǉĲǀĲǆ" ǎ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ǇĮ ıǆǋİǈǙǌİǈ ĲĮ ĮǌĲǁıĲǎǈǒĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ƭįǈǎǉĲǀĲǆ ȺǎǑ ǇĮ ǑȺǎǃƾǊİǈ ĮǁĲǆıǆ ıĲǆǌ ƷǏƾȺİǅĮ.
ƴƵƳƶƳƹƬ: Ʒǎ ǗǌǎǋĮ ȺǎǑ ĳĮǁǌİĲĮǈ ıĲĮ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲĮ ǋȺǎǏİǈ ǌĮ ǋǆǌ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıĲǎ ȺǏǗıǔȺǎ ȺǎǑ ǇĮ ǑȺǎǃƾǊİǈ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ)

Ƴǈ ıĲǀǊİǐ (1) İǔǐ (4) ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ ǉİǊǈƾ (9) ƿǔǐ (12) ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ Ĳǆǐ ıĲǀǊǆǐ "ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ" ĮȺǗ Ĳǎ ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ĲǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ, ǋİ įǈĮǒǔǏǈıǋǗ ĲǎǑ
ǉǗıĲǎǑǐ ıİ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ.
ƴƵƳƶƳƹƬ: Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǆǐ ıĲǀǊǆǐ "ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ" ĮȺǗ Ĳǎ ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĲĮǑĲǁǅİĲĮǈ ǋİ Ĳǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ ĲǎǑ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ȺǁǌĮǉĮ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ƶƸƱƳƯƭƮƳ
ƮƳƶƷƳƶ

ƶǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǋǗǌǎ ĲĮ ǊİǑǉƾ ǉİǊǈƾ. ƷĮ ǑȺǗǊǎǈȺĮ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ǉƾǌǎǌĲĮǐ ĲǎǑǐ ǉĮĲƾǊǊǆǊǎǑǐ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǎǘǐ.
ƷĮ ǉİǊǈƾ (1) ƿǔǐ (8) ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǋİ ĲǎǑǐ ǉǔįǈǉǎǘǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ (1Ƨ-3ƪ). Ƨǌ įİǌ İȺĮǏǉǎǘǌ, ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ȺǏǎıĲİǇǎǘǌ ǉǈ ƾǊǊĮ ǉİǊǈƾ, ǉƾǌǎǌĲĮǐ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĮǏǒİǁǎǑ.

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ
0%

0

0

….

0

0

0

…..

…..

0

0

0

0

0

0

(5)

…..

ĮǇǏǎǁǅİǈ ıĲǎ
100% )

0

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƨ2

(4)

0

(3)

ƨ1

(2)

0

(1)

Ƨ2

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

0

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ)
ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ)
ĲǎǑ ǉƾǇİ
ıİ (€ )
ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
ǄǈĮ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
(%)
(ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ VIII: ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ǉǗıĲǎǑǐ ǃƾıİǈ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ

16878
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭX-Ƨ
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986
ƧǌĮįǗǒǎǑ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ

16879

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16880

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƪǉĲƿǊİıĮ Ĳǈǐ İǏǄĮıǁİǐ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǎǘǌ ıĲǈǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. …………………..…. ĲǎǑ ĮȺǗ …../…../20...
«ƪǌĲǘȺǎǑ ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ» ĲǎǑ ƪǌİǏǄİǈĮǉǎǘ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ ………….…………………………………………., ǃƾıİǈ
ĲǎǑ ƴƪƧ …………………., ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǙǌĲĮǐ ĲĮ ǑǊǈǉƾ/ıǑıĲǀǋĮĲĮ ȺǎǑ ĮȺǎıĲƾǊǇǆǉĮǌ ǋİ Ĳǎ/ĲĮ ƩİǊĲǁǎ/Į ƧȺǎıĲǎǊǀǐ
……………………………… ĲǎǑ/Ĳǔǌ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ/ǔǌ …………………………………………………………... ǉĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ
İǈįǈǉǗĲİǏİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ İĳĮǏǋǎǄǀǐ Ĳǔǌ ǑǊǈǉǙǌ ǀ/ǉĮǈ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ, ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ/ıĲǈǐ ĮȺǗ
……….…………………… ƸȺİǘǇǑǌǆ/İǐ ƩǀǊǔıǆ/ıİǈǐ ĲǎǑ/Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǀ/ǔǌ.
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(4)

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƹ-ƨ
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986
ƴǏǎǋǆǇİǑĲǀ ƸǊǈǉǙǌ

16881

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16882

ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

ƴƵƳƶ(1):
Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƭ. ƷĮ ǑǊǈǉƾ ǀ/ǉĮǈ ıǑıĲǀǋĮĲĮ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ ƿǒǔ ȺǏǎǋǆǇİǘıİǈ ıĲǎǌ/ıĲǆǌ.……………………….…………ǋİ Ĳǎ/ĲĮ įİǊĲǁǎ/Į
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ ………………………………….. ĳƿǏǎǑǌ Ĳǆǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǆ ıǀǋĮǌıǆ CE ǄǈĮ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ ǀ ǄǈĮ Ĳǎ ǋƿǏǎǐ ȺǎǑ
ĮĳǎǏƾ ıĲĮ ……………………………………………./ įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ǌĮ ĳƿǏǎǑǌ ıǀǋĮǌıǆ CE(i).
ƭƭ. ƪȺǈȺǊƿǎǌ, ĲĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ǑǊǈǉƾ:
1. ĭƿǏǎǑǌ ĲĮ İǌİǏǄİǈĮǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ, ȺǎǑ ĮȺİǈǉǎǌǁǅǎǌĲĮǈ ıĲĮ ıǑǌǆǋǋƿǌĮ, ıĲǎ ĮǌǔĲƿǏǔ įİǊĲǁǎ
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ, ĮǌĲǁǄǏĮĳĮ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǙǌ ǉĮǈ
2. ƮĮǊǘȺĲǎǑǌ Ĳǈǐ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ǄǈĮ ĲĮ İǌİǏǄİǈĮǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ, ȺǎǑ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ıĲǎ «ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ», ȺǎǑ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌİǏǄİǈĮǉǗ İȺǈǇİǔǏǆĲǀ …………………………………………., ǃƾıİǈ
ĲǎǑ ƴƪƧ ………….……………..……, ǑȺǗ Ĳǈǐ ĮǉǗǊǎǑǇİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ İĳĮǏǋǎǄǀǐ/ĲǎȺǎǇƿĲǆıǆǐ (ii)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(4)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.
(i) ƩǈĮǄǏƾǓĲİ / ıǑǋȺǊǆǏǙıĲİ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ
(ii) ƪĳǗıǎǌ ǑȺƾǏǒǎǑǌ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƹ-ī
ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ Ʊ. 1599/1986
ƴǏǎǋǆǇİǑĲǀ ƸǊǈǉǙǌ & ƧǌĮįǗǒǎǑ ĲǎǑ ƠǏǄǎǑ
(İĳǗıǎǌ İǁǌĮǈ Ĳǎ ǁįǈǎ ȺǏǗıǔȺǎ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƸƴƪƸĬƸƱƬ ƩƬƯƻƶƬ
(ƾǏǇǏǎ 8 Ʊ.1599/1986)

