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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Σκοπιµότητα 

Η πράσινη περιβαλλοντική πολιτική που έχει χαραχθεί από την κυβέρνηση και έχει 

αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) στοχεύει σε µια 

ενεργειακή µετάβαση για τη µείωση των εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου (ΑτΘ), την 

αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την 

απολιγνιτοποιηµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης µε στόχο τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. 

Ο Ευρωπαϊκός κτηριακός τοµέας ευθύνεται για την κατανάλωση του 40% της συνολικής 

τελικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωσηκαι για το 36% των εκποµπών του διοξειδίου 

του άνθρακα. Επιπλέον, το 35% από τα κτήρια της ΕΕ είναι παλαιότερα των 50 ετών και 

το 75% από αυτά κρίνονται µη ενεργειακά αποδοτικά. 

Σύµφωνα µε το ενεργειακό ισοζύγιο του έτους 2017, η ενεργειακή κατανάλωση που 

σχετίζεται µε τα κτήρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, ενώοι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον 

σηµαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο 

µέρος του κτηριακού αποθέµατος (79,1%). Το 83,82% των κτηρίων που έχουν 

κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ µικρή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτήρια 

κατηγορίας Η), µε τα πιο ενεργοβόρα κτήρια κατοικιών να είναι οι µονοκατοικίες.  

Αναφορικά µε την ενεργειακή κατηγορία των κτηρίων κατοικιών, παρατηρείται ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό (66.83%) αυτών κατατάσσεται στην Ε-Η, το 26.81% στην Γ-∆ και 

µόλις το 6.36% στην Α-Β1.  Εποµένως το ελληνικό κτηριακό απόθεµα κατοικιών  

παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλο δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας. 

Παρότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση 

συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6ή θέση στην ΕΕ), όταν αυτή η 

ενεργειακή κατανάλωση συγκρίνεται µε τις κλιµατικές συνθήκες των υπόλοιπων χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα πέφτει στη 17η θέση στης αντίστοιχης ενεργειακής 

κατάταξης. 

                                            

1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΘ ΚΑΙ ΣΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 και της 

χρονικής περιόδου 2011-201930, ΥΠΕΝ, Σώµα Επιθεώρησης Νοτίου/Βορείου Ελλάδος, Τµήµα Επιθεώρησης 

Ενέργειας, Ιούνιος 2020, http://bpes.ypeka.gr/?page_id=21 
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Η αναγκαιότητα λοιπόν ανακαίνισης του κτηριακού τοµέα στην Ελλάδα είναι 

αναµφισβήτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σηµαντικά ποσοστά 

εξοικονόµησης ενέργειας, εξοικονόµηση κόστους για τους πολίτες, βελτίωση των 

καθηµερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας 

των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών.  

Όσον αφορά, τα νοικοκυριά, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) 

προβλέπει την ανακαίνιση τουλάχιστον 600.000 κατοικιών έως το 2030, ήτοι ανακαίνιση 

τουλάχιστον 60.000 κατοικιών κατά µέσο όρο το χρόνο, για µία δεκαετία. 

Η επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου συµβάλλει σηµαντικά στην ριζική αναβάθµιση του 

γηρασµένου κτηριακού αποθέµατος της χώρας, δίνοντας ταυτόχρονα µια ώθηση στον 

κατασκευαστικό τοµέα, ο οποίος παρουσίασε ύφεση την περασµένη δεκαετία. 

Με τα προγράµµατα Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος), 

των προγραµµατικών περιόδων 2007-2013, 2014 – 2020, υλοποιήθηκαν ενεργειακές 

παρεµβάσεις σε σύνολο 130.000περίπουκατοικιών/κτηριακών µονάδων. 

Το πρόγραµµα Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον κρατώντας την παλιά του δοµή, µεταβάλλεται και 

εκσυγχρονίζεται σε Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ, προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες που 

διαµορφώνονται από την πανδηµία του COVID – 19 και ακολουθεί τις επιταγές των 

καιρών: κλιµατική αλλαγή, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ψηφιοποίηση. 

Ενδεικτικά µέτρα αυτής της πολιτικής είναι η ειδική προσαύξηση 10% που εφαρµόζεται σε 

όλες τις επιδοτήσεις, λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας του COVID – 19 στην 

οικονοµία και τα νοικοκυριά, καθώς και η επιπλέον 10% επιδότηση που εφαρµόζεται στις 

λιγνιτικές περιοχές, ως ρήτρα δίκαιης µετάβασης. Επίσης, ακολουθώντας τις βασικές 

αρχές της εξοικονόµησης ενέργειες, που επιβάλουν πρώτα τη µείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσής των κτηρίων και στη συνέχεια την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η 

εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι επιλέξιµη µόνο όταν τα κτήρια επιτυγχάνουν, µε τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας, την αναβάθµισή τους σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+. Τέλος, 

επιδοτείται η εγκατάσταση έξυπνων συστηµάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία 

συµβάλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και τα συστήµατα ηλεκτρικών 

συσσωρευτών (µπαταρίες), όταν συνδυάζονται µε φωτοβολταϊκά συστήµατα.  

Παράλληλα, ακολουθώντας το ΕΣΕΚ, το φυσικό αέριο αναµένεται να αποτελέσει το 

ενδιάµεσο καύσιµο για τη µετάβαση σε ένα µοντέλο χαµηλών εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και η  χρήση του στην τελική κατανάλωση ενέργειας διευρύνεται. Για το 
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λόγο αυτό, οι λέβητες πετρελαίου δεν επιδοτούνται, ενώ τα ενεργειακά τζάκια δεν 

επιδοτούνται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, όπου η ατµοσφαιρική ρύπανση 

παρουσιάζει υψηλούς δείκτες και όπου το δίκτυο του φυσικού αεριού είναι ανεπτυγµένο.   

Συµβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το νέο Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ 

υλοποιείται µε προσαρµογή και βελτίωση του υφιστάµενου χρηµατοδοτικού µοντέλου, 

αποσκοπώντας στην µεγιστοποίηση των ωφελειών για τους πολίτες µέσω της αύξησης 

των πολιτών που δύναται να λάβουν µέρος στο εξοικονοµώ, της απλοποίησης της 

πιστοποίησης των παρεµβάσεων και της ενεργοποίησης  της αγοράς µε την κινητοποίηση 

ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση των απαιτούµενων παρεµβάσεων. Έτσι, το 

νέο πρόγραµµα θα προσφέρει υψηλά οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά 

νοικοκυριά µε ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 

 

1.2. Σύντοµη Περιγραφή - ∆ιάρκεια Προγράµµατος 

Το Πρόγραµµα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονοµίας στον οικιακό κτηριακό τοµέα, µε 

στόχο την µείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συµβατικών 

καυσίµων, στο πλαίσιο της µετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Το Πρόγραµµα αφορά σε 

κτήρια που διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο, 

χρησιµοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριµένα 

εισοδηµατικά κριτήρια (βλ. Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.). Ειδικότερα, το Πρόγραµµα περιλαµβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις 

οποίες οι Ωφελούµενοι εντάσσονται ανάλογα µε το εισόδηµά τους όπως αναλυτικότερα 

περιγράφεται στην ενότηταΣφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σε 

πολυκατοικίες µε επιµέρους αιτήσεις µεµονωµένων διαµερισµάτων που περιλαµβάνουν 

κοινόχρηστες και µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις αναβάθµισης αυτών, ενώ προβλέπεται 

ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης µόνο 

των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή, να συµπεριλαµβάνονται 

παρεµβάσεις στα διαµερίσµατα. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα εξετάζει εάν πληροί 

τα κριτήρια που αναφέρονται στο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε., 

συγκεντρώνει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και συµπληρώνει την αίτηση στο 
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πληροφοριακό σύστηµα της επίσηµης διαδικτυακής πύλης του Προγράµµατος, που θα 

ανοίξει στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, επιλέγοντας εάν επιθυµεί, τη χορήγηση δανείου και 

από ποιον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό θα γίνει αυτό. Επίσης, απευθύνεται σε Ενεργειακό 

Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους 

και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).  

Επιλέξιµες είναι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούνται µετά την έκδοση του ΠΕΑ της 

πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (που αποτελεί την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας 

των σχετικών δαπανών). Μέρος των παρεµβάσεων δύναται να πραγµατοποιηθεί και πριν 

από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, µε αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούµενου  

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεµβάσεων 

εξοικονόµησης ενέργειας και ενεργειακής αυτονοµίας καθώς και οι ενέργειες για την 

ολοκλήρωση του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της προσκόµισης των δικαιολογητικών για 

την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου, µπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά 

Ωφελούµενους σε σύµβουλο έργου. 

Οι δυνητικά Ωφελούµενοι (ή οι σύµβουλοι του έργου) αναρτούν στο πληροφοριακό 

σύστηµα του Προγράµµατος στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεµβάσεις που έχουν 

προκύψει από το ΠΕΑ και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, το αντίστοιχο 

κόστος αυτών καθώς και λοιπά δικαιολογητικά. 

∆ιενεργείται αυτόµατος έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό 

σύστηµα του Προγράµµατος και εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητα τους, οι δυνητικά 

Ωφελούµενοι (ή οι σύµβουλοι του έργου) υποβάλουν την αίτηση και αυτή υπάγεται στο 

Πρόγραµµα, µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων πόρων. Στη συνέχεια εκδίδεται η 

απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραµµα. 

Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων, οι Ωφελούµενοι απευθύνονται εκ νέου σε 

Ενεργειακό Επιθεωρητή (διαφορετικό από τον Ενεργειακό επιθεωρητή που συνέταξε το Α’ 

ΠΕΑ), ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να 

εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του 

ενεργειακού στόχου και του ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η καταβολή 

των κινήτρων του Προγράµµατος στους Ωφελούµενους. 

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.  
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Τα έργα των Ωφελούµενων (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) θα πρέπει να 

ολοκληρώνονται σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασης υπαγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιµες Κατοικίες – Ωφελούµενοι – Εισοδηµατικές 

Κατηγορίες - Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιµότητας 

 

2.1. Επιλέξιµες Κατοικίες 

2.1.1. Ορισµοί 

Για τις ανάγκες του Προγράµµατος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

- Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαµβάνει µία ιδιοκτησία, που 

διατάσσεται σε µία ή περισσότερες στάθµες, µε κύρια χρήση κατοικίας. Στον 

ορισµό της µονοκατοικίας εµπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων µικτής χρήσης µε 

χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθµη  του ισόγειου / ηµιυπόγειου / ηµιώροφου 

µε ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήµατα, εργαστήρια κ.ά. µε είσοδο από το 

δρόµο). 

