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Σύντομη περιγραφή 

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης 

φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται στην πόλη της Μεγαλόπολης και έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης με το υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή, με την προϋπόθεση ότι 

πραγματοποιείται αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία είτε 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά συμβατικά καύσιμα είτε συνδέονται με το 

σύστημα τηλεθέρμανσης που λειτουργεί στην πόλη και πρόκειται σύντομα να καταργηθεί. 

Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Ν.4314/2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας. 

Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης 

ορίζεται η HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.), που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου 

Ν.Θεσσαλονίκης, Ο.Τ 36, ΝΒ7, Τ.Κ 57022 και η οποία σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1478/2020 

(ΦΕΚ Β΄ 5253/27.11.2020) Απόφαση της ΡΑΕ διαθέτει άδεια διανομής φυσικού αερίου για τον 

Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μεταξύ του Δικαιούχου και του ως άνω 

φορέα θα συναφθεί σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων, στην οποία θα περιγράφονται με 

σαφήνεια οι αρμοδιότητες του φορέα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ και την 

ιστοσελίδα του φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης (HENGAS A.E). Η 

δράση θα εξειδικευθεί και θα περιγραφεί αναλυτικά με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. 

 

Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης 

Διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια: 

1. Προκαταρκτικές ενέργειες - έλεγχος συνδεσιμότητας  

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις συγκυρίων 

ή/και συνιδιοκτητών (περίπτωση πολυκατοικίας), απευθύνεται στην HENGAS A.E για να 

καταθέσει αίτημα σύνδεσης. Η HENGAS A.E ελέγχει εάν η κατοικία μπορεί να συνδεθεί στο 

δίκτυο φυσικού αερίου (τεχνικά εφικτή σύνδεση, προγραμματισμένες επεκτάσεις) και 

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή όχι της αίτησης σύνδεσης. 

2. Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση 

Τα σχετικά δικαιολογητικά παρουσιάζονται ενδεικτικά σε επόμενη παράγραφο. 

3. Έλεγχος αιτήσεων συμμετοχής 

Ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων HENGAS A.E ελέγχει τα δικαιολογητικά που 

προσκόμισε ο αιτών ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους και ακολούθως ενημερώνει 

εγγράφως τον αιτούντα εάν είναι ή όχι κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση, δεσμεύοντας 
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ταυτόχρονα, στην πρώτη περίπτωση και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει 

με βάση την υποβεβλημένη οικονομική προσφορά και τα ανώτατα όρια επιχορήγησης της 

δράσης. 

4. Σύμβαση σύνδεσης – Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 

Μετά την ενημέρωσή του από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση 

συμμετοχής που υπέβαλε είναι πλήρης και ορθή, ο αιτών οφείλει να υπογράψει με την HENGAS 

A.E σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου, το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία ενημέρωσής του, εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημα σύνδεσης.  

Η HENGAS A.E προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και την τοποθέτηση του 

μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου.  

Στη συνέχεια κατατίθεται η μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης που πρόκειται να κατασκευασθεί 

για έλεγχο και έγκριση από την HENGAS A.E. 

Μετά την έγκριση της μελέτης και την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης, ο αιτών δύναται 

να προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

Στην περίπτωση που το έργο έχει ξεκινήσει πριν την υποβολή της αίτησης αλλά εντός της 

καθορισμένης περιόδου επιλεξιμότητας, η σύμβαση σύνδεσης δύναται να υπογραφεί πριν την 

υποβολή της αίτησης.  

5. Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και έκδοση Άδειας Χρήσης 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο αιτών υποβάλλει στο φορέα πιστοποίησης τα 

απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (υπ’ αριθμ. Δ3/Α΄/οικ.6598/20.03.2012, ΦΕΚ Β΄ 976/28.3.2012 

Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο 

«Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως 

και 500mbar»). 

Μετά από σχετικό αίτημα, η HENGAS A.E πραγματοποιεί τον ανωτέρω έλεγχο και εκδίδει την 

Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των διαδικασιών της. 

6. Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 

Ως φορέας πιστοποίησης η HENGAS A.E ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των 

δικαιολογητικών πιστοποίησης που θα εξειδικευθούν στην προκήρυξη, πιστοποιεί την 

εγκατάσταση εξοπλισμού και υλικών και την πραγματοποίηση των εργασιών στη διεύθυνση που 

έχει δηλώσει ο ωφελούμενος και τέλος πιστοποιεί το ποσό της επιχορήγησης. 

7. Καταβολή της επιχορήγησης 

Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί, από το φορέα πιστοποίησης (HENGAS A.E.), στους 

αναδόχους (στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του ωφελούμενου) μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης. 
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Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες  

διαδικασίες / αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα 

δικαιολογητικά, αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη τήρηση των 

υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, κλπ), ο φορέας πιστοποίησης δεν προβαίνει στην 

καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. 

 

Κατηγορίες Ωφελουμένων 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης): 

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις 

ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος). Στην περίπτωση που το 

απαιτούμενο εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής 

δήλωσης θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση από τον αιτούντα για το είδος του εμπράγματου 

δικαιώματος και τη χρήση της κατοικίας. 

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την HELLENIC NATURAL 

GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε 

(δ.τ. HENGAS A.E.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλ. δεν έχουν σε 

ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου την 31.12.2021). 

  

και ειδικά στην περίπτωση δωρεάν παραχωρούμενης ή ενοικιαζόμενης κατοικίας, 

γ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο έχων το 

δικαίωμα της επικαρπίας της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον 

ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο 

χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της παρούσας ενίσχυσης. 

 

Επιλέξιμες κατοικίες 

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα. 

- Βρίσκεται στην πόλη της Μεγαλόπολης και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από το 

υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή  
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- Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο 

νομιμοποιητικό έγγραφο. 

- Διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό 

σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία, ή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της 

πόλης και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου 

συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος 

δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή 

κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του 

πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες.  

Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός της κατοικίας τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πρόσφατου 

εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη) 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 11.760.000 €. 

H Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 

2020». 

 

Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης  

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 

30.06.2023. 

Σημειώνονται τα εξής: 

 Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία 

υποβολή αίτησης επιχορήγησης. 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, 

στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη 

ημερομηνία. 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το 

αργότερο έως την 31.08.2023. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής 
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εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μετά την ανωτέρω 

προθεσμία δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επιχορήγησης από την 

παρούσα δράση. 

 

 Επιλέξιμες Δαπάνες - Έναρξη επιλεξιμότητας 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον: 

 εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια, 

 είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, 

 πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, 

 είναι νόμιμες και κανονικές, 

 διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα 

με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, 

 τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά 

προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται 

κατάλληλα. 

 

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι οι εξής: 

1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. 

2. Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και εάν πρόκειται για 

σύστημα θέρμανσης  πετρελαίου, βιομάζας (ξυλεία ή πέλλετ) ή υγραερίου και έκδοση 

φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης. 

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου 

ανάλυσης καύσης.  

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.  

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον 

αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με 

αεραγωγούς). 

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα. 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα. 

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των 

υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις. 

 

Υπογραμμίζεται ότι  

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01.01.2022. 

 O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη. 
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 Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €), απαιτείται από τον 

ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de 

minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των 

λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής).  

 Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται 

με ιδία συμμετοχή. 

 Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. 

Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή. 

 Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. 

Επιλέξιμη δαπάνη είναι  η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα 

καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. 

 Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση οι τερματικές μονάδες απόδοσης 

θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο 

του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των 

ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών. 

 

Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού 

αντικειμένου του έργου πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση. 