Ƭ ĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋİ ĮǑĲǀ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǊİǄǒǇİǁ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮǏǒİǁǎ ƾǊǊǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ
(ƾǏǇǏǎ 8 ȺĮǏ. 4 Ʊ. 1599/1986)

ƴƵƳƶ(1):

ƪĬƱƭƮƳ ƷƧưƪƭƳ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƧƱƧƴƷƸƲƬƶ Ƨ.ƪ.«ƪ.Ʒ.ƪ.ƧƱ. Ƨ.ƪ.»
( ƴƵƬƱ Ʒƪưƴưƪ Ƨ.ƪ.)

Ƴ – Ƭ ƣǌǎǋĮ:

ƪȺǙǌǑǋǎ:

ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ƴĮĲƿǏĮ:
ƣǌǎǋĮ ǉĮǈ ƪȺǙǌǑǋǎ ưǆĲƿǏĮǐ:
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǆǐ(2):
ƷǗȺǎǐ īƿǌǌǆıǆǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ:
ƷǗȺǎǐ ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ:

ƷǆǊ:
ƳįǗǐ:

ƧǏǈǇ:

ƧǏ. ƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ (Fax):

ưİ ĮĲǎǋǈǉǀ ǋǎǑ İǑǇǘǌǆ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ǉǑǏǙıİǈǐ
ƾǏǇǏǎǑ 22 ĲǎǑ Ʊ. 1599/1986, įǆǊǙǌǔ ǗĲǈ:

ƷƮ:

Ʃ/ǌıǆ ƬǊİǉĲǏ.
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
(ƪmail):

(3)

, ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 6 ĲǎǑ

ƷĮ ǑǊǈǉƾ ǀ/ǉĮǈ ıǑıĲǀǋĮĲĮ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ ƿǒǔ ȺǏǎǋǆǇİǘıİǈ ıĲǎǌ/ıĲǆǌ.……………………………ǋİ Ĳǎ/ĲĮ įİǊĲǁǎ/Į
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ ………………………………….. ĳƿǏǎǑǌ Ĳǆǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǆ ıǀǋĮǌıǆ CE ǄǈĮ ıǘǌǎǊǎ ǀ ǄǈĮ Ĳǎ ǋƿǏǎǐ ȺǎǑ ĮĳǎǏƾ
ıĲĮ: ……………………………………………../ įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ǌĮ ĳƿǏǎǑǌ ıǀǋĮǌıǆ CE(i). ƷĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ǑǊǈǉƾ:
1. ĭƿǏǎǑǌ ĲĮ İǌİǏǄİǈĮǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ, ȺǎǑ ĮȺİǈǉǎǌǁǅǎǌĲĮǈ ıĲĮ ıǑǌǆǋǋƿǌĮ ǋİ Ĳǎ/ĲĮ ĮǌǔĲƿǏǔ įİǊĲǁǎ/Į
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ, ĮǌĲǁǄǏĮĳĮ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǙǌ ǉĮǈ
2. ƮĮǊǘȺĲǎǑǌ Ĳǈǐ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ǄǈĮ ĲĮ İǌİǏǄİǈĮǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ, ȺǎǑ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ıĲǎ «ƠǌĲǑȺǎ ƴǏǗĲĮıǆǐ
ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ», ȺǎǑ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌİǏǄİǈĮǉǗ İȺǈǇİǔǏǆĲǀ …………………………………………., ǃƾıİǈ
ĲǎǑ ƴƪƧ ……………………..……, ǑȺǗ Ĳǈǐ ĮǉǗǊǎǑǇİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ İĳĮǏǋǎǄǀǐ/ĲǎȺǎǇƿĲǆıǆǐ (ii):
ƪǉĲİǊƿıĲǆǉĮǌ ǎǈ İǏǄĮıǁİǐ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǎǘǌ ıĲǈǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ, ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ …………… ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ «ƪǌĲǘȺǎǑ
ƴǏǗĲĮıǆǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ», ǉĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ İĳĮǏǋǎǄǀǐ / ĲǎȺǎǇƿĲǆıǆǐ.
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….(4)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ:

……….20……
Ƴ – Ƭ ƩǆǊ.

(ƸȺǎǄǏĮĳǀ)