Εκδίδεται ΠΕΑ α) για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται 

για ολόκληρο το κτήριο ή β) για «Κτηριακή µονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» 

εάν πρόκειται για το τµήµα του κτηρίου που αφορά στην µοναδική κατοικία του 

κτηρίου.  

- Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαµβάνει περισσότερες από µία 

κτηριακές µονάδες - ιδιοκτησίες µε κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και 

κατακόρυφη διάταξη Στον ορισµό της πολυκατοικίας εµπίπτουν και οι περιπτώσεις 

κτηρίων κατοικίας που περιλαµβάνουν και χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθµη 

 του ισόγειου / ηµιυπόγειου / ηµιώροφου µε ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. 

καταστήµατα, εργαστήρια κ.ά. µε είσοδο από το δρόµο).  

Εκδίδεται ΠΕΑ για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Πολυκατοικία» εάν πρόκειται 

για ολόκληρο το κτήριο ή το τµήµα του που αφορά στο σύνολο των κατοικιών του 

κτηρίου.  

- ∆ιαµέρισµα: κτηριακή µονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτηρίου µε χρήση 

πολυκατοικίας.  

Εκδίδεται ΠΕΑ για «Κτηριακή µονάδα» και χρήση «Πολυκατοικία» και αναγράφεται 

τίτλος για την κτηριακή µονάδα (π.χ. ∆ιαµέρισµα Α1).  

 

Επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το µεµονωµένο 

διαµέρισµα. Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση δεν είναι επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες του 

κτηρίου που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου). 
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2.1.2. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας Κατοικίας 

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

προϋποθέσεις,: 

• Υφίσταται νόµιµα.  

• ∆εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

• Χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία.  

• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε 

κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της Γ. 

Οι προϋποθέσεις παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην ενότητα 2.2. 

 

2.2. Ωφελούµενοι – Εισοδηµατικές Κατηγορίες – Είδη Επιχορήγησης  

Στα πλαίσια του Προγράµµατος υπάρχουν τρεις (3) διακριτοί τύποι αιτήσεων, µια (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. 

Οιπροϋποθέσεις υποβολής τους παρουσιάζονται στο κεφ. 2.3 

Η νοµιµότητα της κατοικίας αποδεικνύεται βάσει οικοδοµικής άδειας. Στην περίπτωση 

που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδοµική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται 

στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό 

νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται 

νόµιµα2. 

Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθµιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται 

από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος  του χρήστη εντός των τελευταίων 

τριών (3) ετών, µε προτεραιότητα το «έτος αναφοράς» του Προγράµµατος (φορολογικό 

έτος 2019). Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος (πρόσφατη 

απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσµευση για την κύρια χρήση της κατοικίας 

(βλ. κεφ. 5). 

Ειδικά στην αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β που αφορά αποκλειστικά κοινόχρηστες 

παρεµβάσεις, η χρήση κατοικίας των διαµερισµάτων προκύπτει από το πρακτικό της 

                                            
2Επιλέξιµες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 

167/Α΄/03.11.2017) (για την περίπτωση ζ της παρ.2 του παραπάνω άρθρου, τηρείται η 

διαδικασία που αναφέρεται σχετικά στο κεφ.5.1). 
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γενικής συνέλευσης σε συνδυασµό µε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (βλ. κεφ. 

2.3.1). 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί µετά την 

26.11.2017 (27.11.2017 η ηµεροµηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήµατος 

έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί µε την 

απόφαση ∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017). 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το έτος 

αναφοράς (φορολογικό έτος 2019) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν 

εµπράγµατο δικαίωµα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιµη 

κατοικία. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις που κατά το έτος αναφοράς η κατοικία α) 

ενοικιάζεται/διατίθεται για βραχυχρόνια µίσθωση, β) είναι κενή, ή γ) δεν υπήρχε 

εµπράγµατο δικαίωµα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, 

δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.  

Στις ενοικιαζόµενες κατοικίες/βραχυχρόνιες µισθώσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

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

(deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Απαιτείται από τον Ωφελούµενο 

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

αυτός εκάστοτε ισχύεικαθώς και προσκόµιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών 

συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής). Επιπλέον, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης 

(επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναµου επιχορήγησης - ΑΙΕ) 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου των 

αιτήσεών του.  

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εµπράγµατων δικαιωµάτων σε επιλέξιµη 

κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωµα 

συµµετοχής σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µετά από συναίνεση των υπολοίπων.  

 

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα καλούνται Ωφελούµενοιτου Προγράµµατος εφόσον 

βάσει του εισοδήµατος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι 

εισοδηµατικές κατηγορίες: 
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Πίνακας 2.2.1 Εισοδηµατικές κατηγορίες του Κύκλου Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ 

Κατηγορία ΑτοµικόΕισόδηµα ΟικογενειακόΕισόδηµα 

1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 

2 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 

3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 

4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000 

5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000 

 

Ως εισόδηµα λαµβάνεται το «εισόδηµα επιβολής εισφοράς» του τµήµατος Γ2 «Εκκ. 

Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.»του εκκαθαριστικού σηµειώµατος δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος του έτους αναφοράς. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και αυτή τεκµηριώνεται µε αντίγραφο της 

σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 

υπηρεσία (βλ. & κεφ 5.2 Ειδικές Περιπτώσεις αιτήσεων), το εισόδηµα θεωρείται µηδέν 

(κατηγορία 1). 

Εάν ο ενδιαφερόµενος είναι έγγαµος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται 

βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδηµα». Για τον υπολογισµό του οικογενειακού 

εισοδήµατος χρησιµοποιούνται τα στοιχεία του συστήµατος TAXIS και αθροίζονται τα 

εισοδήµατα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, της συζύγου 

και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώµενα µέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν 

υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Επισηµαίνεται ότι και στην περίπτωση κατά 

την οποία η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώµενο τέκνο σε 

«οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήµατα, η κατάταξη στις 

κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδηµα της 

οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω. Σε περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας (µε 

προστατευόµενα τέκνα), το εισόδηµα του ενδιαφερόµενου συν το τυχόν εισόδηµα των 

τέκνων λογίζεται ως οικογενειακό και βάσει αυτού πραγµατοποιείται η κατάταξή του στις 

κατηγορίες του πίνακα 2.2.1. Εάν στα πλαίσια έγγαµης σχέσης ή ύπαρξης συµφώνου 

συµβίωσης το οποίο δηλώνεται στο φορολογικό Μητρώο του TAXIS, υποβάλλονται 

χωριστές δηλώσεις φορολογίας, γίνεται η άθροιση των επιµέρους εισοδηµάτων και η 

αναγωγή τους σε «οικογενειακό εισόδηµα». 

Εάν ο αιτών (στην περίπτωση οικογένειας/ΜΣΣ, ή/και η σύζυγος/ΜΣΣ) είναι φορολογικός 

κάτοικος εξωτερικού, το εισόδηµα για τηνκατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1 θα 

προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήµατος επιβολής εισφοράς» του εκκαθαριστικού 

σηµειώµατος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος που έχει υποβληθεί στην Ελλάδα και του 
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συνολικού δηλωθέντος εισοδήµατος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας 

του (για τα ανωτέρω βλ. & κεφ 5.2 Ειδικές Περιπτώσεις αιτήσεων), για το έτος αναφοράς.   

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. 

 

Τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των ανωτέρω θα αναφέρονται αναλυτικά ως 

Παράρτηµα στην επίσηµη έκδοση του Οδηγού. 

 

Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις εισοδηµατικές 

κατηγορίες του πίνακα 2.2.1. Επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι κάτωθι 

προσαυξήσεις: 

-Eιδικά για τους κάτωθι δήµους του οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, το βασικό 

ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%: 

Πίνακας 2.2.2∆ήµοι σε απολιγνιτοποίηση 

Π.Ε. Κοζάνης: ∆ήµος Κοζάνης, ∆ήµος Βοΐου, ∆ήµος Βελβεντού, ∆ήµος Εορδαίας, 

∆ήµος Σερβίων 

Π.Ε.Φλώρινας: ∆ήµος Φλώρινας, ∆ήµος Αµυνταίου, ∆ήµος Πρεσπών 

Π.Ε. Αρκαδίας: ∆ήµος Μεγαλόπολης, ∆ήµος Γορτυνίας   

 

- Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται  σε όλους ειδική προσαύξηση 10% 

λόγω COVID – 19. 

- Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (µονοκατοικίες, µεµονωµένα διαµερίσµατα, 

πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθµιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή 

κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%. 
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Για αιτήσεις µεµονωµένων διαµερισµάτων και µονοκατοικιών, το µέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:  

Πίνακας 2.2.3 Επιχορήγηση µεµονωµένου διαµερίσµατος και µονοκατοικίας 

 
Ατοµικό 

Εισόδηµα 

Οικογενειακό 

Εισόδηµα 

Βασικό 
Ποσοστό 
Επιχ/σης* 

COVID-
19 
premium 

Ενεργειακό 
premium 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Επιχ/σης 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Επιχ/σης 
για 
λιγνιτικές 
περιοχές 

1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 10% 10% 85% 95% 

2 
> 10.000 
– 20.000 

> 20.000 – 
30.000 

55% 10% 10% 75% 85% 

3 
> 20.000 
– 30.000 

> 30.000 – 
40.000 

50% 10% 10% 70% 80% 

4 
> 30.000 
– 50.000 

> 40.000 – 
70.000 

45% 10% 10% 65% 75% 

5 
> 50.000 
– 90.000 

> 70.000 – 
120.000 

35% 10% 10% 55% 65% 

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήµους του 

πίνακα 2.2.2 

 

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το 

εισόδηµα των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, και 

ορίζεται ως εξής:  

Πίνακας 2.2.4 Επιχορήγηση Πολυκατοικίας Τύπου Α - Β 

 Πολυκατοικία 

Βασικό 
ποσοστό  
επιχορήγησης 
* 

COVID-
19 
premium  

Ενεργειακόpremium 
Μέγιστο 
Ποσοστό 
Επιχ/σης 

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Επιχ/σης 
για 
λιγνιτικές 
περιοχές 

1 Τύπου Α 60% 10% 10% 80% 90% 

2 Τύπου Β 60% 10% - 70% 80% 

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήµους του 

πίνακα 2.2.2 

 

Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιµο προϋπολογισµό παρεµβάσεων. Για το 

υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιµου προϋπολογισµού παρεµβάσεων υφίσταται 
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η δυνατότητα χορήγησης δανείου µε επιδότηση επιτοκίου (κεφ. 4), στη βάση σχετικού 

αιτήµατος του Ωφελούµενου.  