 

Ανώτατα όρια Επιχορήγησης  

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου 

συστήματος θέρμανσης (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται σύμφωνα με τα ακόλουθα 

ανώτατα όρια ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος λέβητα που αφορά την λειτουργία της 

θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις δαπάνες που παρουσιάζονται στην 

προηγούμενη παράγραφο και το συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό της εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτός θα καθορίζεται από τα παραστατικά που θα 

εκδοθούν. 
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Α/Α 

Εγκατεστημένη ισχύς νέου 

συστήματος θέρμανσης λέβητα-

καυστήρα 

 P 

Ανώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με 

ΦΠΑ) 

 (kW) (€) 

1 
P≤35 4.000 € 

2 
35<P≤50 6.500 € 

3 
50<P≤100 11.500 € 

4 
100<P≤200 16.000 € 

5 
P>200 21.500 € 

 

Η ισχύς του συστήματος θέρμανσης που θα εγκατασταθεί αναφέρεται στο φύλλο ρύθμισης 

καυσαερίων που συνοδεύει τον φάκελο φυσικού αερίου της εγκατάστασης και δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 

(Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου. Ειδικά στην περίπτωση που η 

υπολογιζόμενη μέγιστη ισχύς είναι μικρότερη από 20 kW αυτή λαμβάνεται ίση με 20 kW. 

 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Ο ωφελούμενος δε μπορεί να συμμετέχει και σε τυχόν προγράμματα επιδότησης 

εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της HELLENIC NATURAL GAS 

DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.).  

 Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός είναι υψηλότερος από τον ανώτατο 

συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό, οι επιπλέον δαπάνες θα καλύπτονται με ιδία 

συμμετοχή. 

 Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επιμερίζεται 

βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό 

σύστημα θέρμανσης (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό χώρο).  

 Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δεν είναι επιλέξιμες, συμμετέχουν στη δαπάνη 

αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια συμμετοχή. 

Το ποσό επιχορήγησης που προκύπτει για κάθε ωφελούμενο καταβάλλεται εφόσον η αίτηση 

συμμετοχής του στη δράση κριθεί ορθή και πλήρης. 
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Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα οριστικοποιηθούν με την προκήρυξη της 

δράσης. Κάθε ωφελούμενος θα υποβάλλει στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (HENGAS 

A.E) αίτηση συμμετοχής στη δράση μετά την έκδοση της προκήρυξης. 

Ενδεικτικά, η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από  τα εξής δικαιολογητικά (όπου αναφέρεται 

παρακάτω η χρήση υποδείγματος θα περιλαμβάνεται στην προκήρυξη της δράσης που πρόκειται 

να εκδοθεί): 

 

1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας / μονοκατοικίας / διαμερίσματος, σύμφωνα με 

κατάλληλο υπόδειγμα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από 

εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερμαινόμενων -από το προς αντικατάσταση 

κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικιών, οι οποίοι τον ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει 

συγκεκριμένου υποδείγματος, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες 

εφαρμογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος δύναται να οριστεί μόνο φυσικό πρόσωπο και 

συγκεκριμένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των αιτούντων. 

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του/των αιτούντων. 

3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 

του/των αιτούντος/ων. 

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/των 

αιτούντος/ων, από το οποίο να προκύπτει η χρήση της κατοικίας (κύρια, δευτερεύουσα, 

κλπ).  

5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του/των αιτούντος/ων. 

6. Σε περιπτώσεις δωρεάν παραχωρούμενης ή ενοικιαζόμενης κατοικίας φωτοαντίγραφο 

του πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 του/των αιτούντος/ων (πλήρης κύριος, 

επικαρπωτής). 

7. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας 

με τον οποίο πιστοποιείται ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε 

επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα 

λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση, τη συγκατάθεση 

για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Στην περίπτωση 

πολυκατοικίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο που αιτείται 

επιχορήγηση.  

9. Για πολυκατοικίες: α) αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για τη 

λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, σύμφωνα 
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με την ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά 

συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι ιδιοκτησίες που 

θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης καθώς και οι ιδιοκτησίες που αφορούν 

σε κατοικία, 

β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου / διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι αποδέχεται 

τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την 

εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση. 

10. Αντίγραφο οικοδομικής Άδειας ή/και άλλο αντίστοιχο ή πρόσθετο νομιμοποιητικό 

έγγραφο από όπου να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα.  

11. Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης. Εφόσον 

υφίσταται σύστημα θέρμανσης πετρελαίου, βιομάζας (ξυλεία ή πέλλετ), ή υγραερίου η 

έκθεση θα συνοδεύεται από φύλλο ανάλυσης καύσης. Εφόσον το σύστημα θέρμανσης 

συνδέεται με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης, η έκθεση θα συνοδεύεται από 

πρόσφατο λογαριασμό τηλεθέρμανσης ή σύμβαση σύνδεσης ή βεβαίωση σύνδεσης. Στη 

δράση θα γίνονται αποδεκτές εκθέσεις ενεργειακής επιθεωρήσεις που θα έχουν εκδοθεί 

από την 01.07.2021 και μετά. Επισημαίνεται όμως ότι η σχετική δαπάνη θα είναι 

επιλέξιμη μόνον εφόσον έχει διενεργηθεί μετά την 01.01.2022 (ημερομηνία έναρξης 

επιλεξιμότητας δαπάνών).  

12.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου, σύμφωνα με κατάλληλο υπόδειγμα.  

13. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που 

απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν από το φορέα υποδοχής και ελέγχου. 

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η οποία ενοικιάζεται ή 

παραχωρείται δωρεάν, ο ωφελούμενος προσκομίζει δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de 

minimis (Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), όπως 

αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με υπόδειγμα της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τις 

αντίστοιχες δηλώσεις των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής). 

 

Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους  

Για τη μελέτη και την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (προμήθεια 

εξοπλισμού / υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών 

που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) 

όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα 

εξής παραστατικά: 
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 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό επί 

πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού / υλικών στο όνομα του ωφελούμενου/ 

εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και 

αναλυτικά: 

- ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/εκπροσώπου, ημερομηνία έκδοσης, 

διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης 

κατοικίας, 

- η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου [αναλυτική 

περιγραφή είδους (π.χ. σωληνογραμμή, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά 

υλικά, εξαρτήματα, αυτοματισμοί, κλπ), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

(π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα κλπ.), ποσότητα, τιμή μονάδας 

και αξία],  

- ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης 

(ΗΚΑΣΠ). 

 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό επί 

πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο 

όνομα του ωφελούμενου/εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται 

υποχρεωτικά και αναλυτικά: 

- ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/εκπροσώπου, ημερομηνία έκδοσης, 

διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης 

κατοικίας, 

- το είδος της παροχής υπηρεσίας που προσέφεραν αναλυτικά (εργασίες εσωτερικής 

εγκατάστασης φυσικού αερίου, μελέτη, επίβλεψη, κλπ.) και η αξία των υπηρεσιών 

αυτών, 

- ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης 

(ΗΚΑΣΠ). 

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, για κάθε σχετική πώληση αγαθών ή 

υπηρεσιών θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του τιμολογίου να υπάρχει η 

ένδειξη «ιδιώτης» (παρ. 7, αρ. 12, Ν.4308/2014, ΦΕΚ Α’251/24-11-2014).  

Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων ταμειακής μηχανής όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή 

των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, ο ανάδοχος προσκομίζει 

επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω 

απαιτούμενα στοιχεία.  
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Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται και σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναγραφή των 

ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων στα προσκομιζόμενα παραστατικά λιανικής 

πώλησης αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. αναγραφή προϊόντων με κωδικοποίηση). 

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, τα παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω στο 

όνομα του εκπροσώπου των ωφελουμένων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συμμετοχής 

στη δράση, είτε στη Διαχείριση της πολυκατοικίας (με αναγραφή του ΑΦΜ εφόσον υπάρχει). 

 

Για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη θα πρέπει η έκδοση παραστατικού και η εξόφλησή του να 

πληροί τις διατάξεις των N.3842/2010, N.4172/2013 (ΚΦΕ) και Ν.4308/2014 (Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

• Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, 

ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα. 

• Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο 

πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. 

Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά 

και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για τη δράση. 

 


