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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας
(πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που, η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση, κατά το φορολογικό έτος 2019
ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση ή είναι κενή, καθώς και για την πρόσφατη απόκτηση
ακινήτου, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται
ανάλογα με το εισόδημά τους



Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των
διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες Κατοικίες –
Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιμότητας



ΚΙΝΗΤΡΑ

παρέχεται επιχορήγηση και για τις 5 κατηγορίες Ωφελούμενων του Προγράμματος, όπως αυτές
εμφανίζονται στον πίνακα 2.2.3 του κεφαλαίου 2 του Οδηγού.

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η
δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου καθώς και
τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση
υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος.

Yπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος
Προϋπολογισμός.



ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, μία (1) για μεμονωμένα
διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο (2) για πολυκατοικίες.

ι.Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι.Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α,

ιιι.Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν
χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).



ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Υφίσταται νόμιμα.

Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση
της Γ.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Επισημαίνεται ότι λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρούνται
στην αίτηση με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην φορολογική αρχή, είναι απαραίτητο στη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου (Ε1), ή (εάν υπάρχει μίσθωση της κύριας κατοικίας) στην
αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να
εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες Κατοικίες –
Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιμότητας.



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές
κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να:

Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), καθώς και τις
πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει
να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενεργειακός Στόχος &
Επιλέξιμες παρεμβάσεις



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σημείωση : Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν
μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει
εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ
Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των
συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων
παρεμβάσεων.

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα,
κλπ)



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

48.500 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,

76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.2 € επί
το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ́ Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων:

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενεργειακός Στόχος &
Επιλέξιμες παρεμβάσεις και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός.



ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των
παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα
παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικού
ελέγχου ανελκυστήρα, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους
σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου
(ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου
υλοποίησης. Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία
προγενέστερη ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής
επιθεώρησης. Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων που φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της
ημερομηνίας έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση
ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αίτησης, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (προμήθεια εξοπλισμού/υλικών
και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1,
Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α’222, 12/11/2012), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος, Κεφάλαιο 7.1 Έναρξη Υλοποίησης
Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έκδοση παραστατικών



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
1.Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του
Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr. από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.

2. Δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου.

3.Υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών από τον ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.

4.Οριστική υποβολή αίτησης από τον ωφελούμενο.

5.Σε περίπτωση επιλογής κάλυψης ιδίων κεφαλαίων με δανεισμό, διενεργείται από τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς πιστοληπτικός έλεγχος.

6.Υπαγωγή αίτησης από τον δικαιούχο του Προγράμματος.

7.Αποδοχή Απόφασης Υπαγωγής από τον ωφελούμενο.

8.Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (σε περίπτωση δανείου) από τον Ωφελούμενο και εκταμίευση
προκαταβολής στους προμηθευτές.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
9.Υλοποίηση Παρεμβάσεων/ έκδοση Παραστατικών Δαπανών από τους προμηθευτές.

10. Διενέργεια Β’ Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

11. Καταχώρηση δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου στο πληροφοριακό σύστημα από τον
ωφελούμενο/ σύμβουλο έργου.

12. Έλεγχος/αξιολόγηση από τον δικαιούχο του Προγράμματος.

13.Καταβολή επιχορήγησης και εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των
επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ.).

14.Καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονοκατοικιών, μεμονωμένων διαμερισμάτων,
πολυκατοικιών ανατρέξτε στον Οδηγό του προγράμματος και στο Παράρτημα ΧΙΙ.



Αμπελόκηποι - Μιχαλακοπούλου 187 & Φωκίδος, ΤΚ: 11527
Βριλήσσια - Λ. Πεντέλης 134, ΤΚ: 15235
Γαλάτσι -  Αγ. Γλυκερίας 16, ΤΚ: 11146
Γλυφάδα - Δ. Γουναρη 220 (Ανω Γλυφάδα)
Νέα Σμύρνη - Ελ. Βενιζέλου 59-61, ΤΚ: 17123
Νέος Κόσμος - Ηλ. Ηλιού 95, ΤΚ: 11744
Νίκαια - Γρ. Λαμπράκη 373, ΤΚ: 18451
Περιστέρι - Λεωφ. Θηβών 99, ΤΚ: 12136
Χαλάνδρι - Λεωφ. Μεσογείων 315, ΤΚ: 15231
Αποθήκη: Ρέντης - Αγίας Αννης 44, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
18233

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποίησε την Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου ή επισκέψου το
κοντινότερο κατάστημα Τρακαδάς!


