Λίστα Δικαιολογητικών κατά περίπτωση
1) Κωδικοί TaxisNet (Στα Ε1, Ε2 και Ε9 φορολογικού έτους 2020 θα
πρέπει να αναγράφεται ο σωστός αριθμός παροχής ηλ. ρεύματος).

Σημείωση: Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα
ιδιοκτήτη ή συγκύριο του ακινήτου αυτού.
Στην περίπτωση που το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τρίτο πρόσωπο (με
δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα αίτησης έχουν, οι έχοντες την πλήρη κυριότητα ή
την επικαρπεία αυτού (με συνάινεση των υπολοίπων).

2) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

3) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (με ημ/νια μετά τις 26/11/2017)
ΚΑΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Υπογεγραμμένο από τον Δικαιούχο
ΚΑΙ Υπογεγραμμένο & Σφραγισμένο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή)

μαζί με φωτογραφίες όπου αποτυπώνονται τα σημεία παρέμβασης.

‐Υπάρχουν εκκρεμότητες Νομιμοποίησης / Τακτοποίησης?
‐Αν όχι
θα πρέπει να προσκομιστεί:
4α) Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό
έγγραφο (π.χ. Βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής σε τακτοποίηση)
‐Αν ναι
Θα πρέπει να γίνει υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων
πριν την υποβολή της αίτησης και να προσκομιστεί:

4β) Βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής
-Για παλιά σπίτια (προ του 1955)
Μπορεί να προσκομιστεί:

4γ) Αποδεικτικό Έγγραφο ότι πρϋφισταται του 1955
Σημείωση: Η διαφορά μεταξύ τετραγωνικών μέτρων Ωφέλιμης Επιφάνειας ΠΕΑ και
τετραγωνικών μέτρων Επιφάνειας Κύριας Χρήσης της Οικοδομικής Άδειας ή/και άλλου
Νομιμοποιητικού Εγγράφου (π.χ. τακτοποίησης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 τ.μ.

‐ Η κατοικία ενοικιάζεται?
‐Αν ναι, θα πρέπει να προσκομιστεί από το δυνητικά Ωφελούμενο:

5) Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (ενημερώστε μας
ώστε να σας στείλουμε την Υπεύθυνη Δήλωση)
Σημείωση: Θα πρέπει τα τελευταία τρία (3) χρόνια, το ποσό ενισχύσεων που έλαβε ο
δικαιούχος από το Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ και το τρέχον πρόγραμμα να μην υπερβαίνει
τις 200.000€

‐ Η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά ταυτίζεται με τη
σημερινή διεύθυνση του ακινήτου?
‐Αν όχι
Θα πρέπει να προσκομιστεί:

6) Βεβαίωση από το οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του
ακινήτου.

-Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας
7) Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της
ΑΣΠΕ.

-Σε περίπτωση αναπηρίας τουλάχιστον 67% (ιδίου, συζύγου ή τέκνων)
8) Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.

9) Μετά την υποβολή της αίτησης και μόνο στις περιπτώσεις που θα
απαιτηθεί, υποβάλλεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