∆υνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούµενο: Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για 

κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της µίας (1) αίτησης, για 

διαφορετικές επιλέξιµες κατοικίες στα πλαίσια των Προϋποθέσεων για την υποβολή 

αιτήσεων που αναφέρονται στην ενότητα 2.3 και του συνόλου της επιχορήγησης που 

αναφέρεται στο κεφ. 4.3. 

 

2.3 Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων 

Περιορισµός µίας (1) αίτησης ανά κατοικία: Για κάθε επιλέξιµη 

κατοικία(µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα/διαµέρισµα ως µέρος αίτησης σε 

πολυκατοικία τύπου Α)του τρέχοντος Κύκλου «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ» πρέπει να 

υποβληθεί µία (1) µόνο αίτηση. Κατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους 

προηγούµενους κύκλους του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 δεν έχουν δικαίωµα υποβολής στον τρέχοντα 

Κύκλο. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστηµα περισσότερων της µίας αιτήσεων για 

την ίδια επιλέξιµη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, 

στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει 

συµπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο 

δεν µπορούν να υποβληθούν περισσότερες της µίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. 

Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά το σύνολο των αιτήσεων που θα 

υποβληθούν στο πρόγραµµα και πραγµατοποιείται από το ∆ικαιούχο πριν την έκδοση της 

οικείας απόφασης υπαγωγής. 

 

2.3.1 Ειδικές Προϋποθέσεις υποβολής για Πολυκατοικίες 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος υπάρχει δυνατότητα υποβολής δύο τύπων αιτήσεων 

πολυκατοικίας. 

Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπος Α 

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και 

συνδέεται µε επιµέρους αιτήσεις µεµονωµένων διαµερισµάτων που περιλαµβάνουν 

κοινόχρηστες και µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις αναβάθµισης αυτών. 

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα 

ακόλουθα 
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• Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)«διαχείρισης 

πολυκατοικίας» 

• Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από 

εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά 

µε την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας του τµήµατος του κτηρίου που 

χρησιµοποιείται ως κατοικία, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.1.2, καθώς και 

επιµέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων που επιθυµούν 

να ενταχθούν στο Πρόγραµµα.  

• Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τµήµα 

του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία, συνοδευόµενο από έντυπο Πρότασης 

Παρεµβάσεων.  

• Πραγµατοποιούνται κοινόχρηστες παρεµβάσεις σύµφωνα µε τον πίνακα 3.2.1. 

• Οι ιδιοκτήτες διαµερισµάτων που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συµµετέχουν 

στο πρόγραµµα συµµετέχουν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων που έχουν 

δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας µε ίδια κεφάλαια.  

 

Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπος Β-Κοινόχρηστες Παρεµβάσεις 

Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και 

περιλαµβάνει µόνο  παρεµβάσεις των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας σύµφωνα µε 

τον πίνακα 3.2.1, χωρίς, δηλαδή να συµπεριλαµβάνονται παρεµβάσεις στα διαµερίσµατα. 

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας Τύπου Β θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα 

ακόλουθα: 

• Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)«διαχείρισης 

πολυκατοικίας»και να έχει αριθµό τραπεζικού λογαριασµού συνδεδεµένο µε τον 

άνω ΑΦΜ. 

• Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από 

εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε στοιχεία σχετικά 

µε την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιµότητας του τµήµατος του κτηρίου που 

χρησιµοποιείται ως κατοικία, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.1.2, και 

σύµφωνα µε το οποίο υπολογίζεταιη επιχορήγηση.   

• Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τµήµα 

του κτηρίου που χρησιµοποιείται ως κατοικία στα πλαίσια των οριζοµένων 

στηνενότητα 2.1.1, συνοδευόµενο από έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων.  
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2.4 Έναρξη Επιλεξιµότητας 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης του 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου (παρ. 2.1.2). 

Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιµα έργα τα οποία, βάσει των προσκοµιζόµενων παραστατικών 

δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείµενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως 

µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ενεργειακός Στόχος &Επιλέξιµες παρεµβάσεις 

 

3.1 Ενεργειακός Στόχος - Απαιτήσεις 

Η πρόταση (συνδυασµός παρεµβάσεων) για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλεται µε 

την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:  

• 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. 

Πίνακας 3.1.1 Ελάχιστος ενεργειακός στόχος και στόχος για χορήγηση ενεργειακού 

premium 

Ενεργειακές 
κατηγορίες 

Επιλέξιµη αίτηση µε 
κατάταξη στο Α' ΠΕΑ 
(µονοκατοικία, µεµον. 

διαµέρισµα, 
πολυκατοικία τύπου 

Α,Β) 

Ελάχιστος ενεργειακός 
στόχος , κατάταξη Β' ΠΕΑ 
(µονοκατοικία, µεµον. 

διαµέρισµα, πολυκατοικία 
τύπου Α) σε αντιστοιχία 
µε την αρχική κατάταξη 

του Α’ ΠΕΑ 

Ενεργειακός στόχος , 
κατάταξη Β' ΠΕΑ (µονοκ/κία, 

µεµον. διαµέρισµα, 
πολυκατοικία τύπου Α - 

αρχικής κατάταξης Η, Ζ) για 
χορήγηση ενεργειακού 

premium  

  Α+ -- -- -- 

Α -- -- -- 

  Β+ -- -- -- 

Β -- -- -- 

Γ Γ Α -- 

∆ ∆   Β+ -- 

Ε Ε Β -- 

Ζ Ζ Γ Β 

Η Η ∆ Β 
Σηµειώνεται ότι η κάλυψη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση 

ενεργειακού premium, πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εγκατάσταση 

Φωτοβολταϊκού σταθµού, η οποία επιτρέπεται µόνον εάν µε τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για 

κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και ∆) ή Α (για  κτήρια αρχικής κατάταξης Γ). 

 

Κάθε δοµικό στοιχείο που αποτελεί τµήµα του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των 

υστέρων ή αντικαθίστανται και κάθε τεχνικό σύστηµα, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων, 

αναβαθµίζεται ή αντικαθίσταται, πρέπει να ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης του ΚΕΝΑΚ στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά 
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εφικτό. Επιπλέον, εάν  το υλοποιηθέν έργο αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτηρίου/της 

κτηριακής µονάδας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 

4122/2013, θα πρέπει, όλα τα τεχνικά συστήµατα και τα δοµικά στοιχεία του κελύφους να 

πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για υφιστάµενα κτήρια και να 

επιτυγχάνεται κατάταξη του κτηρίου/της κτηριακής µονάδας στην ενεργειακή κατηγορία 

Β, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθ. 7 του «Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηίων» 

(ΚΕνΑΚ), στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Σε περίπτωση που η 

επίτευξη της κατηγορίας Β δεν είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτή, το ανακαινιζόµενο 

κτήριο/κτηριακή µονάδα θα πρέπει να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία που 

προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήµατα που θα 

χρησιµοποιηθούν για τις παρεµβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών 

χαρακτηριστικών τους.Ειδικά για τα συστήµατα της κατηγορίας 3 (πλην των 

υποκατηγοριών 3.Α, 3.ΣΤ.1, 3.ΣΤ.2, 3.ΣΤ.3 ), της κατηγορίας 4 και της υποκατηγορίας 

1.Ζ του πίνακα 3.2.1 κατωτέρω, προσκοµίζεται δελτίο προϊόντος, όπως αυτό ορίζεται 

στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή επισήµανση (EnergyLabelling). Επιπρόσθετα, τα 

υλικά και τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα, για τα οποία υφίσταται σχετική 

υποχρέωση από την κείµενη νοµοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.  

Επισηµαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) -συλλογή 

και παράδοση- των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) 

(π.χ. κουφώµατα, λέβητες, υαλοπίνακες κ.α.) σε νοµίµως αποδεκτούς χώρους παράδοσης 

Α.Ε.Κ.Κ. από τους διαχειριστές (ανάδοχοι ή ο κύριος του έργου) Α.Ε.Κ.Κ., όπως αυτά 

καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) Κ.Υ.Α. 

Οι παρεµβάσεις, που υποβάλλονται µε την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραµµα, 

προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν 

αποκλειστικά τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων παρεµβάσεων.  

 

3.2 Επιλέξιµες παρεµβάσεις ανά τύπο κατοικίας 

Οι παρεµβάσεις που δύναται να είναι επιλέξιµες ανά τύπο κατοικίας-αίτησης φαίνονται 

στον Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. 

Περιλαµβάνουν παρεµβάσεις σε κουφώµατα/συστήµατα σκίασης/αερισµού, θερµοµόνωση, 

συστήµατα θέρµανσης ψύξης, συστήµατα ζεστού νερού χρήσης και άλλα συστήµατα 

αυτονόµησης όπως φωτοβολταϊκά συστήµατα, σύστηµατα αποθήκευσης ενέργειας 
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(συσσωρευτές), σηµεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήµατος, συσκευές διαχείρισης 

ενέργειας (smart home), αναβάθµιση ανελκυστήρα και αναβάθµιση φωτισµού. 



 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 20 

Το τµήµα εικόνας µε αναγνωριστικό σχέσης rId1 δεν βρέθηκε στο αρχείο.