(1) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ȺǎǊǁĲǆ ǀ ƧǏǒǀ ǀ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ĲǎǑ įǆǋǗıǈǎǑ ĲǎǋƿĮ, ȺǎǑ ĮȺİǑǇǘǌİĲĮǈ ǆ ĮǁĲǆıǆ.
(2) ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ.
(3) «ƣȺǎǈǎǐ İǌ ǄǌǙıİǈ ĲǎǑ įǆǊǙǌİǈ ǓİǑįǀ ǄİǄǎǌǗĲĮ ǀ ĮǏǌİǁĲĮǈ ǀ ĮȺǎǉǏǘȺĲİǈ ĲĮ ĮǊǆǇǈǌƾ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǆ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ĳǑǊƾǉǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ ǋǆǌǙǌ. ƪƾǌ ǎ ǑȺĮǁĲǈǎǐ ĮǑĲǙǌ Ĳǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ȺǏǎıȺǎǏǁıİǈ ıĲǎǌ
İĮǑĲǗǌ ĲǎǑ ǀ ıİ ƾǊǊǎǌ ȺİǏǈǎǑıǈĮǉǗ ǗĳİǊǎǐ ǃǊƾȺĲǎǌĲĮǐ ĲǏǁĲǎǌ ǀ ıǉǗȺİǑİ ǌĮ ǃǊƾǓİǈ ƾǊǊǎǌ, ĲǈǋǔǏİǁĲĮǈ ǋİ ǉƾǇİǈǏǍǆ ǋƿǒǏǈ 10 İĲǙǌ.
(4) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİȺƾǏǉİǈĮǐ ǒǙǏǎǑ ǆ įǀǊǔıǆ ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈ ıĲǆǌ Ⱥǁıǔ ǗǓǆ Ĳǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǆǊǎǘǌĲĮ ǀ Ĳǆǌ
įǆǊǎǘıĮ.
(i) ƩǈĮǄǏƾǓĲİ / ıǑǋȺǊǆǏǙıĲİ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ
(ii) ƪĳǗıǎǌ ǑȺƾǏǒǎǑǌ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ X
ƠǌĲǑȺǎ ƮĮĲĮǄǏĮĳǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ – ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ ƠǏǄǎǑ
ǃƾıİǈ Ĳǆǐ 2ǆǐ ƪǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ƪȺǈǇİǙǏǆıǆǐ (ƴƪƧ ……./……)
ƶǑǌǆǋǋƿǌĮ: …….. ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ
ƮƧƷƧīƵƧĭƬ ƴƧƵƪưƨƧƶƪƻƱ ƨƪƯƷƭƻƶƬƶ ƷƬƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƮƬƶ ƧƴƳƩƳƶƬƶ
ƨƧƶƪƭ ƷƻƱ ƴƵƳƷƧƶƪƻƱ ƷƳƸ ƪƱƷƸƴƳƸ ƷƳƸ ƴƧƵƧƵƷƬưƧƷƳƶ VII
īƭƧ ƷƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ «ƪƲƳƭƮƳƱƳưƬƶƬ ƮƧƷ’ ƳƭƮƳƱ»
1.……….…………………………………………………………………………………………………….……….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………..……….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
3…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………….……….…………………
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
4………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………….
īǈĮ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ĲǎǑ ȺĮǏǗǌĲǎǐ İǌĲǘȺǎǑ ǎ İȺǈǇİǔǏǆĲǀǐ ǉƾǌİǈ įİǉĲƾ ǋǗǌǎ ĲĮ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǎǘǌ ıĲǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ĮǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ
ǑǊǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16886

ƶĲǎǈǒİǁĮ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ǃƾıİǈ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ

Ƨ/Ƨ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ (m2 įǎǋǈǉǎǘ
ıĲǎǈǒİǁǎǑ ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ,
ĲİǋƾǒǈĮ)

ƶƸƱƳƯƳ

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ

Ƨ/Ƨ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ /
ưǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮ /
ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲĮ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ
Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƪȺǔǌǑǋǁĮ
ƴǏǎǋǆǇİǑĲǀ /
ƧǌĮįǗǒǎǑ

ƶƸƱƳƯƳ

Ƨĭư
ƴǏǎǋǆǇİǑĲǀ /
ĮǌĮįǗǒǎǑ

Ʒǎ ȺǊǀǇǎǐ Ĳǔǌ ǄǏĮǋǋǙǌ Įǌƾ ǑȺǎǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ȺǏǎıĮǏǋǗǅİĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ȺǊǀǇǎǑǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ.

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƩĮȺƾǌǆǐ

ƮĮĲĮǄǏĮĳǀ ƴĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ ƩĮȺĮǌǙǌ
ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16888

ƩƬƯƶƬ ƪƱƪƵīƪƭƧƮƳƸ ƪƴƭĬƪƵƬƷƬ
ƷĮ ǑǊǈǉƾ /ıǑıĲǀǋĮĲĮ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ
ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ ȺǊǆǏǎǘǌ Ĳǈǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ. Ƴǈ ȺǎıǗĲǆĲİǐ ĲǎǑ ȺǁǌĮǉĮ
ĮǌĲĮȺǎǉǏǁǌǎǌĲĮǈ ȺǊǀǏǔǐ ıĲǎ ǑǊǎȺǎǈǆǇƿǌ ƿǏǄǎ.
Ƭ ƸȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǆ ƪĲǀıǈĮ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ ȺǏǔĲǎǄİǌǎǘǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǔ ƴƪƧ İǁǌĮǈ

……………………… (kWh/m2), ǆ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ İǌİǏǄİǈĮǉǀ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ……………, İǌǙ ǆ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ
İǌƿǏǄİǈĮǐ İǁǌĮǈ ……% Ĳǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ ĮǌĮĳǎǏƾǐ (kWh/m2)

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ǀ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ

Ƴ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗǐ ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀǐ

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ]

[ƶĳǏĮǄǁįĮ]

3.ƧǌĮǃƾǇǋǈıǆ
ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
ǇƿǏǋĮǌıǆǐ ǉĮǈ
ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ȺĮǏǎǒǀǐ
ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ
ǒǏǀıǆǐ.

2.ƷǎȺǎǇƿĲǆıǆ
ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆǐ ıĲǎ
ǉƿǊǑĳǎǐ ĲǎǑ ǉĲǆǏǁǎǑ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǎ
Ǒ ĲǎǑ įǙǋĮĲǎǐ /
ıĲƿǄǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ
ȺǈǊǎĲǀǐ

1. ƧǌĲǈǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǎǑĳǔǋƾĲǔǌ ǉĮǈ
ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ıǉǁĮıǆǐ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ

1.ƨ. īǈĮ ĮǌǎǈǄǗǋİǌĮ ǋİ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉĮ (ǒǔǏǁǐ ȺĮǌĲǅǎǘǏǈĮ / ǏǎǊƾ): 280 €/m2
1.ī. ưǗǌǎ ƸĮǊǎȺǁǌĮǉİǐ: 75 €/m2

1.ī. ưǗǌǎ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉİǐ

1.Ʃ. ƪǍǔĲİǏǈǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ıǉǁĮıǆǐ ǉĮǈ İǍǙĳǑǊǊĮ

2.ƨ. īǈĮ İǍǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ ǊǎǈȺǎǘ ǉİǊǘĳǎǑǐ & ȺǈǊǎĲǀ: 50 €/m2
2.ī. īǈĮ İıǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ: 25 €/m2

3.Ƨ. ƮİǌĲǏǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ

2.ƨ. ƪǍǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ ǊǎǈȺǎǘ ǉİǊǘĳǎǑǐ &
ȺǈǊǎĲǀǐ

3.Ƨ. ƮİǌĲǏǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ

11.000 €

iii) ǄǈĮ P  150 kW:

3.ƪ. ƬǊǈĮǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ǄǈĮ ȺĮǏǎǒǀ ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ
ǒǏǀıǆǐ

3.ƪ. ƬǊǈĮǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ǄǈĮ ȺĮǏǎǒǀ ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ ǒǏǀıǆǐ: ƿǔǐ 1.300 €
Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ

3.Ʃ. ƶǘıĲǆǋĮ ǋİ ǉǘǏǈĮ ǒǏǀıǆ Ƨ.ƴ.ƪ. ǀ ƶƬĬƸƧ: ƿǔǐ 15.000 €

3.ī. ƩǈĮĲƾǍİǈǐ ĮǑĲǗǋĮĲǎǑ İǊƿǄǒǎǑ Ĳǆǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
ǇƿǏǋĮǌıǆǐ: ƿǔǐ 600 € Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǉĮǈ ƿǔǐ 7.000 € ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ
Ĳǆǌ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ

3.ƨ. ƧĲǎǋǈǉǗǐ (İȺǈĲǎǁǒǈǎǐ) ǉĮǑıĲǀǏĮǐ - ǊƿǃǆĲĮǐ: ƿǔǐ 5.000 €

ii) ǄǈĮ 70 P<150 kW:

3.ī. ƩǈĮĲƾǍİǈǐ ĮǑĲǎǋƾĲǎǑ İǊƿǄǒǎǑ Ĳǆǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ
ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ǇƿǏǋĮǌıǆǐ

3.Ʃ. ƶǘıĲǆǋĮ ǋİ ǉǘǏǈĮ ǒǏǀıǆ Ƨ.ƴ.ƪ. ǀ ƶƬĬƸƧ

6.000 €
8.000 €

i) ǄǈĮ P<70 kW:

3.ƨ. ƧĲǎǋǈǉǗǐ (İȺǈĲǎǁǒǈǎǐ) ǉĮǑıĲǀǏĮǐ - ǊƿǃǆĲĮǐ

2.ī. ƪıǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ

2.Ƨ. īǈĮ įǙǋĮ: 40 €/m2

2.Ƨ. ƪǍǔĲİǏǈǉǀ ǇİǏǋǎǋǗǌǔıǆ įǙǋĮĲǎǐ

Ơǔǐ 2.500 € Įǌƾ ǈįǈǎǉĲǆıǁĮ

1.Ʃ. ƪǍǔĲİǏǈǉƾ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ıǉǁĮıǆǐ ǉĮǈ İǍǙĳǑǊǊĮ:

1.Ƨ. īǈĮ ıǑǏǗǋİǌĮ ǀ İȺƾǊǊǆǊĮ ǋİ ǑĮǊǎȺǁǌĮǉĮ (ǒǔǏǁǐ ȺĮǌĲǅǎǘǏǈĮ / ǏǎǊƾ):
250 €/m2

1.ƨ. ƧǌǎǈǄǗǋİǌĮ

ƧƱƻƷƧƷƧ ƳƵƭƧ ƪƴƭƯƪƲƭưƻƱ ƩƧƴƧƱƻƱ ƧƱƧ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƩƧƴƧƱƬƶ

1.Ƨ. ƶǑǏǗǋİǌĮ ǀ İȺƾǊǊǆǊĮ

ƸƴƳƮƧƷƬīƳƵƭA ƴƧƵƪưƨƧƶƬƶ

ƸƴƳưƱƬưƧ : ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ǉĮĲǆǄǎǏǈǙǌ ǉĮǈ ǑȺǎǉĮĲǆǄǎǏǈǙǌ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16889

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16890

ƳįǆǄǁİǐ ǉĮĲĮǒǙǏǆıǆǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ
1.
2.

ƪǊƿǄǒİĲĮǈ ǗĲǈ Ĳǎ ƠǌĲǑȺǎ ƿǒİǈ ǑȺǎǄǏĮĳİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ ǉĮǈ Ĳǎǌ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ
ƪȺǈǇİǔǏǆĲǀ.
ƧȺǗ ĲĮ ıǑǌǆǋǋƿǌĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ Ĳǔǌ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ/ ĮǌĮįǗǒǔǌ
İǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ĲĮ ǉǗıĲǆ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǉĮĲĮǒǔǏǆǇİǁ ıĲǎǌ ȺǁǌĮǉĮ ĲǎǑ ȺĮǏǗǌĲǎǐ ƪǌĲǘȺǎǑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16891

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών
ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ƶƸƱƳƯƭƮƳ
ƮƳƶƷƳƶ

ƮƪƱƳ

ƸȺǎǄǏĮĳǀ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

ưİĲƾ Ĳǆǌ İǈıĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ǉǗıĲǎǑǐ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ǉĮǈ ĲǎǑ "ƪǌĲǘȺǎǑ ƮĮĲĮǄǏĮĳǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ – ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ ƠǏǄǎǑ" ıĲǎ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǗ ıǘıĲǆǋĮ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ǉǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ ǉƾȺǎǈĮǐ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ, ıİ İȺǁȺİįǎ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ įĮȺƾǌǆǐ, ǑȺİǏǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ƧȺǎįİǉĲǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ įĮȺƾǌǆǐ ĲǎǑ "ƪǌĲǘȺǎǑ ƪǉĲĮǋǁİǑıǆǐ ƩĮǌİǁǎǑ ǀ ƸȺǗǊǎǈȺǎǑ ƩĮǌİǁǎǑ / ƹǎǏǀǄǆıǆǐ ƮǈǌǀĲǏǔǌ" (ƴĮǏƾǏĲǆǋĮ ƹƭƭ
- ưƿǏǎǐ ƨ), Ĳǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ǇĮ ĮǌĮȺǏǎıĮǏǋǎıĲİǁ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǊǗǄǎǑ "ƧȺǎįİǉĲǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ įĮȺƾǌǆǐ" ȺǏǎǐ Ĳǎ "ǉǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ". ƧǌĲǁıĲǎǈǒĮ Ĳǎ ǉǗıĲǎǐ Ĳǆǐ ǉƾǇİ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆǐ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆǐ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ, ıİ İȺǁȺİįǎ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ įĮȺƾǌǆǐ, ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıİ ǉƾǇİ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ǇĮ ĮǌĮȺǏǎıĮǏǋǎıĲİǁ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǊǗǄǎǑ ǌƿǎ
ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲǆ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ ǗȺǔǐ ƿǒİǈ ǑȺǎǊǎǄǈıĲİǁ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎǐ Ĳǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ ĲǎǑ ĮǌǔĲƿǏǎǑ ȺǁǌĮǉĮ ǗȺǔǐ ƿǒİǈ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ.

