Κ.Υ.Α. αριθµ. οικ. 42554/11.8.2014
Καθορισµός συµψηφισµού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθµιση
και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 µε τα ποσά του ειδικού προστίµου
που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174)
Αριθµ. οικ. 42554
(ΦΕΚ Β' 2440/15-09-2014)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
3. Την υπ' αριθµ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β' 2234).
4. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 221), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Π.∆/τος 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.∆. 189/2009» (ΦΕΚ Α' 56).
5. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'
141).
6. Την υπ' αριθµ. Υ436/3.4.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά»
(Β' 831).
7. Την υπ' αριθµ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β' 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. Την υπ' αριθµ. 41525/27.9.2011 «∆ιαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
του παραβόλου και στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την ονοµασία «Πράσινο Ταµείο»
του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του νόµου 4014/2011 «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ» και καθορισµός των
δόσεων καταβολής του παραπάνω ενιαίου ειδικού προστίµου (Α' 209).» κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 2167).
9. Την παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ' αριθµ. 2254/30.8.2013 «∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόµου 4178/2013
«Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
174/Α')» απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 2184).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Συµψηφισµός ειδικού προστίµου για Ενεργειακή Αναβάθµιση κτιρίων του ν. 4178/2013
1. Σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και σε λιθόκτιστα κτίρια που
κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 και υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α'
174), το ποσό του ειδικού προστίµου που καταβάλλεται δυνάµει του ανωτέρω νόµου δύναται να
συµψηφίζεται µε το ποσό που δαπανάται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας για υλοποίηση
παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων αυτών. Η παρούσα απόφαση δεν
εφαρµόζεται σε κτίρια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή
συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα που αφορούν παρεµβάσεις στον
κτιριακό τοµέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.
2. Στη διαδικασία συµψηφισµού εντάσσονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισµού, καθώς
και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων, όπως εργασίες
αποξήλωσης/αποκοµιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωµάτων,
κ.λπ. και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες
συµψηφισµού δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Ο υπολογισµός της δαπάνης συµψηφισµού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Κεφάλαιο 3 της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 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.
3. Ο συµψηφισµός διενεργείται για ποσό, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του ειδικού προστίµου µη συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού παραβόλου, το οποίο
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και εφόσον οι παρεµβάσεις επιφέρουν
αναβάθµιση του κτιρίου κατά µια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.
4. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της προηγούµενης παραγράφου διαπιστώνεται αποκλειστικά
κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη λαµβάνει χώρα µετά την
υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθµίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεµβάσεων και
η δεύτερη µετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των
παρεµβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.
Άρθρο 2
Συµψηφισµός ειδικού προστίµου για Στατική Ενίσχυση κτιρίων του ν. 4178/2013
1. Σε κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν. 4178/2013
(ΦΕΚ Α' 174), το ποσό του ειδικού προστίµου, που καταβάλλεται δυνάµει του ανωτέρω νόµου,
δύναται να συµψηφίζεται µε το ποσό που δαπανάται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσης για
την στατική ενίσχυση των κτιρίων αυτών. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται σε κτίρια, οι
ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα για την επισκευή / αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα
οργανισµού τους ή αποκατάστασης ζηµιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
(σεισµό, πυρκαγιά, πληµµύρα, κατολίσθηση).

2. Στη διαδικασία συµψηφισµού εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισµού καθώς και
για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων, όπως εργασίες
αποξήλωσης/αποκοµιδής, τοποθέτησης/ εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης
ικριωµάτων, κ.λπ. για την αποζηµίωση για τους απαιτούµενους ελέγχους δόµησης και για τις
µελέτες στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης όταν αυτές δεν αναφέρονται στα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α' 174) υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την
υπαγωγή. Στην αµοιβή των µηχανικών για την σύνταξη των ως άνω µελετών δύναται να
συµψηφίζεται µέγιστο ποσοστό ίσο µε το 5% του ήµισυ (50%) του ειδικού προστίµου. Στις
ανωτέρω δαπάνες συµψηφισµού δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Ο υπολογισµός των δαπανών συµψηφισµού πραγµατοποιείται κατά το τιµολόγιο της οικ: 6772
/Β9β/2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Τιµολόγιο
υπολογισµού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζηµιών σε κτίρια
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισµό, πυρκαγιά, πληµµύρα, κατολίσθηση) και της
αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδροµής» (ΦΕΚ 3201 Β').