Πίνακας 3.2.1  Επιλεξιµότητα παρεµβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης 

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεµβάσεων 

Μονοκατοι-
κία/Μεµονωµέ
νο διαµέρισµα 

Πολυκατοικία τύπου Α 
 

Πολυκατοικία 
τύπου Β 

 

 Μη 
κοινόχρηστες 
(διαµέρισµα) 

Κοινόχρηστες Κοινόχρηστες 

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ         
1.Α1 Πλαίσιο αλουµινίου µε υαλοπίνακα- Παράθυρο  √ √ √ √ 

1.Α2 Πλαίσιο αλουµινίου µε υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα  √ √ √ √ 

1.B1 Πλαίσιο ξύλου µε υαλοπίνακα – Παράθυρο  √ √ √ √ 

1.B2 Πλαίσιο ξύλου µε υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα  √ √ √ √ 

1.Γ1 Πλαίσιο PVC µε υαλοπίνακα – Παράθυρο √ √ √ √ 

1.Γ2 Πλαίσιο PVC µε υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα  √ √ √ √ 

1.∆ Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)  √ √ √ √ 

1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστηµα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) (2) (3) (4) √ √ - - 

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήµατα σκίασης (2) (4) √ √ - - 

1.Ζ Συστήµατα Μηχανικού Αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας (4)(5) √ √ - - 

          

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ         

2.A Θερµοµόνωση δώµατος  εξωτερικά  √ √ √ √ 

2.Β Θερµοµόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη  √ √ √ √ 

2.Γ1 Θερµοµόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισµού, δαπέδου επί εδάφους επί  πιλοτής, ή µη 
θερµαινόµενου χώρου, µε επικάλυψη µε συνθετικό επίχρισµα (6) √ √ √    √ (6) 

2.Γ2 Θερµοµόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισµού, δαπέδου επί πιλοτής, ή µη θερµαινόµενου 
χώρου, µε επικάλυψη µε ελαφρά πετάσµατα (6) √ √ √    √ (6) 

     

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ         
3.Α ∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου λειτουργίας συστήµατος θέρµανσης (7) (8)  √    √(8)    √(8) √ 

3.Β Σύστηµα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου √ √ √ √ 
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Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεµβάσεων 
Μονοκατοι-

κία/Μεµονωµέ
νο διαµέρισµα 

Πολυκατοικία τύπου Α 
 

Πολυκατοικία 
τύπου Β 

 

 Μη 
κοινόχρηστες 
(διαµέρισµα) 

Κοινόχρηστες Κοινόχρηστες 

3.Γ Σύστηµα Α/Θ (Θέρµανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήµανσης στους  55oC)  √ √ √ √ 

3.∆ Σύστηµα γεωθερµικής αντλίας θερµότητας   √ √ √ √ 

3.Ε Σύστηµα συµπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)   √ √ √ √ 

3.ΣΤ.1 Σύστηµα λέβητα βιοµάζας - πελλέτας ξύλου)   √ √ √ √ 

3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) (4) (9)  √ √ ─ ─ 

3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερµο) (4) (7) (9) √ √ ─ ─ 

3.Ζ Αντλίες θερµότητας αέρα – αέρα διαιρούµενου τύπου (split unit) για θέρµανση/ψύξη χώρου (4) (10)   √ √ ─ ─ 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ         
4.Α Ηλιακό θερµοσιφωνικό σύστηµα συλλέκτη – ταµιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (4) √ √ ─ ─ 

4.Β Ηλιoθερµικό σύστηµα συλλέκτη – ταµιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασµένης κυκλοφορίας (8) (11) √    √(8) √(8) ─ 

4.Γ Ηλιoθερµικό σύστηµα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρµανσης χώρου  (8) (11) (12) √    √(8) √(8) ─ 

4.∆ Αντλία θερµότητας (4) √  √ ─ ─ 

          

5.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ         

5.A Φωτοβολταϊκό σύστηµα  (13) (14)(15) √ ─ ─ ─ 
5.Β Σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) (15) (16) 

√ ─ ─ ─ 
5.Γ Σηµείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήµατος (4) (14) 

√ √ ─ ─ 
5.∆ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) (4) (14) (17) (18) 

√ √ ─ ─ 
5.Ε Αναβάθµιση ανελκυστήρα  (17) 

─ ─ √ √ 
5.ΣΤ Αναβάθµιση φωτισµού  (17) 

─ ─ √ √ 
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Περιορισµοί: 

(1) Αφορά επιλέξιµες κατοικίες/διαµερίσµατα προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως 
διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών κτήρια, στο βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά 
τρόπο µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεµβάσεων (Παρ. VI) 
να δηλώνει το συνολικό U του κουφώµατος που επιτεύχθηκε µε το υλικό που τοποθετήθηκε. 

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερµοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεµβάσεων επιλέγεται κατηγορία UI.  

(3)  Συµπληρωµατικές παρεµβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασµό µε αντικατάσταση κουφώµατος  ή µόνο υαλοπινάκων) 
 (4) Παρέµβαση µη επιλέξιµη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)  
 (5) Συµπληρωµατικές παρεµβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασµό µε αντικατάσταση κουφωµάτων) 

(6) Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιµες παρεµβάσεις θεωρούνται µόνον οι περιπτώσεις θερµοµόνωσης του δώµατος/στέγης και της πιλοτής. 
(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεµβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα κατηγορία ισχύος Ι 
(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις 
 (9) Επιλέξιµη παρέµβαση µόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάµου καύσης, το οποίο µετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιµη παρέµβαση στις Περιφερειακές 

ενότητες : ΒΟΡΕΙΟΥ, ∆ΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
(10) Με µέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών µονάδων.  

(11) Παρέµβαση µη επιλέξιµη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β 
(12) ∆εν επιτρέπεται ο συνδυασµός της παρέµβασης 4.Γ µε τις 4.Α και 4.Β 
(13) Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη,  εφόσον η κατοικία αναβαθµίζεται µε τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για 

κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και ∆) ή Α (για  κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθµού. 
(14) Επιλέξιµη παρέµβαση µόνον όταν περιλαµβάνονται στην πρόταση και παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4 
(15) Παρέµβαση επιλέξιµη µόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/µεµονωµένου διαµερίσµατος 

  (16) Επιλέξιµη παρέµβαση  µόνον σε συνδυασµό µε Φωτοβολταϊκό σύστηµα. Επιλέγεται κατηγορία Ι. 
 (17) Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεµβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει  την εξοικονόµηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται. 
(18) Έξυπνα συστήµατα διαχείρισης του συστήµατος θέρµανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέµβασης, δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιµα και 

στην υποκατηγορία 3.Α 
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3.3 Περιγραφή των επιλέξιµων παρεµβάσεων 

 

1. Αντικατάσταση Κουφωµάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράµµατος για 

ενεργειακή αναβάθµιση, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες: 

(i) Η αντικατάσταση υφιστάµενων κουφωµάτων κατά βάση 

µεθερµοµονωτικά/θερµοδιακοπτόµεναπλαίσια και µε κατ’ ελάχιστο διπλούς υαλοπίνακες 

(συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης, και των εργασιών που απαιτούνται για την 

τελική διαµόρφωση του δοµικού στοιχείου). Επίσης, είναι επιλέξιµη η αντικατάσταση 

εξώπορτας σε µονοκατοικία/πολυκατοικία, και η αντικατάσταση κουφωµάτων 

κλιµακοστασίου και φωταγωγού, σε πολυκατοικία. Επισηµαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή 

δεν συµπεριλαµβάνονται τα «ανοίγµατα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, 

θερµαινόµενους ή µη (π.χ. πόρτα διαµερίσµατος). 

Η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη, ανά επιφάνεια κουφώµατος, διαφοροποιείται ανάλογα µε 

τον τύπο του κουφώµατος (θύρα-παράθυρο), το υλικό κατασκευής του πλαισίου 

(αλουµίνιο, ξύλο, συνθετικό υλικό), και τον συντελεστή θερµοπερατότητας µόνον του 

συνδυασµού πλαισίου-υαλοπίνακα-αποστάτη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη 

νυχτερινής µόνωσης, δηλ. ρολού-εξώφυλλου, ή επικαθήµενου κουτιού. 

(ii) Η αλλαγή µόνο του υαλοπίνακα (συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών προσαρµογής 

του πλαισίου) για επιλέξιµες κατοικίες/διαµερίσµατα/πολυκατοικίες, προστατευόµενα ως 

µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 

τους αξίας όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών κτήρια, στο βαθµό που η 

συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε 

κατά τρόπο µη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους και υπό την προϋπόθεση 

ότι επιτυγχάνεται ταυτόχρονα ενεργειακή αναβάθµιση του κουφώµατος (υφιστάµενο 

πλαίσιο και νέος διπλός υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.  

(iii) Η τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (σύστηµα κουτί-ρολό, 

εξώφυλλα) ως συµπληρωµατικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες της αντικατάστασης 

κουφωµάτων ή µόνο των υαλοπινάκων. Στην περίπτωση που επιλέγεται επικαθήµενο 

σύστηµα κουτί-ρολό, αυτό θα πρέπει να είναι θερµοδιακοπτόµενο. 

(iv) Η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστηµάτων σκίασης (σκίαστρα και τέντες, 

συµπεριλαµβανοµένων του εξοπλισµού στήριξης και των εργασιών εγκατάστασης  των 

συστηµάτων αυτών). 

(v) Η εγκατάσταση κεντρικού ή µη κεντρικού συστήµατος µηχανικού αερισµού µε 

ανάκτηση θερµότητας. Το σύστηµα εξαερισµού ή µηχανικού αερισµού πρέπει να είναι 

σύµφωνο µε τις ευρωπαϊκές ενεργειακές απαιτήσεις σχεδιασµού Ecodesign, όπως 
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θεσπίζονται από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1253/2014 για τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασµού µονάδων εξαερισµού ή µηχανικού αερισµού και τον κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 

1254/2014 για τη σήµανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών µονάδων. Η 

εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος µηχανικού αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας, 

συµπεριλαµβάνει τους διακλαδωτές, τα εσωτερικά και εξωτερικά στόµια προσαγωγής και 

απαγωγής, τα φίλτρα, τις ηχοπαγίδες και τα συστήµατα ελέγχου.  Το σύστηµα  θα πρέπει 

να φέρει σήµανση CE. Η υποκατηγορία αυτή, είναι συµπληρωµατική (και όχι αυτοτελής) 

της αντικατάστασης κουφωµάτων. 

 

2. Τοποθέτηση/αναβάθµιση θερµοµόνωσης. Με στόχο τη θερµοµονωτική προστασία 

του κτηριακού κελύφους, είναι επιλέξιµη ητοποθέτηση θερµοµόνωσης (εξωτερικά ή 

εσωτερικά) α) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαµορφώνεται ως επίπεδο δώµα είτε ως οροφή 

κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη), β) στην εξωτερική τοιχοποιία και στον φέροντα 

οργανισµό και γ) στο δάπεδο είτε επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) είτε από 

άλλο µη θερµαινόµενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου). 

Αναλυτικότερα, στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

(i) Η εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος, ανεστραµµένη ή µη,µε τη δηµιουργία στρώσης 

ρύσεων, τη στεγανοποίηση, το θερµοµονωτικό υλικό, το γεωύφασµα και την τελική 

επικάλυψη  (υποκατηγορία 2Α).  

(ii) Η θερµοµόνωση στέγηςή πλάκας κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη, µε τη 

δηµιουργία στρώσης εξοµάλυνσης και την θερµοµονωτική στρώση (υποκατ. 2Β).  