ƶĲǈǐ ıĲǀǊİǐ "ƣǌǎǋĮ ƭįǈǎǉĲǀĲǆ" ǉĮǈ "Ƨĭư ƭįǈǎǉĲǀĲǆ" ǎ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ǇĮ ıǆǋİǈǙǌİǈ ĲĮ ĮǌĲǁıĲǎǈǒĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ƭįǈǎǉĲǀĲǆ ȺǎǑ ƿǒİǈ ǑȺǎǃƾǊİǈ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ ıĲǆǌ ƷǏƾȺİǅĮ. (ƴƵƳƶƳƹƬ: Ʒǎ ǗǌǎǋĮ ȺǎǑ ĳĮǁǌİĲĮǈ ıĲĮ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲĮ
ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ǋǆǌ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ ıĲǎ ȺǏǗıǔȺǎ ȺǎǑ ƿǒİǈ ǑȺǎǃƾǊİǈ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ).

ƶǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǋǗǌǎ ĲĮ ǊİǑǉƾ ǉİǊǈƾ. ƷĮ ǑȺǗǊǎǈȺĮ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮǑĲǗǋĮĲĮ ǉƾǌǎǌĲĮǐ ĲǎǑǐ ǉĮĲƾǊǊǆǊǎǑǐ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǎǘǐ.
ƷĮ ǉİǊǈƾ (1) ƿǔǐ (8) ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǋİ ĲǎǑǐ ǉǔįǈǉǎǘǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ (1Ƨ-3ƪ). Ƨǌ įİǌ İȺĮǏǉǎǘǌ, ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ȺǏǎıĲİǇǎǘǌ ǉǈ ƾǊǊĮ ǉİǊǈƾ, ǉƾǌǎǌĲĮǐ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĮǏǒİǁǎǑ.
Ƴǈ ıĲǀǊİǐ (1) İǔǐ (4) ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ ǉİǊǈƾ (9) ƿǔǐ (12) ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ Ĳǆǐ ıĲǀǊǆǐ "ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ - ȺǎıǗ" ĮȺǗ Ĳǎ ƠǌĲǑȺǎ ƮĮĲĮǄǏĮĳǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ, ǋİ įǈĮǒǔǏǈıǋǗ ĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ ıİ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ǉĮǈ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ.
ƴƵƳƶƳƹƬ: Ʒǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǆǐ ıĲǀǊǆǐ "ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ - ȺǎıǗ" ĮȺǗ Ĳǎ ƠǌĲǑȺǎ ƮĮĲĮǄǏĮĳǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĲĮǑĲǁǅİĲĮǈ ǋİ Ĳǎ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ ĲǎǑ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ȺǁǌĮǉĮ.

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ
0

0

0

0

0

0

0

….

0

0

0

…..

…..

0

0

…..

0

0

0

0

(5)

0

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƨ2

(4)

0

(3)

ƨ1

(2)

0

(1)

ĮǇǏǎǁǅİǈ ıĲǎ
100% )

Ƨ2

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

0

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ)
ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ)
ĲǎǑ ǉƾǇİ
ıİ (€ )
ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
ǄǈĮ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
(%)
(ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ XI: ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ǉǗıĲǎǑǐ ǃƾıİǈ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ

16892
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƹIƭ
ƪƱƷƸƴƳ ƪƮƷƧưƭƪƸƶƬƶ ƶƸƱƳƯƳƸ ơ ƸƴƳƯƳƭƴƳƸ ƩƧƱƪƭƳƸ /
ƹƳƵƬīƬƶƬƶ ƮƭƱƬƷƵƻƱ
ưƿǏǎǐ Ƨ: ƠǌĲǑȺǎ ƪǉĲĮǋǁİǑıǆǐ ƶǑǌǗǊǎǑ ǀ ƸȺǗǊǎǈȺǎǑ ƩĮǌİǁǎǑ /
ƹǎǏǀǄǆıǆǐ ƮǈǌǀĲǏǔǌ –
ƴİǏǁȺĲǔıǆ ǋǎǌǎǉĮĲǎǈǉǁĮǐ/ ǋİǋǎǌǔǋƿǌǎǑ įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
ưƿǏǎǐ ƨ: ƠǌĲǑȺǎ ƪǉĲĮǋǁİǑıǆǐ ƶǑǌǗǊǎǑ ǀ ƸȺǗǊǎǈȺǎǑ ƩĮǌİǁǎǑ /
ƹǎǏǀǄǆıǆǐ ƮǗıĲǎǑǐ ƪǌİǏǄİǈĮǉǙǌ ƪȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ ƴİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǔǐ ıǘǌǎǊǎ ǉĲǆǏǁǎǑ (ƪǉȺǏǗıǔȺǎǐ)
ưƿǏǎǐ ī: ƠǌĲǑȺǎ ƪǉĲĮǋǁİǑıǆǐ ƶǑǌǗǊǎǑ ǀ ƸȺǗǊǎǈȺǎǑ ƩĮǌİǁǎǑ /
ƹǎǏǀǄǆıǆǐ ƮǈǌǀĲǏǔǌ ƻĳİǊǎǘǋİǌǎǑƴİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǔǐ ıǘǌǎǊǎ ǉĲǆǏǁǎǑ

16893

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16894

{ưƪƵƳƶ Ƨ}

ƪƱƷƸƴƳ ƪƮƷƧưƭƪƸƶƬƶ ƶƸƱƳƯƳƸ ơ ƸƴƳƯƳƭƴƳƸ ƩƧƱƪƭƳƸ /
ƹƳƵƬīƬƶƬƶ ƮƭƱƬƷƵƻƱ –
ƴƪƵƭƴƷƻƶƬ ưƳƱƳƮƧƷƳƭƮƭƧƶ/ ưƪưƳƱƻưƪƱƳƸ ƩƭƧưƪƵƭƶưƧƷƳƶ
ƶǀǋİǏĮ …………… ıĲǎ ǑȺǎǉĮĲƾıĲǆǋĮ ………….ĲǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ ………….
ǑȺǎǃǊǀǇǆǉĮǌ ĲĮ ȺĮǏĮǉƾĲǔ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ǋİ ǉǔįǈǉǗ ……..:


ƠǌĲǑȺǎ ƮĮĲĮǄǏĮĳǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ – ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ ƠǏǄǎǑ ǉĮǈ ĲĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ
įĮȺĮǌǙǌ İȺǁ ȺǈıĲǙıİǈ ȺǎǑ İǋĳĮǌǁǅǎǌĲĮǈ ıİ ĮǑĲǗ



…………. ƸȺİǘǇǑǌİǐ ƩǆǊǙıİǈǐ Ʊ. 1599/1986, ƧǌĮįǗǒǔǌ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ



…………. ƸȺİǘǇǑǌİǐ ƩǆǊǙıİǈǐ Ʊ. 1599/1986 ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ ƸǊǈǉǙǌ



…………. ƸȺİǘǇǑǌİǐ ƩǆǊǙıİǈǐ Ʊ. 1599/1986 ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ ƸǊǈǉǙǌ / ƧǌĮįǗǒǔǌ



ƩİǘĲİǏǎ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ (2ǎ ƴƪƧ)



ƧȺǗįİǈǍǆ ȺĮǏǎǒǀǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ 1ǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ İȺǈǇİǙǏǆıǆǐ (1ǎ ƴƪƧ) ıǑǌǎįİǑǗǋİǌǆ
ĮȺǗ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ İǍǗĳǊǆıǆǐ ǋİ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ …….. €



ƧȺǗįİǈǍǆ ȺĮǏǎǒǀǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ 2ǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ İȺǈǇİǙǏǆıǆǐ (2ǎ ƴƪƧ) ıǑǌǎįİǑǗǋİǌǆ
ĮȺǗ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ İǍǗĳǊǆıǆǐ ǋİ ıǑǌǎǊǈǉǗ ǉǗıĲǎǐ …….. €



ƴĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǙǌ İǈıĳǎǏǙǌ (įǈĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǗȺǎǑ įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ)

ưİ ǃƾıǆ ĲĮ ǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ, Ĳǎ ĮȺǎįİǉĲǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ
įĮȺƾǌǆǐ, ǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǐ ĲİǊǈǉǗǐ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ İȺǁ ĲǎǑ ǎȺǎǁǎǑ ǑȺǎǊǎǄǁǅǎǌĲĮǈ ĲĮ
ǉǁǌǆĲǏĮ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ, Ĳǎ ȺǎıǗ İȺǈǒǎǏǀǄǆıǆǐ ǉĮǈ Ĳǎ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǉǗıĲǎǐ Ĳǔǌ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ
İȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ įǈĮǋǎǏĳǙǌǎǌĲĮǈ ǔǐ İǍǀǐ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16895

ƧȺǎįİǉĲǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ įĮȺƾǌǆǐ

Ƨ/Ƨ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ
(m2 įǎǋǈǉǎǘ ıĲǎǈǒİǁǎǑ
ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ,
ĲİǋƾǒǈĮ)

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ

ƧǌǙĲĮĲǎ
ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ
Įǌƾ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƶƸƱƳƯƳ

ƷİǊǈǉǗǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ
ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ

ƴǎıǗ İȺǈǒǎǏǀǄǆıǆǐ

ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ
ƪȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ

ƢįǈĮ ƮİĳƾǊĮǈĮ

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ĮǌĮǄǌǔǏǁǅİǈ ǉĮǈ ĮȺǎįƿǒİĲĮǈ ĲĮ ȺĮǏĮȺƾǌǔ Ⱥǎıƾ ǉĮǈ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǋǁĮ ƾǊǊǆ ĮȺĮǁĲǆıǆ ĮȺǗ
Ĳǎ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ȺǊǆǌ ĮǑĲǀǐ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ ĲǗǉǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ Ƨ ǉĮǈ ƨ.

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ

īǈĮ Ĳǎ ƹǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ]

[ƶĳǏĮǄǁįĮ]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16896

{ưƪƵƳƶ ƨ}

ƪƱƷƸƴƳ ƪƮƷƧưƭƪƸƶƬƶ ƶƸƱƳƯƳƸ ơ ƸƴƳƯƳƭƴƳƸ ƩƧƱƪƭƳƸ /
ƹƳƵƬīƬƶƬƶ ƮƳƶƷƳƸƶ ƪƱƪƵīƪƭƧƮƻƱ ƪƴƭĬƪƻƵƬƶƪƻƱ ƴƪƵƭƴƷƻƶƬ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ ƻƶ ƶƸƱƳƯƳ ƮƷƬƵƭƳƸ (ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƶ)
ƶǀǋİǏĮ
…………… ıĲǎ ǑȺǎǉĮĲƾıĲǆǋĮ ………….ĲǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǎǘ
ǑȺǎǃǊǀǇǆǉĮǌ ĲĮ ȺĮǏĮǉƾĲǔ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ǋİ ǉǔįǈǉǗ ……..:


ǎǏǄĮǌǈıǋǎǘ

………….

ƠǌĲǑȺǎ ƮĮĲĮǄǏĮĳǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ – ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ ƠǏǄǎǑ ǉĮǈ ĲĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ İȺǁ

ȺǈıĲǙıİǈ ȺǎǑ İǋĳĮǌǁǅǎǌĲĮǈ ıİ ĮǑĲǗ


ƠǌĲǑȺǎ ƪȺǈǋİǏǈıǋǎǘ ǉǗıĲǎǑǐ ǃƾıİǈ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ ıİ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮ



…………. ƸȺİǘǇǑǌİǐ ƩǆǊǙıİǈǐ Ʊ. 1599/1986, ƧǌĮįǗǒǔǌ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ



…………. ƸȺİǘǇǑǌİǐ ƩǆǊǙıİǈǐ Ʊ. 1599/1986 ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ ƸǊǈǉǙǌ



…………. ƸȺİǘǇǑǌİǐ ƩǆǊǙıİǈǐ Ʊ. 1599/1986 ƴǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ ƸǊǈǉǙǌ / ƧǌĮįǗǒǔǌ



ƩİǘĲİǏǎ ƪǌİǏǄİǈĮǉǗ ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ (2ǎ ƴƪƧ)



ƧȺǗįİǈǍǆ ȺĮǏǎǒǀǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ 1ǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ İȺǈǇİǙǏǆıǆǐ (1ǎ ƴƪƧ) ıǑǌǎįİǑǗǋİǌǆ ĮȺǗ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ İǍǗĳǊǆıǆǐ ǋİ ǉǗıĲǎǐ …….. €



