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1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπο-
βολή αίτησης από πολυκατοικίες;

Για να υποβληθεί αίτηση, πρέπει:
f Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φο-
ρολογικού μητρώου διαχείρισης πολυκατοικίας.
f Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, 
υποβάλλεται σχετική αίτηση πολυκατοικίας 
από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών, καθώς 
και επιμέρους αιτήσεις από καθέναν από τους 
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα.
f Υποβάλλεται πιστοποιητικό ενεργειακής από-
δοσης, το οποίο αφορά συνολικά το τμήμα του 
κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, συ-
νοδευόμενο από την πρόταση παρεμβάσεων.

2 Πώς εκδίδεται ΑΦΜ διαχείρισης πολυ-
κατοικίας;

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας 
καταθέτει σχετικό αίτημα στην αρ-
μόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά. 

3 Τι ισχύει σε περιπτώσεις που 
τα απαιτούμενα νομιμο-

ποιητικά έγγραφα δεν εί-
ναι άμεσα διαθέσιμα ή 
η οικοδομική άδεια έ-
χει χαθεί;
Για να θεωρηθεί ολοκλη-
ρωμένη η αίτηση, θα πρέπει να 
αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα 
δικαιολογητικά. Ειδικά στην περί-
πτωση βεβαιωμένης, από την αρ-
μόδια υπηρεσία, απώλειας οικο-
δομικής άδειας, προσκομίζεται η 
σχετική βεβαίωση απώλειας και 
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Μ
ετά το ρεκόρ αιτήσεων για το νέο «Εξοι-
κονομώ», που αφορά τα διαμερίσματα 
και τις μονοκατοικίες, ξεκίνησαν οι αι-

τήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα των πολυκα-
τοικιών. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι αυ-
ξημένη, καθώς υπήρξε μεγάλη αναμονή τους 
προηγούμενους μήνες, ιδίως σε περιπτώσεις 
κτιρίων με λίγα διαμερίσματα, όπου είναι ευ-
κολότερη η συνεννόηση μεταξύ συνιδιοκτητών.

Για συμμετοχή των πολυκατοικιών διατίθε-
νται ξεχωριστό κονδύλι χρηματοδότησης, άνω 
των 100 εκατ. ευρώ, και επιπλέον μπόνους 10% 
για την ένταξη όλων των διαμερισμάτων μιας 
πολυκατοικίας στο πρόγραμμα. Η πλατφόρμα 
θα μείνει ανοιχτή έως και τις 30 Μαΐου για την 
υποβολή αιτήσεων. Η Realnews παρουσιάζει 
10 ερωτήσεις-απαντήσεις με όλες τις απαραί-
τητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.

ερωτήσεις-απαντήσεις  

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την 
αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύ-
πτουν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού 
επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά τις ακό-
λουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
f Αντικατάσταση κουφωμάτων.
f Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
f Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
f Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ).
f Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart 
home, αναβάθμιση φωτισμού).

8 Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται α-
πό τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πο-

λυκατοικίας;
f Απόφαση γενικής συνέλευσης συνιδιοκτη-
τών πολυκατοικίας για τη συμμετοχή στο πρό-
γραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορι-
σμός εκπροσώπου συνιδιοκτητών πολυκατοικί-
ας στις αιτούμενες παρεμβάσεις.
f Οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/
πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (όπως 
υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρή-
σης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατα-
σκευών). Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρε-
μότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακί-
νητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τα-
κτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέ-
πει να έχει γίνει πριν από την υποβολή της αί-
τησης στο πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλω-
ση, από την υποβολή αίτησης στο πρόγραμ-
μα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαι-
ρέτων κατασκευών δύναται να υποβληθεί σε 
περίπτωση απόκλισης της συνολικής επιφάνει-
ας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά τε-
τραγωνικών μέτρων επί του πλήθους των δια-
μερισμάτων, προκειμένου οι ενεργειακές πα-
ρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη 
νομοθεσία. 
f Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων.
f Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δι-
καιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζε-
ται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, 
απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης 
από το οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει 
η ταυτοποίηση του ακινήτου.
f Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Α’ 
ΠΕΑ).
f Φωτογραφική αποτύπωση της υφιστάμε-
νης κατάστασης των τμημάτων και των επιφα-
νειών της πολυκατοικίας στα οποία προτείνο-
νται παρεμβάσεις. 

9 Είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των 
συνιδιοκτητών για την υποβολή της αί-

τησης; 
Η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του ακι-
νήτου είναι απαραίτητη. Ο αιτών, κατά την 
υποβολή της αίτησης, δηλώνει υπεύθυνα ότι 
την έχει εξασφαλίσει στο πλαίσιο της δήλωσης 
του παραρτήματος. 

10 Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός 
στόχος που πρέπει να επιτευχθεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος;
Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει 
να επιτευχθεί είναι υποχρεωτική αναβάθμιση 
κατά τρεις κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης 
τουλάχιστον, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικο-
νόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 
άνω του 30%.

άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο), από το οποίο να προκύπτουν ο 
αριθμός της άδειας και η επιφάνεια του κτιρίου/κτιριακής μονάδας. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ανάλο-
γα με την περίπτωση, όταν έχει απολεσθεί ο φάκελος της άδειας, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί ανασύσταση φακέλου στην πολεοδομία ή ένταξη στον νό-

μο των αυθαιρέτων και περαίωση της διαδικασίας αυτής.

4 Ποιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θεωρούνται κοινόχρηστες;
Κοινόχρηστες θεωρούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν τους κοινόχρη-

στους χώρους ή εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας, π.χ. αναβάθμιση συστή-
ματος κεντρικής θέρμανσης, θερμομόνωση δώματος ή στέγης, αντικατάστα-
ση κουφωμάτων κλιμακοστασίου.

5 Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερι-
σμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, ποιο είναι το μέγιστο ποσο-

στό επιχορήγησης ανά εισοδηματική κατηγορία;
f Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: Το 
ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 75% και σε περι-
πτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
f Ατομικό εισόδημα 5.000 έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό 10.000 έως 
20.000 ευρώ: Το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης είναι 
70% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
f Ατομικό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000 έως 
30.000 ευρώ: Το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης εί-
ναι 55% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.

f Ατομικό εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000 
έως 40.000 ευρώ: Το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοί-
κησης είναι 45% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρη-
σης είναι 40%.

f Ατομικό εισόδημα 30.000 έως 50.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 
έως 60.000 ευρώ: Το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκα-

τοίκησης είναι 40% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν πα-
ραχώρησης είναι 40%.

6 Αυξάνεται η επιχορήγηση όταν συμμετέχει το σύ-
νολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας;
Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύ-
νολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται 

πρόσθετη επιχορήγηση (μπόνους) 10% στο προ-
βλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε 

συμμετέχοντος διαμερίσματος.

7 Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να λά-
βουν επιδότηση;

Ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ το σχετικό κονδύλι. 
Επιπλέον μπόνους 10%, αν συμμετάσχουν όλα 
τα διαμερίσματα. Αιτήσεις μέχρι τις 30 Μαΐου

10
για το «Εξοικονομώ»
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