(iii) Η θερµοµόνωση (εξωτερικά ή από την εσωτερική πλευρά) του λοιπού κελύφους, 

δηλαδή εξωτερικής τοιχοποιίας, φέροντος οργανισµού και δαπέδου επί εδάφους επί  

πιλοτής ή µη θερµαινόµενου χώρου, πλάκας δώµατος από την εσωτερική πλευρά, µε 

θερµοµονωτικά υλικά και µε επικάλυψη κατά περίπτωση οργανικό επίχρισµα ή ελαφρά 

πετάσµατα π.χ. γυψοσανίδα (υποκατηγορίες 2.Γ1, 2.Γ2).  

(iv) Η εξωτερική θερµοµόνωση επιφάνειας κατακόρυφου δοµικού στοιχείου, είναι 

επιλέξιµη µόνον όταν, µετά το πέρας των παρεµβάσεων, τα κουφώµατα της επιφάνειας 

είναι επάλληλα ή ανοιγόµενα και όχι χωνευτά. Στην τελευταία περίπτωση, είναι επιλέξιµη 

µόνον η εσωτερική θερµοµόνωση. 

Η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη, ανά επιφάνεια θερµοµονωµένου δοµικού στοιχείου, 

διαφοροποιείται ανάλογα τον τύπο του δοµικού στοιχείου (δώµα, στέγη, 

τοιχοποιία/φέρων οργανισµός, δάπεδο), το είδος της τελικής επικάλυψης (επίχρισµα ή 

ελαφρύ πέτασµα) και τη θερµική αντίσταση του θερµοµονωτικού υλικού. 
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3. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι 

επιλέξιµες: 

(i) Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάµενου συστήµατος θέρµανσης µε 

καινούριο σύστηµα (κεντρικό ή ατοµικό), φυσικού αερίου/υγραερίου/βιοµάζας/αντλίας 

θερµότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτροµηχανολογικό 

εξοπλισµό του λεβητοστασίου (λέβητας, καυστήρας, κυκλοφορητής, αυτοµατισµοί, 

καµινάδα κ.λπ.) στο σύνολό του, και στο δίκτυο διανοµής (θερµοµονωµένο  κατά 

ΚΕΝΑΚ). ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για τερµατικές µονάδες απόδοσης θερµότητας 

(σώµατα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστηµα, fan coils, κ.λπ.).  

Επισηµαίνεται ότι το ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ ή αερόθερµο) είναι επιλέξιµο µόνο στις 

περιπτώσεις που υφίσταται τζάκι  ανοιχτού θαλάµου καύσης και µετατρέπεται σε κλειστού 

θαλάµου καύσης, µε ελάχιστο βαθµό απόδοσης 70%. Τα ενεργειακά τζάκια δεν είναι 

επιλέξιµα στις Περιφερειακές ενότητες: ΒΟΡΕΙΟΥ, ∆ΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

(ii) Η εγκατάσταση αντλίας θερµότητας αέρα – αέρα διαιρούµενου τύπου (split unit, 

multisplitunit) για θέρµανση/ψύξη χώρου.Στις περιπτώσεις που εγκαθίσταται σύστηµα 

multi split unit, κάθε τέτοιο σύστηµα λογίζεται ως µία (1) µονάδα, ανεξαρτήτως του 

αριθµού των εσωτερικών µονάδων. 

Η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη, ανά σύστηµα θέρµανσης/ψύξης, διαφοροποιείται ανάλογα µε 

την ισχύ του συστήµατος. 

(iii)Η εγκατάσταση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος 

θέρµανσης, όπως χρονοπρογραµµατιζόµενοι θερµοστάτες χώρου , συστήµατα 

αντιστάθµισης θερµοκρασίας προσαγωγής ή αναλογικής ρύθµισης της θερµικής ισχύος 

ή/και υδραυλικής εξισορρόπησης των δικτύων και ρύθµισης της ροής σε µερικά φορτία 

(τρίοδες ή τετράοδες ηλεκτροβάννες, ρυθµιστές στροφών κυκλοφορητών, κ.λπ.), 

αναλογικοί θερµοστάτες-ελεγκτές (αποκλείονται οι απλοί θερµοστάτες χώρων on/off) , 

θερµοστατικές κεφαλές θερµαντικών σωµάτων, κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων 

συστηµάτων θερµιδοµέτρησης για την κατανοµή δαπανών θέρµανσης, εφόσον η 

κατηγορία διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου (της εγκατάστασης) αναβαθµίζεται κατά µία 

τουλάχιστον κατηγορία του  πίνακα 5.5 «Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & 

αυτοµατισµών» της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701 – 1 /2017. Στην υποκατηγορία αυτή, γίνονται 

αποδεκτές και οι δαπάνες εργασιών για την αναβάθµιση της παροχής για την εγκατάσταση 

αντλίας θερµότητας, µε εξαίρεση τη δαπάνη για την επαύξηση ισχύος της παροχής, που 

καταβάλλεται στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.) 
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4. Σύστηµα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ).Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιµη η τοποθέτηση αντλίας 

θερµότητας, ηλιακού συστήµατος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και 

υποβοήθηση του κυρίως συστήµατος θέρµανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, 

βάση στήριξης, νέο δίκτυο σωληνώσεων θερµοµονωµένο κατά ΚΕΝΑΚ, κ.λπ.).  

Η εγκατάσταση ηλιακού συστήµατος για την παροχή ΖΝΧ, είναι υποχρεωτική για όσες 

επιλέξιµες κατοικίες δεν υπάρχει σχετικό εγκατεστηµένο σύστηµα, εκτός εάν αυτό δεν 

είναι δυνατό και η σχετική αδυναµία τεκµηριώνεται στο έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων. 

 

5. Λοιπές παρεµβάσεις εξοικονόµησης – αυτονόµησης ενέργειας. Στην κατηγορία 

αυτή επιλέξιµεςπαρεµβάσεις είναι οι: 

5.1 Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθµού αυτοπαραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, µε ενεργειακό συµψηφισµό.  

Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη µόνον όταν περιλαµβάνονται στην πρόταση ενεργειακής 

αναβάθµισης και παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4). 

Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη µόνον για µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα και εφόσον 

η κατοικία αναβαθµίζεται µε τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 

4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήριο/κτηριακή µονάδα αρχικής ενεργειακής 

κατάταξης Η έως και ∆) ή Α (για  κτήριο/κτηριακή µονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης 

Γ). 

Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται τα Φ/Β πλαίσια, ο αντιστροφέας (inverter), οι βάσεις 

στήριξης κάθε τύπου, οι καλωδιώσεις και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό, ο µετρητής 

παραγόµενης ενέργειας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη 

λειτουργία του Φ/Β σταθµού. Η ελάχιστη/µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς (P) του Φ/Β 

σταθµού, ορίζεται στα 2 kWp / 10 kWp, αντιστοίχως (2kWp ≤P≤10kWp). 

Η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστηµένης ισχύος του Φ/Β (εντός 

των ανωτέρω ορίων). 

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για τέλη σύνδεσης και τα κόστη για ενδεχόµενη επαύξηση 

ισχύος της υφιστάµενης παροχής, αντικατάστασης του υφιστάµενου µετρητή 

κατανάλωσης  και  απαιτούµενων νέων έργων στο ∆ίκτυο.  

∆εν είναι επιλέξιµα τα µη διασυνδεδεµένα στο δίκτυο αυτόνοµα οικιακά φωτοβολταϊκά 

συστήµατα (offgrid), καθώς και τα διασυνδεδεµένα οικιακά φωτοβολταϊκά τα οποία  

πωλούν την παραγόµενη ενέργεια (ειδικό πρόγραµµα στεγών). 
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Η διαδικασία έγκρισης της εγκατάστασης νέου φωτοβολταϊκού σταθµού και η σύνδεσή 

του µε το ∆ίκτυο, υλοποιείται µέσω του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), σύµφωνα 

µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

5.2 Εγκατάσταση τοπικού συστήµατος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

(ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β. 

Η παρέµβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά συµπληρωµατική της εγκατάστασης νέου  

Φωτοβολταϊκού σταθµού αυτοπαραγωγής µε ενεργειακό συµψηφισµό. 

Στην εγκατάσταση περιλαµβάνονται µετατροπέας/είς (converter) ισχύος, συσσωρευτές, 

ηλεκτρολογικός εξοπλισµός για τη σύνδεση (διακόπτες, καλωδιώσεις, διατάξεις 

προστασίας κ.λπ.), αισθητήρας κατεύθυνσης, σύστηµα ελέγχου και παρακολούθησης, 

καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του συστήµατος. Η 

ελάχιστη/µέγιστη χωρητικότητα (C) του συστήµατος αποθήκευσης (συσσωρευτών) 

ορίζεται σε 1 kWh/ 10 kWh, αντιστοίχως (1kWh ≤ C ≤10kWh). 

Η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστηµένης χωρητικότητας των 

συσσωρευτών (εντός των ανωτέρω ορίων). 

Η διαδικασία έγκρισης της εγκατάστασης τοπικού συστήµατος αποθήκευσης, σε 

συνδυασµό µε νέο φωτοβολταϊκό σταθµό, υλοποιείται µέσω του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

(∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

5.3 Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σηµείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου 

οχήµατος. 

Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη µόνον όταν περιλαµβάνονται στην πρόταση ενεργειακής 

αναβάθµισης και παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4). 

Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη, µόνον εάν ο ωφελούµενος δεν έχει λάβει  επιδότηση από τη 

δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». 

Για την εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης, σε υφιστάµενα κτήρια, ισχύουν οι 

διατάξεις του ν. 4710/2020 « Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

142/Α). 

Στην υποκατηγορία αυτή είναι επιλέξιµες συσκευές που είναι κατάλληλες και 

προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχηµάτων σε οικιακό περιβάλλον και πληρούν 

τις παρακάτω απαιτήσεις: 

� ∆ιαθέτουν πιστοποίηση CE, σύµφωνα µε το EC Directive 768/2008/EC. 
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� Είναι σηµεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1 (εξαιρούνται τα Mode 1, Mode 2 και η επαγωγική φόρτιση). 

� Επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύµφωνα µε µία από τις µεθόδους Case Α, 

Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1. 

Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές αφορούν στις συσκευές σηµείων επαναφόρτισης και όχι 

στην εγκατάστασή τους. Για την εγκατάστασή τους πρέπει να τηρούνται τα οριζόµενα στο 

ΕΛΟΤ 60364. 

