
    

 



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Οι επαγγελματίες που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν έργα μέσω του προγράμματος 
Εξοικονομώ κατ’ οίκον, θα πρέπει να έχουν υπόψη τα ακόλουθα:
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2. Όσον αφορά την έκδοση των παραστατικών:

Α. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

- Τα παραστατικά θα εκδίδονται επί πιστώσει, με ημερομηνία μεταγενέστερη ή και ταυτόσημη του πρώτου Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης και προγενέστερη ή και ταυτόσημη του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. 

- Τα στοιχεία του ωφελούμενου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς , με ιδιαίτερη προσοχή στην διεύθυνσή του, η οποία θα πρέπει 
να είναι ταυτόσημη εκείνης που αναγράφεται στο έντυπο ΕΚΟ.

- Ο ωφελούμενος αναφέρεται ως ιδιώτης. Επιπλέον θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η σημείωση που θα διευκρινίζει ότι το 
αντίστοιχο παραστατικό εκδίδεται «στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ».

- Στο κύριο σώμα του παραστατικού θα πρέπει να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού αναλυτικά και με 
σαφήνεια (πχ. Μέτρα, τεμάχια, μάρκα κλπ), τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους του προγράμματος και να είναι 
επιλέξιμα. Όσον αφορά τις δαπάνες στις κατηγορίες  1 και 2 του προγράμματος,θα πρέπει να αναγράφονται τα ακριβή τ.μ., ενώ για 
τις υπόλοιπες παρεμβάσεις τα τεμάχια.

Β. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Τα παραστατικά εκδίδονται επί πιστώσει, και αφορούν την παροχή εργασιών, μελετών και τις εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού. 
Εκδίδονται με ημερομηνία μεταγενέστερη ή και ταυτόσημη του πρώτου ΠΕΑ, ή προγενέστερη ή και ταυτόσημη του δεύτερου ΠΕΑ.

- Τα στοιχεία του ωφελούμενου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς , με ιδιαίτερη προσοχή στην διεύθυνσή του, η οποία θα πρέπει 
να είναι ταυτόσημη εκείνης που αναγράφεται στο έντυπο ΕΚΟ.

- Ο ωφελούμενος αναφέρεται ως ιδιώτης. Επιπλέον θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η σημείωση που θα διευκρινίζει ότι το 
αντίστοιχο παραστατικό εκδίδεται «στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

- Στο κύριο σώμα του παραστατικού θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια το είδος της υπηρεσίας που παρέχεται 
(πχ. Τοποθέτηση, μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση κλπ) καθώς και η αξία της εργασίας. Πωλούμενα είδη και εργασίες που δε 
σχετίζονται με το πρόγραμμα, δεν αναγράφονται.

*Σημειώσεις: Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται με 
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση για κάθε παραστατικό, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία.

Τα ανωτέρω παραστατικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από την πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους, όπως 
ορίζεται από το πρόγραμμα.

Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπέζης.

1. Για την εκταμίευση των προκαταβολών και των υπόλοιπων αμοιβών, είναι απαραίτητη η εγγραφή του προμηθευτή στην 
πλατφόρμα του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr/eidodos-sto-systema , καταχωρώντας τα ΙΒΑΝ της επιχείρησης, ώστε 
να μπορεί ο ωφελούμενος, έχοντας το ΑΦΜ, να δηλώσει προμηθευτή.Ο λογαριασμός ΙΒΑΝ θα πρέπει να ειναι εμπορικός 
λογαριασμός.
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Απαιτούμενες πιστοποιήσεις ανά παρέμβαση 

Παρακάτω θα βρείτε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που χρειάζεται να υπάρχουν ανά 
κατηγορία παρέμβασης:

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
  Πιστοποιήσεις CE
  U των κουφωμάτων
  Υπεύθυνη δήλωση
  Παραστατικό και δελτίο αποστολής

ΗΛΙΑΚΟΣ 
  Πιστοποίηση CE
  ∆ελτίο προιόντος
  Υπεύθυνη ∆ήλωση
  Παραστατικό και δελτίο αποστολής

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
  Πιστοποίηση CE
  Υπεύθυνη δήλωση
  Παραστατικό και δελτίο αποστολής

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
  Πιστοποίηση CE
  Energy label
  ∆ελτίο προιόντος
  Υπεύθυνη δήλωση
  Παραστατικό και δελτίο αποστολής

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Πιστοποίηση CE
  Energy label
  ∆ελτίο προιόντος
  Υπεύθυνη δήλωση
  Παραστατικό και δελτίο αποστολής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
  Πιστοποίηση CE
  Υπεύθυνη δήλωση
  Ενεργειακά χαρακτηριστικά υλικών
  Παραστατικό και δελτίο αποστολής

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο προμηθευτής έχει κάνει παράλληλα και την τοποθέτηση υπογράφει την 
παρακάτω υπεύθυνη δήλωση. 

Υπ. ∆ήλωση Αναδόχου - Προμηθευτή: https://goo.gl/SzqaM9

Σε διαφορετική περίπτωση, ο προμηθευτής των υλικών και ο τεχνικός υπογράφουν τις ακόλουθες 
υπεύθυνες δηλώσεις:
Υπ. ∆ήλωση Αναδόχου: https://goo.gl/sM4xUn
Υπ. ∆ήλωση Προμηθευτή: https://goo.gl/9cLm4n
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