ƧȺǗįİǈǍǆ ȺĮǏǎǒǀǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ 2ǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ İȺǈǇİǙǏǆıǆǐ (2ǎ ƴƪƧ) ıǑǌǎįİǑǗǋİǌǆ ĮȺǗ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ İǍǗĳǊǆıǆǐ ǋİ ǉǗıĲǎǐ …….. €



ƴĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǙǌ İǈıĳǎǏǙǌ (įǈĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǗȺǎǑ įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ)

ưİ ǃƾıǆ ĲĮ ǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ, Ĳǎ ĮȺǎįİǉĲǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ įĮȺƾǌǆǐ, ǎ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǐ ĲİǊǈǉǗǐ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ İȺǁ ĲǎǑ ǎȺǎǁǎǑ ǑȺǎǊǎǄǁǅǎǌĲĮǈ
ĲĮ ǉǁǌǆĲǏĮ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǎ İȺǈǊƿǍǈǋǎ ǉǗıĲǎǐ Ĳǔǌ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ İȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ
įǈĮǋǎǏĳǙǌǎǌĲĮǈ ǔǐ İǍǀǐ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

16897

ƧȺǎįİǉĲǗ ǉǗıĲǎǐ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ įĮȺƾǌǆǐ
Ƨ/Ƨ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ
(m2 įǎǋǈǉǎǘ ıĲǎǈǒİǁǎǑ
ǀ ĮǌǎǁǄǋĮĲǎǐ,
ĲİǋƾǒǈĮ)

ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ ƮǗıĲǎǐ ƪȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ
(ǄǈĮ ǉĮĲĮǃǎǊǀ ıĲǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ)

ƮǗıĲǎǐ ǃƾıİǈ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ

ƧǌǙĲĮĲǎ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎ
ƮǗıĲǎǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ
ƩĮȺƾǌǆǐ

ưǆ
ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ

ƮǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ

…..

ƨ2

ƨ1

Ƨ2

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

(1)

(2)

(3)

(4)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ
ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲǎǐ
(%)

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

(12)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ )ǄǈĮ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĲǎǑ ĲİǊǈǉǎǘ İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ
ƷƪƯƭƮƳƶ
ƪƴƭƯƪƲƭưƳƶ ƴ/Ƹ
ƨƧƶƪƭ
ƴƧƵƧƶƷƧƷƭƮƻƱ
ƩƧƴƧƱƻƱ ƧƱƧ
ƩƭƧưƪƵƭƶưƧ

16898
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….

…..

…..

…..

ƨ2

ƨ1

Ƨ2

Ƨ1

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋ
ǎ ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

(1)

(2)

(3)

(4)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƴǁǌĮǉĮǐ İǈıĳǎǏƾǐ ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ Įǌƾ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ
ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲ
ǎǐ (%)
(5)

(6)

(7)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ )
ǄǈĮ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƶƸƱƳƯƳ ƭƩƭƻƱ
ƮƪĭƧƯƧƭƻƱ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋ
ǎ ƭįǈǎǉĲǀĲǆ

Ƨĭư ǈįǈǎǉĲǀĲǆ

(9)

(5)

(10)

(6)

(11)

(7)

[ƶĳǏĮǄǁįĮ]

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

[ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ]

(4)

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

(3)

(12)

(8)

ưƪƵƭƮƳ
ƶƸƱƳƯƳ

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ )
ǄǈĮ ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

(2)

ȺǎıǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ĲǎǑ ǉƾǇİ
įǈĮǋİǏǁıǋĮĲ
ǎǐ (%)

īǈĮ Ĳǎ ƹǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ

(1)

ƪȺǈǋİǏǈıǋǗǐ ĮǌǙĲĮĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ Įǌƾ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆ (1Ƨ-3ƪ) ıİ (€ ) ǄǈĮ ǋǆ
ǉǎǈǌǗǒǏǆıĲİǐ ȺĮǏİǋǃƾıİǈǐ

Ƴ ƪǉȺǏǗıǔȺǎǐ

ƶƸƱƳƯƭƮƳ ƮƳƶƷƳƶ / ƴƧƵƪưƨƧƶƬ

….

…..

…..

ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ

ƶƸƱƳƯƳ ƭƩƭƻƱ
ƮƪĭƧƯƧƭƻƱ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

{ưƪƵƳƶ ī}

ƪƱƷƸƴƳ ƪƮƷƧưƭƪƸƶƬƶ ƶƸƱƳƯƳƸ ơ ƸƴƳƯƳƭƴƳƸ ƩƧƱƪƭƳƸ /
ƹƳƵƬīƬƶƬƶ ƮƭƱƬƷƵƻƱ ƻĭƪƯƳƸưƪƱƳƸƴƪƵƭƴƷƻƶƬ ƴƳƯƸƮƧƷƳƭƮƭƧƶ ƻƶ ƶƸƱƳƯƳ ƮƷƬƵƭƳƸ
ưİ ǃƾıǆ ĲĮ ǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǉȺǏǗıǔȺǎ Ĳǆǐ ȺǎǊǑǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ įĮȺĮǌǙǌ İȺǁ
ȺǈıĲǙıİǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ ǋİ ǉǔįǈǉǗ ……….., ǎ ĲİǊǈǉǗǐ İȺǈǊƿǍǈǋǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ, ǄǈĮ Ĳǎ įǈĮǋƿǏǈıǋĮ
……. Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǋİ ǉǔįǈǉǗ ………………. ĲǎǑ ǉ. ……………………………, İȺǁ ĲǎǑ ǎȺǎǁǎǑ ǑȺǎǊǎǄǁǅǎǌĲĮǈ ĲĮ
ǉǁǌǆĲǏĮ ĲǎǑ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ, ǉĮǈ Ĳǎ ȺǎıǗ İȺǈǒǎǏǀǄǆıǆǐ įǈĮǋǎǏĳǙǌǎǌĲĮǈ ǔǐ İǍǀǐ:

ƷİǊǈǉǗǐ ƪȺǈǊƿǍǈǋǎǐ
ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ

ƴǎıǗ İȺǈǒǎǏǀǄǆıǆǐ

ƢįǈĮ ƮİĳƾǊĮǈĮ

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ ĮǌĮǄǌǔǏǁǅİǈ ǉĮǈ ĮȺǎįƿǒİĲĮǈ ĲĮ ȺĮǏĮȺƾǌǔ Ⱥǎıƾ ǉĮǈ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǋǁĮ ƾǊǊǆ ĮȺĮǁĲǆıǆ ĮȺǗ Ĳǎ
ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ȺǊǆǌ ĮǑĲǀǐ Ĳǆǐ ǉĮĲĮǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ ĲǗǉǔǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉǈǌǀĲǏǔǌ Ƨ ǉĮǈ ƨ.