• IP κλίµακα διαβάθµισης κατ’ ελάχιστον IP44, σύµφωνα µε EΛΟΤ EN 61851-1. Να 

υποδεικνύεται η κατάσταση του σηµείου επαναφόρτισης µε εµφανή τρόπο (π.χ. φωτεινή 

ένδειξη LED, οθόνη κ.λπ.).  

1. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών 

δεδοµένων, καθώς και αποµακρυσµένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 

ή µεταγενέστερης έκδοσης αυτού, µε σκοπό: 

(i) τη διαχείριση ενεργού ισχύος**, 

(ii) την προσαρµογή ισχύος έπειτα από εντολή του χρήστη (π.χ. ορισµός setpoint), 

(iii) τη µέτρηση δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών. 

**Σηµείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία 

διακινούν οι υποδοµές επαναφόρτισης Η/Ο µε συνεχή ή κλιµακωτή ρύθµιση (αύξηση ή 

µείωση), η οποία µπορεί να επιτυγχάνεται και µε σύνδεση/αποσύνδεση επιµέρους 

υποδοµών 

2. Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας µε σκοπό την ασφάλειά του 

έναντι κυβερνοεπιθέσεων. 

5.3.1 Σηµεία επαναφόρτισης εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 

Τα AC σηµεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συµβατά µε τα οριζόµενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθµούς φόρτισης. 

• H επιτρεπόµενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχηµα* είναι: 

1. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ) 

2. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ) 

Ο χρησιµοποιούµενοι ρευµατοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2. 

*Σηµείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης σηµείων επαναφόρτισης µε περισσότερες από 

µία εξόδους (ρευµατοδότες), τότε η ισχύς του σηµείου ορίζεται ως το άθροισµα της 

εγχεόµενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευµατοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη µέγιστη 

ικανότητα ισχύος τους. 

5.3.2 Σηµεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύµατος (DC) 
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Τα DC σηµεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συµβατά µε τα οριζόµενα στο πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθµούς φόρτισης. 

Η επιτρεπόµενη DC ικανότητα ισχύος είναι:  

1. Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.  

Ο χρησιµοποιούµενοι ρευµατοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3. 

Οι ωφελούµενοι, µπορούν να ενηµερώνονται για την ενδεικτική Λίστα επιλέξιµων 

φορτιστών, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» 

(https://kinoumeilektrika.gov.gr/).  

 

5.4 Εγκατάσταση έξυπνων συστηµάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία 

συµβάλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας. 

Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη µόνον όταν περιλαµβάνονται στην πρόταση ενεργειακής 

αναβάθµισης και παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4). 

Είναι επιλέξιµα έξυπνα συστήµατα και τεχνολογίες, οι οποίες:  

α) προσαρµόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισµός, 

θέρµανση, ζεστό νερό κ.λπ.) στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες µε στόχο την 

εξοικονόµηση ενέργειας, 

β) συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης 

ενέργειας, 

γ) προσαρµόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

Τα επιλέξιµα συστήµατα, ρυθµίζουν τη λειτουργία ολόκληρου κτηρίου ή κτηριακής 

µονάδας καιείναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

5.4.1 Έξυπνα συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων  

Συστήµατα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξοµείωση της έντασης 

φωτισµού, (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των 

συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ηµέρα), έξυπνες λάµπες, αυτοµατισµοί σκίασης κ.λπ.) ή 

τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του 

θερµοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

5.4.2 Έξυπνα συστήµατα Θέρµανσης/ψύξης 
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Συστήµατα και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να 

ρυθµίζουν διακριτά τη θερµοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερµοστάτες, έξυπνες 

πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.λπ.). 

5.4.3 Έξυπνα συστήµατα Αποµακρυσµένου ελέγχου και παρακολούθησης 

Συστήµατα που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, µέσω κατάλληλου εξοπλισµού 

(π.χ. κεντρική συσκευή που συνδέεται µε τις υπόλοιπες και συντονίζει το συνολικό 

σύστηµα) και λογισµικού, για λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται µε τις 

ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και τον αποµακρυσµένο έλεγχο και διαχείριση των 

συσκευών (π.χ. ειδοποίηση χρήστη εάν έχει µείνει ανοιχτή κάποια συσκευή, εάν δεν 

έχουν σβήσει όλα τα φώτα, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, θερµοκρασίας, υγρασίας, 

κ.λπ.).  

� ∆εν µπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιµα και στην παρέµβαση 

«∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου λειτουργίας συστήµατος θέρµανσης», έξυπνα 

συστήµατα διαχείρισης του συστήµατος θέρµανσης που τοποθετούνται στα 

πλαίσια της παρούσας παρέµβασης,. 

� ∆εν είναι επιλέξιµα συστήµατα που αφορούν συσκευές παρακολούθησης 

και συστήµατα ασφαλείας. 

���� Οι συσκευές των παραπάνω συστηµάτων πρέπει να φέρουν πιστοποίηση 

CE. 

Λοιπές παρεµβάσεις εξοικονόµησης – αυτονόµησης ενέργειας για Πολυκατοικίες 

Τύπου Α & Β 

5.5. Αναβάθµιση και η πιστοποίηση ανελκυστήρα  

Παρεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενου ανελκυστήρα, που έχει 

εγκατασταθεί πριν την 01-07-1999, προκειµένου να επιτυγχάνεται µείωση του 

ενεργειακού τους αποτυπώµατος, χωρίς να µειώνεται η ασφάλεια χρήσης και η 

λειτουργικότητά τους. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται οι εξής παρεµβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης και µείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (σε κατάσταση 

αναµονής και κίνησης): α) εγκατάσταση συστήµατος µεταβαλλόµενων στροφών 

(inverter) και β) εγκατάσταση διάταξης αντιστάθµισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του inverter αφορά σε παρεµβάσεις σε µηχανικό 

ανελκυστήρα (έλξης/τριβής). Η χρηµατοδότηση για την ενεργειακή αναβάθµιση 

υφιστάµενου ανελκυστήρα θα είναι επιλέξιµη µόνον όταν, µετά το πέρας των 
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παρεµβάσεων, θα υπάρχουν εγκατεστηµένα στον ανελκυστήρα και τα δύο 

προαναφερόµενα  συστήµατα (inverter και διάταξη αντιστάθµισης της αέργου ισχύος). 

Επιπρόσθετα, δύναται να περιλαµβάνονται και παρεµβάσεις αναβάθµισης του επιπέδου 

ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της 

λειτουργικότητάς της.Σηµειώνεται ότι οι παρεµβάσεις αυτές είναι επιλέξιµες µόνον ως 

συµπληρωµατικές των παρεµβάσεων για την ενεργειακή αναβάθµιση ανελκυστήρα και όχι 

ως αυτοτελείς. 

Επίσης, είναι επιλέξιµη και η αντικατάσταση του υφιστάµενου ανελκυστήρα µε νέο 

υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. 

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθµισης υφιστάµενου ανελκυστήρα ή αντικατάστασης 

του µε νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, είναι επιλέξιµες και δαπάνες που αφορούν 

στην προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ). 

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των επιλέξιµων δαπανών δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το ανώτατο όριο της δαπάνης, όπως αυτό προσδιορίζεται στον πίνακα 4.1.1 

∆εν είναι επιλέξιµες, δαπάνες που αφορούν στην εσωτερική επένδυση του θαλάµου του 

ανελκυστήρα. 

Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του ανελκυστήρα που τοποθετούνται στο πλαίσιο των 

παρεµβάσεων πρέπει να είναι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί ανελκυστήρων και 

κατασκευαστικών στοιχείων για ανελκυστήρες (ΚΥΑ 28425/2008). 

Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιείται και να 

καταχωρίζεται στο µητρώο ανελκυστήρων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

5.6 Αναβάθµιση φωτισµού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας 

Η  παρέµβαση περιλαµβάνει  την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σηµείων µε 

λαµπτήρες LED και την αντικατάσταση του συστήµατος χρονισµού φωτισµού, µε έξυπνο 

σύστηµα που περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: αισθητήρες κίνησης, 

αισθητήρες ηµέρας/νύχτας, σηµείο ενεργοποίησης φωτισµού αναλόγως εισόδου/εξόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός 

 

4.1Επιλέξιµος Προϋπολογισµός Παρεµβάσεων 

Τα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών για τις κατηγορίες επιλέξιµων παρεµβάσεων και τις 

υποκατηγορίες τους, που αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, φαίνονται στον 

Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και παρουσιάζονται, 

ανά κατηγορία δαπάνης, βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών. 
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Πίνακας 4.1.1 Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιµων παρεµβάσεων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  (€/m2 ή ανά µονάδα) 

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ  Ι ΙΙ 

Συντελεστής Θερµοπερατότητας U [W/(m2 . K)] 2 ≤ U ˂ 3,2 U < 2,0 

1.Α1 Πλαίσιο αλουµινίου µε υαλοπίνακα- Παράθυρο  370 440 

1.Α2 Πλαίσιο αλουµινίου µε υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα  300 350 

1.B1 Πλαίσιο ξύλου µε υαλοπίνακα – Παράθυρο  470 540 

1.B2 Πλαίσιο ξύλου µε υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα  390 440 

1.Γ1 Πλαίσιο PVC µε υαλοπίνακα – Παράθυρο  250 270 

1.Γ2 Πλαίσιο PVC µε υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα  180 240 

1.∆ Μόνον υαλοπίνακες(Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2) 100 

1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστηµα Κουτί–Ρολό, ή 
Εξώφυλλο) (2) (3)(4) 

140 

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήµατα σκίασης (2) (4)  35 

1.Ζ Συστήµατα Μηχανικού Αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας (4)(5)(€/ 
µονάδα) 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Μη κεντρικά Κεντρικά <600m3/h Κεντρικά >600m3/h 

350  2.000  5.000  

 

Περιορισµοί: 

(1) Αφορά επιλέξιµες κατοικίες/διαµερίσµατα προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως 

διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών κτήρια, στο βαθµό που η συµµόρφωση προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο 

µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεµβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει 

το συνολικό U του κουφώµατος που επιτεύχθηκε µε το υλικό που τοποθετήθηκε. 

(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερµοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεµβάσεων επιλέγεται κατηγορία UI.  