3. Ο συµψηφισµός διενεργείται για ποσό το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του ειδικού προστίµου, µη συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού παραβόλου, το οποίο
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Άρθρο 3
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών
1. Ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστηµα κατά τις διατάξεις του
ν. 4178/2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Υπουργική απόφαση της παρ. 4 του
άρθρου 20 του νόµου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλει έχουν ελεγχθεί
για την ορθότητα και την πληρότητά τους και ότι τα παραστατικά που υποβάλλονται αντιστοιχούν
στις εργασίες που έχουν δηλωθεί και πραγµατοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθµιση ή την
στατική ενίσχυση της ιδιοκτησίας ή του ακινήτου.
2. ∆ύναται να υποβληθεί αίτηµα συµψηφισµού για την ίδια ιδιοκτησία ή ακίνητο και για τις δύο
περιπτώσεις συµψηφισµού των άρθρων 1 και 2 της παρούσας του ειδικού προστίµου, µη
συµπεριλαµβανοµένου του παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού,
µε την προϋπόθεση ότι ο συµψηφισµός διενεργείται συνολικά για ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίµου.
3. Σε περιπτώσεις υπαγωγής, όπου το ενιαίο ειδικό πρόστιµο συµψηφίζεται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4178/2013 για την εφαρµογή της παρούσας λαµβάνεται το αρχικό
υπολογιζόµενο ποσό πληρωµής πριν το συµψηφισµό κατά τα ανωτέρω.
4. Τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης ή στατικής ενίσχυσης
αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αµέσως προηγούµενες χρονικά έως ότου
ολοκληρωθεί ο συµψηφισµός. Σε περίπτωση που µετά τον ως άνω υπολογισµό, προκύπτει ότι τα
ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίµου που υπολείπεται, δεν επιστρέφονται
και δεν αναζητούνται.
5. Η αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης, ή άλλη αρµόδια αρχή, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ελέγχει δειγµατοληπτικά ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειµένου να
διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων, που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, τα
παραστατικά και τα δελτία αποστολής, καθώς και τα πορίσµατα των επιθεωρητών ενέργειας ή των
Ελεγκτών ∆όµησης είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων ή/και
αναληθών δηλώσεων, το ειδικό πρόστιµο που αρχικά είχε υπολογιστεί από την ηλεκτρονική

διαδικασία του ηλεκτρονικού συστήµατος διπλασιάζεται. Για την επιβολή του διπλασιασµού του
ειδικού προστίµου εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από την αρµόδια υπηρεσία, η οποία
υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήµατος προκειµένου
να προβεί στη διόρθωση του ποσού του προστίµου κατά τα ανωτέρω.
6. Ο έλεγχος µετά από καταγγελία ή εντολή δηµοσίων αρχών δύναται να διενεργείται από
Ελεγκτές ∆όµησης όπως ορίζονται στο ν. 4030/2011 (Α' 249), τυχαία, µετά από ηλεκτρονική
κλήρωση.
Άρθρο 4
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Οι δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης κατά τις διατάξεις της παρούσας που έχουν
πραγµατοποιηθεί µετά την έναρξη εφαρµογής του Ν. 4178/2013 και πριν την δηµοσίευση της
παρούσας, επί ιδιοκτησιών ή ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013, δύναται να
συµψηφιστούν µε το ειδικό πρόστιµο, εφόσον ο Ενεργειακός Επιθεωρητής βεβαιώσει ότι οι
παρεµβάσεις επιφέρουν αναβάθµιση του κτιρίου κατά µια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή
ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του
κτιρίου αναφοράς. Σε αυτή την περίπτωση, στα σχετικά δικαιολογητικά γίνεται ειδική µνεία για
την χρονολογία έκδοσης των δικαιολογητικών και των παραστατικών σε σχέση µε τις
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου. Πλην του αρχικού πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά κατά τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014
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