Ƴ ĳİǊǎǘǋİǌǎǐ

īǈĮ Ĳǎ ƹǏǆǋĮĲǎȺǈıĲǔĲǈǉǗ ƳǏǄĮǌǈıǋǗ

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƸȺǎǄǏĮĳǀ]

[ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ]

[ƶĳǏĮǄǁįĮ]
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƹƭƭƭ
ƴƵƳƸƴƳƯƳīƭƶưƳƶ ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ
ƧƱƧ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ ƮƧƭ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ

ƪȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǗ
ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ

ƟǍǎǌĮǐ
ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ

ƷĮǋİǁǎ ƪǍǎǈǉǎǌǎǋǙ
ƮĮĲƝƳǁǉǎǌ

ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ
ƪǌǁıǒǑıǆǐ
ƱǎǈǉǎǉǑǏǈǙǌ ǉĮǈ
ƪǌİǏǄİǈĮǉǙǌ
ƪȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ

15.876.517 €

13.799.216 €

8.443.009 €

7.338.316 €

ĬƪƶƶƧƯƭƧƶ

18.929.423 €

16.452.676 €

ƩƸƷƭƮƬƶ ƪƯƯƧƩƧƶ

17.640.092 €

15.332.043 €

ƴƪƯƳƴƳƱƱƬƶƳƸ

19.016.012 €

16.527.935 €

ƨƳƵƪƭƳƸ ƧƭīƧƭƳƸ

8.526.664 €

7.411.026 €

ƭƳƱƭƻƱ ƱƬƶƻƱ

5.916.325 €

5.142.226 €

12.651.959 €

10.996.562 €

107.000.000 €

93.000.000 €

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ

ƧƱƧƷƳƯƭƮƬƶ
ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ -ĬƵƧƮƬƶ
ƪ.ƴ.
ƧǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮ
ǉĮǈ
ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ

ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4:
"ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ
İǌİǏǄİǈĮǉǎǘ
ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ
ǒǙǏĮǐ ǉĮǈ İǌǁıǒǑıǆ
Ĳǆǐ ĮİǈĳǎǏǁĮǐ"

ƬƴƪƭƵƳƸ

ƮƵƬƷƬƶ
ƶƸƱƳƯƳ ƪƴƧƪ

ƪ.ƴ. ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌ ǉĮǈ
ƧİǈĳǗǏǎǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆǐ

ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 6:
"ƴǏǎıĲĮıǁĮ
ƧĲǋǎıĳĮǈǏǈǉǎǘ
ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐƧǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆ
ƮǊǈǋĮĲǈǉǀǐ ƧǊǊĮǄǀǐ"

ƧƱƧƷƳƯƭƮƬƶ
ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ -ĬƵƧƮƬƶ

2.225.680 €

ƬƴƪƭƵƳƸ

1.183.599 €

ĬƪƶƶƧƯƭƧƶ

2.653.657 €

ƩƸƷƭƮƬƶ ƪƯƯƧƩƧƶ

2.472.910 €

ƴƪƯƳƴƳƱƱƬƶƳƸ

2.665.796 €

ƨƳƵƪƭƳƸ ƧƭīƧƭƳƸ

1.195.327 €

ƭƳƱƭƻƱ ƱƬƶƻƱ

ƪ.ƴ. ưĮǉİįǎǌǁĮǐ
ĬǏƾǉǆǐ

ƪ.ƴ. ưĮǉİįǎǌǁĮǐ
ĬǏƾǉǆǐ

ƪ.ƴ. ƧĲĲǈǉǀǐ

ƪ.ƴ. ƮǏǀĲǆǐ ǉĮǈ
Ʊǀıǔǌ ƧǈǄĮǁǎǑ

ƪ.ƴ. ĬİııĮǊǁĮǐ –
ƶĲİǏİƾǐ ƪǊǊƾįĮǐ ƬȺİǁǏǎǑ

ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 7:
"ƧİǈĳǗǏǎǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆ
ǉĮǈ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ ǅǔǀǐ
ıĲǆǌ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ
ƮİǌĲǏǈǉǀǐ ưĮǉİįǎǌǁĮǐ
ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 8:
"ƧİǈĳǗǏǎǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆ
ǉĮǈ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ ǅǔǀǐ
ıĲǆǌ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ
ƩǑĲǈǉǀǐ ưĮǉİįǎǌǁĮǐ
ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1:
"ƪǌǁıǒǑıǆ ǑȺǎįǎǋǙǌ
ȺǏǎıȺİǊĮıǈǋǗĲǆĲĮǐİǌƿǏǄİǈĮǐ ıĲǆǌ
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ ƧĲĲǈǉǀǐ".
ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3:
"ƸȺǎįǎǋƿǐ ǉĮǈ
ǑȺǆǏİıǁİǐ
ȺǏǎıȺİǊĮıǈǋǗĲǆĲĮǐ
ıĲǆǌ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ
ƱǎĲǁǎǑ ƧǈǄĮǁǎǑ
ƟǍǎǌĮǐ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 5:
"ƧİǈĳǗǏǎǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆ
ǉĮǈ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ ǅǔǀǐ
ıĲǆǌ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ
ƶĲİǏİƾǐ ƪǊǊƾįĮǐ

829.391 €
1.773.639 €

ƮƵƬƷƬƶ
ƶƸƱƳƯƳ ƪ.ƴ.ƴƪƵ.Ƨ.Ƨ

15.000.000 €

ƮƪƱƷƵƭƮƬƶ ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ

23.000.000 €

12.000.000 €

ƩƸƷƭƮƬƶ ưƧƮƪƩƳƱƭƧƶ

10.000.000 €

5.000.000 €

ƧƷƷƭƮƬƶ

66.000.000 €

34.000.000 €

ƱƳƷƭƳƸ ƧƭīƧƭƳƸ

4.000.000 €

2.000.000 €

ƶƷƪƵƪƧƶ ƪƯƯƧƩƧƶ

16.000.000 €

9.000.000 €

241.000.000 €

155.000.000 €

ƶƸƱƳƯƳ ƹƻƵƧƶ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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