(3)  Συµπληρωµατικές παρεµβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασµό µε αντικατάσταση κουφώµατος  ή µόνο υαλοπινάκων) 
 (4) Παρέµβαση µη επιλέξιµη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)  
 (5) Συµπληρωµατικές παρεµβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασµό µε αντικατάσταση κουφωµάτων) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  (€/m2) 

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ι ΙΙ 

Θερµική Αντίσταση R[(m2.K)/W] 0,9  ˂ R ≤ 1,8 R > 1,8 

2.A Θερµοµόνωση δώµατος  εξωτερικά  44 48 

2.Β Θερµοµόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από µη 
θερµοµονωµένη στέγη 

17 25 

2.Γ1 Θερµοµόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισµού, δαπέδου επί 
εδάφους επί  πιλοτής, ή µη θερµαινόµενου χώρου, µε επικάλυψη µε 
συνθετικό επίχρισµα(6)  

45 55 

2.Γ2 Θερµοµόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισµού, δαπέδου επί 
πιλοτής, ή µη θερµαινόµενου χώρου, µε επικάλυψη µε ελαφρά πετάσµατα 
(6)  

29 35 

 

Περιορισµοί: 

(6) Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπουΒ επιλέξιµες παρεµβάσεις θεωρούνται µόνονοι περιπτώσεις θερµοµόνωσης του δώµατος/στέγης και της πιλοτής. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
(€/µονάδα) 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ I II III IV V VI VII VIII 

Ισχύς P(kW) P≤8 8<P≤12 12<P≤20 20<P≤35 35<P≤50 50<P≤100 100<P≤200 P>200 

3.Α ∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου λειτουργίας 
συστήµατος θέρµανσης (7) (8)  

600€ ανά αίτηση µε ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία 

3.Β Σύστηµα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / 
Υγραερίου 

2.500 3.500 5.900 11.000 15.500 20.800 

3.Γ Σύστηµα Α/Θ (Θέρµανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη 
απαίτηση ενεργειακής σήµανσης στους  55oC) 

5.700 6.600 9.400 13.700 22.800 25.000 

3.∆ Σύστηµα γεωθερµικής αντλίας θερµότητας  4.900 6.100 9.100 13.300 23.100 25.000 

3.Ε Σύστηµα συµπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)  14.000 21.000 25.000 

3.ΣΤ.1 Σύστηµα λέβητα βιοµάζας - πελλέτας ξύλου) 6.900 7.500 8.500 13.200 25.000 

3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) (4) (9)  6.500 7.500 - - - 

3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερµο) (4) (7) (9)  2.500 - - - 

 I II  

Ψυκτική Ισχύς µονάδος P(kW) P≤3.8 P>3.8  

3.Ζ Αντλίες θερµότητας αέρα – αέρα διαιρούµενου 
τύπου (split unit) για θέρµανση/ψύξη χώρου (4) (10)  

900 1.500  

 

Περιορισµοί: 

 (4) Παρέµβαση µη επιλέξιµη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)  

(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεµβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα κατηγορία ισχύος Ι 

(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις 

 (9) 
Επιλέξιµη παρέµβαση µόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάµου καύσης, το οποίο µετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιµη παρέµβαση στις Περιφερειακές ενότητες : 
ΒΟΡΕΙΟΥ, ∆ΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

(10) Με µέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών µονάδων.  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
(€/µονάδα) 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Χωρητικότητααποθήκευσης V (lt) V≤135  135<V≤185 V>185 

4.Α Ηλιακό θερµοσιφωνικό σύστηµα 
συλλέκτη – ταµιευτήρα αποθήκευσης 
ΖΝΧ (4)  

1.000 1.250 1.500 

4.Β Ηλιoθερµικό σύστηµα συλλέκτη – 
ταµιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ 
βεβιασµένης κυκλοφορίας  (8) (11) 

3.000 € ανά αίτηση µε ανώτατο όριο 6.000 € για πολυκατοικία 

4.Γ Ηλιoθερµικό σύστηµα παροχής 
ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρµανσης 
χώρου  (8) (11) (12) 

10.000 € ανά αίτηση µε ανώτατο όριο 25.000 € για πολυκατοικία 

 

4.∆ Αντλία θερµότητας  (4) 1.500€ ανά αίτηση 

 

Περιορισµοί: 

(4) Παρέµβαση µη επιλέξιµη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)  

(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και µη κοινόχρηστες παρεµβάσεις 

(11) Παρέµβαση µη επιλέξιµη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β 

(12) ∆εν επιτρέπεται ο συνδυασµός της παρέµβασης 4.Γ µε τις 4.Α και 4.Β 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
  

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ - 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

(€/εγκατεστηµένο kW ή kWh) 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ 
I 

II 
 

Εγκατεστηµένη ισχύς σταθµού αυτοπαραγωγής  P (kWp) 2≤ P ≤5 5< P ≤10 

5.A Φωτοβολταϊκό σύστηµα  (€/εγκατεστηµένο kW)(13) (14) (15)  1.400 1.200 

Εγκατεστηµένη Χωρητικότητα συστήµατος αποθήκευσης C (kWh) 1≤C ≤10 

5.Β. Σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές)  (€/kWh)(15) (16) 1.150 

5.Γ Σηµείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήµατος (4) (14) 500 € ανά αίτηση 

5.∆ Συσκευές  διαχείρισης ενέργειας (smart home) (4) (14) (17) (18) 1.500 € ανά αίτηση 

5.Ε Αναβάθµιση  ανελκυστήρα (µόνον για πολυκατοικία)  (17) 10.000 € ανά αίτηση πολυκατοικίας  

5.ΣΤ Αναβάθµιση φωτισµού (µόνον για πολυκατοικία)  (17) 500 € ανά αίτηση πολυκατοικίας  

 

Περιορισµοί: 

 (4) Παρέµβαση µη επιλέξιµη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β)  

 (13) 
Η παρέµβαση είναι επιλέξιµη,  εφόσον η κατοικία αναβαθµίζεται µε τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για 
κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και ∆) ή Α (για  κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθµού. 

(14) Επιλέξιµη παρέµβαση µόνον όταν περιλαµβάνονται στην πρόταση και παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4 

(15) Παρέµβαση επιλέξιµη µόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/µεµονωµένου διαµερίσµατος 

(16) Επιλέξιµη παρέµβαση  µόνον σε συνδυασµό µε Φωτοβολταϊκό σύστηµα. Επιλέγεται κατηγορία Ι. 

(17) Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεµβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει  την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. 

(18) 
Έξυπνα συστήµατα διαχείρισης του συστήµατος θέρµανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέµβασης, δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιµα και 
στηνυποκατηγορία 3.Α 
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Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστηµάτων θέρµανσης σε κτήριο (όχι κτηριακή 

µονάδα), ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των 20 kW, πρέπει να ικανοποιείται η 

ακόλουθη συνθήκη: η ονοµαστική θερµική ισχύς (kW), βάσει του δελτίου προϊόντος του 

συστήµατος, 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. 

 

Σε περίπτωση που στο σύστηµα θέρµανσης περιλαµβάνεται και η παροχή ζεστού νερού 

χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταµιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωµατωµένος στο 

σύστηµα θέρµανσης, τα ανώτατα όρια δαπάνης των υποκατηγοριών 3.B έως 3.∆ 

προσαυξάνονται κατά 1.500€ για τις κατηγορίες ισχύoς I-IV, κατά 2.200€ για τις 

κατηγορίες ισχύος V-VI, και κατά 3.000€ για τις κατηγορίες ισχύος VII-VIII, χωρίς 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 25.000€. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιλέξιµη 

δαπάνη στην υποκατηγορία 4.Α και στην υποκατηγορία 4.Β µειώνονται κατά 1.500€ το 

ανώτατο όριο ανά αίτηση και κατά 3.000€ το ανώτατο όριο για πολυκατοικία. 

 

Στις δαπάνες των ανωτέρω πινάκων ανά ειδικότερη παρέµβαση συµπεριλαµβάνονται 

τυχόν: 

� Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωµένη υλοποίηση της παρέµβασης, 

όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρµογή του κουφώµατος 

(π.χ. ειδικοί αποστάτες , ταινίες αεροστεγανότητας κ.λπ.), σκαλωσιές, 

επιχρίσµατα, µικροεργασίες αποκατάστασης της εµφάνισης του στοιχείου στο 

οποίο έγινε η παρέµβαση, εργασίες αποξηλώσεων/καθαιρέσεων και η εναλλακτική 

διαχείριση των παραγόµενων από αυτές αποβλήτων , σήτες, απαραίτητες εργασίες 

και επεµβάσεις για την ορθή λειτουργία/συµπεριφορά της θερµοµόνωσης 

(συµπεριλαµβανοµένων του κόστους του θερµοµονωτικού υλικού, της κόλλας και 

των βυσµάτων, του υαλοπλέγµατος, του ασταριού και του επιχρίσµατος, των 

οδηγών εκκίνησης και των λοιπών απαραίτητων τεµαχίων, όπως π.χ. γωνιόκρανα, 

κ.τ.λ., καθώς και το κόστος της εργασίας), τυχόν µικροεργασίες υποστήριξης της 

θερµοµόνωσης (ρηγµατώσεις, στεγανοποιήσεις, µε τα απαραίτητα υλικά), 

απαραίτητες επεµβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραµιδιών), 

ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά για την εγκατάσταση αντλίας θερµότητας, 

λοιπά αναγκαία συµπληρωµατικά κόστη υλικών και εγκατάστασης  (όπως η 

προµήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων, η προµήθεια και τοποθέτηση 

καπνοδόχου ανά διάµετρο σωλήνωσης, η προµήθεια και τοποθέτηση λοιπών 
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παρελκοµένων εξαρτηµάτων λεβητοστασίου ανά εγκατεστηµένη ισχύ συστήµατος, 

κ.α.), κ.λπ. 

� Το κόστος εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των επιλέξιµων παρεµβάσεων και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτών. Στο κόστος αυτό συµπεριλαµβάνονται τυχόν 

απαιτούµενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδοµικές εργασίες, που βάσει 

της κείµενης νοµοθεσίας (µη στεγασµένα επαγγέλµατα), βαρύνουν τον 

Ωφελούµενο του Προγράµµατος ως «κύριο του έργου». 

 

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί 

επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα. Αν διαπιστωθεί ότι βάσει της παρ.1 του άρθρου 

251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160Α/08.08.2014), οι προµηθευτές απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιµων 

δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα µειώνονται κατά το αναλογούν 

ποσοστό (%) ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α το κόστος των κοινόχρηστων δαπανών 

επιµερίζεται µε βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαµερισµάτων.  

Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α, επιλέξιµο για το πρόγραµµα είναι το µέρος των 

δαπανών που αφορά στα διαµερίσµατα που εντάσσονται στο πρόγραµµα. 

 

Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων ανά αίτηση Ωφελούµενου δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το γινόµενο του 1,2 € επί το σύνολο της εκτιµώµενης ετήσιας 

εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω περιορισµός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή 

του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, µε βάση την επιτευχθείσα ετήσια 

εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh).  

 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα επιµέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιµη δαπάνη του πίνακα 

4.1.1 και ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερος από: 

- 48.500 € για µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα/διαµέρισµα ως µέρος αίτησης 

σε  πολυκατοικία τύπου Α, 

- 76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β. 
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4.2  Επιλέξιµος Προϋπολογισµός λοιπών δαπανών 

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραµµα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την 

προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού 

στόχου (Κεφάλαιο 3), οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες: 

α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και τη 

συµπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεµβάσεων και Καταγραφής Παρεµβάσεων.  

Τα έντυπα θα δηµοσιοποιηθούν µε την επίσηµη έκδοση του παρόντος Οδηγού 

 

Τίθεται υπόψη ότι ειδικά για την πολυκατοικία Τύπου Β, υποχρέωση υποβολής Β΄ 

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα υπάρχει µόνον εάν έχουν υλοποιηθεί και 

παρεµβάσεις που οδηγούν σε εξοικονόµηση ενέργειας (κατηγορίες παρεµβάσεων 1έως 3). 

H επιλέξιµη αµοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται ως εξής: 

i) Για µονοκατοικία ή διαµέρισµα, η αµοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξηµένη κατά 

2,5 €/τ.µ. ωφέλιµης επιφανείας της ιδιοκτησίας, µε µέγιστο επιλέξιµο ποσό 

ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 € 

ii) Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία τύπου Α/Β), όταν η 

επιθεώρηση αφορά σε πολυκατοικία, η αµοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξηµένη 

κατά 1,7 €/τ.µ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», µε µέγιστο επιλέξιµο 

ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 1.095 €. 

β. Η αµοιβή του συµβούλου έργου σχετικά µε την υποβολή της αίτησης, την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας και 

ολοκλήρωσης του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της προσκόµισης των δικαιολογητικών 

έως την τελική εκταµίευση, µέχρι του ποσού των 350 € ανά επιµέρους αίτηση. Σε 

περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος σύµβουλος έργου για όλους 

τους ωφελούµενους και η αµοιβή του ορίζεται i) για πολυκατοικία τύπου Α, µέχρι του 

ποσού των 350 € επαυξηµένη κατά 70 € για κάθε επιπλέον διαµέρισµα πέραν του 

πρώτου, µε µέγιστο συνολικό ποσό τα 770 €, ii) για πολυκατοικία τύπου Β, µέχρι του 

ποσού των 350 €. 

γ. Η αµοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης µελετών (στα πλαίσια 

έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία για την 

υλοποίηση παρεµβάσεων (όπως για παράδειγµα αµοιβή για έγκριση εργασιών δόµησης 

µικρής κλίµακας, αµοιβή για  µελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται 

ως εξής: i) Για µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα, µέχρι 250 €/αµοιβή, µε δυνατότητα 
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πολλαπλών αδειών/µελετών και µέχρι του συνολικού ποσού των 350 €, ii) Για 

πολυκατοικία (τύπος Α/Β), µέχρι του ποσού των 250 € επαυξηµένη κατά 70 € για κάθε 

διαµέρισµα επιπλέον του πρώτου, µε µέγιστο συνολικό ποσό τα 670 €/αµοιβή, µε 

δυνατότητα πολλαπλών αδειών/µελετών και µέχρι του συνολικού ποσού των 940 €. 

δ. Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αµοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση 

πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, µέχρι ποσού των 250 €. 

Το ανώτατο επιλέξιµο κόστος λοιπών δαπανών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από: 

- 1.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ), για µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα, 

- 1.500 € ανά διαµέρισµα ως µέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α (δαπάνες α, β, γ, 

               δ), µε µέγιστο το ποσό των 4.150 € συνολικά ανά αίτηση πολυκατοικίας, 

- 3.730 € συνολικά ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ, δ) για πολυκατοικία τύπου Β. 

Επισηµαίνεται ότι τα είδη των λοιπών δαπανών (α,β,γ,δ) θα πρέπει να δηλώνονται κατά 

την υποβολή της αίτησης. 

 

4.3Συνολικός Επιλέξιµος Προϋπολογισµός 

Γενικά, ο συνολικός επιλέξιµος προϋπολογισµός προκύπτει ως άθροισµα του κόστους των 

επιµέρους επιλέξιµων παρεµβάσεων (ενότηταΣφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της 

αναφοράς δεν βρέθηκε.), για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια ανά επιλέξιµη 

δαπάνη του Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και των 

λοιπών δαπανών (ενότηταΣφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.).  

 

Ο συνολικός επιλέξιµος προϋπολογισµόςδιαµορφώνεται από το άθροισµα του ανώτατου 

προϋπολογισµού επιλέξιµων παρεµβάσεων (ενότητα 4.1) καιτου ανώτατου 

προϋπολογισµού λοιπών δαπανών (ενότητα 4.2), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και σε 

κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει: 

- τα 50.000 € για µονοκατοικία/µεµονωµένο διαµέρισµα/διαµέρισµα ως µέρος 

αίτησης σε  πολυκατοικία τύπου Α, 

- τα 80.000 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β. 
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Στην περίπτωση περισσότερων της µίας αιτήσεων από ωφελούµενο-φυσικό πρόσωπο,το 

συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου 

ισοδύναµου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € στο σύνολο των 

αιτήσεών του. ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αίτησης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία 

(τύπου Α), το ανωτέρω ποσό περιλαµβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων. 

 

Σηµειώνεται ότι τα τελικά επιλέξιµα κόστη παρεµβάσεων και λοιπών δαπανών θα 

καθορίζονται βάσει των προσκοµισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο το τελικό 

επιλέξιµο κόστος παρεµβάσεων όσο και το τελικό κόστος των λοιπών δαπανών δεν 

µπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης Υπαγωγής  καθώς 

και τα επιµέρους ανώτατα όρια παρεµβάσεων και λοιπών δαπανών του προγράµµατος. 

Επίσης, η επιχορήγηση (πίνακες 2.2.3, ή 2.2.4 κατά περίπτωση) δεσµεύεται στα πλαίσια 

του επιλέξιµου προϋπολογισµού παρεµβάσεων, όµως η καταβολή της γίνεται πάντα επί 

του τελικού επιλέξιµου κόστους παρεµβάσεων. 

Συνοπτικά οι ανώτατες τιµές έχουν ως εξής: 

Πίνακας 4.3.1 Ανώτατες τιµές επιλέξιµων δαπανών ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (€) 

Α/
Α Υπηρεσία 

Μονοκατοικία/ µεµον.  
∆ιαµέρισµα Πολυκατοικία τύπου Α Πολυκατοικία τύπου Β 

1 ΠΕΑ Α  75+2,50/m2 µε max=400 75+1,7/m2 µε max=1095 75+1,7/m2 µε max=1095 

2 ΠΕΑ Β  75+2,50/m2 µε max=400 75+1,7/m2 µε max=1095 75+1,7/m2 µε max=1095 

3 
Πιστοποιητικό 
Ανελκυστήρα  ∆εν προβλέπεται 250 250 

4 Σύµβουλος 350 350+70/διαµ µε max=770 350 

5 Άδεια / Μελέτη  
250/µελέτη και 350 

συνολικά  

250+70/διαµερ. µε 
max=670/µελέτη και 940 

συνολικά 

250+70/διαµερ. µε 
max=670/µελέτη και 940 

συνολικά 

Ανώτατοεπιλέξιµο 
κόστος Λοιπών 
∆απανών 1.500 

4.150 συνολικά (max 
1.500 ανά διαµέρισµα)  3.730 

Ανώτατος Π/Υ 
παρεµβάσεων: 48.500 48.500 ανά διαµέρισµα 76.270 

Συνολικός 
Ανώτατος Π/Υ 50.000 50.000 ανά διαµέρισµα 80.000 

 

Όλες οι ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνουν Φ.Π.Α. 

Για τις περιπτώσεις όπου, βάσει της παρ.1 του άρθρου 251 του Ν.4281 (ΦΕΚ 

160Α/08.08.2014), οι µελετητές/σύµβουλοι/ενεργειακοί επιθεωρητές  απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια 
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επιλέξιµων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαµβάνονται στην 

απόφαση Υπαγωγής, θα µειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) Φ.Π.Α. 

 

4.4 Κάλυψη ιδιωτικής συµµετοχής 

Οι Ωφελούµενοι των κατηγοριών 1 έως 5 της ενότητας 2.2, ανάλογα µε την οικογενειακή 

τους κατάσταση, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση σύµφωνα µε τον πίνακα 2.2.3 

της ενότητας 2.2 και αναλαµβάνουν την πληρωµή του υπολοίπου ποσού µε ίδια 

κεφάλαια, ή συνάπτουν δανειακή σύµβαση, εφόσον το επιθυµούν, είτε για το ποσό που 

θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό 

µε 100% επιδότηση επιτοκίου, ή µε συνδυασµό των παραπάνω.  

 

4.4.1 Ίδια Κεφάλαια 

Αφορά στην περίπτωση που ο ωφελούµενος καλύπτει το υπόλοιπο πέραν του 

επιδοτούµενου ποσού, βάσει του πίνακα 2.2.3 ή 2.2.4 κατά περίπτωση, µε ίδια κεφάλαια 

καθώς και στην περίπτωση που το ποσό του δανείου είναι µικρότερο από το ποσό της 

απαιτούµενης ιδιωτικής συµµετοχής. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής 

µόνο µε ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής από το πρόγραµµα. 

Συνεπώς, ο Ωφελούµενος µπορεί, αποκλειστικά µέσω τραπεζικού συστήµατος και 

ανεξαρτήτως αριθµού τραπεζικών λογαριασµών/τραπεζικών ιδρυµάτων, να δώσει 

προκαταβολή από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την αποπληρωµή του ποσού των 

ιδίων κεφαλαίων (συνυπολογίζοντας τυχόν προκαταβολή που έχει δοθεί) και την 

προσκόµιση των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων στην Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα ΑΕ(extrait λογαριασµών, κ.λπ.), εκταµιεύεται η επιχορήγηση για πληρωµή των 

αναδόχων/ προµηθευτών σε τραπεζικό λογαριασµό τους από τον χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό. 

Επισηµαίνεται ότι η ιδιωτική συµµετοχή, στην περίπτωση των αιτήσεων πολυκατοικίας 

τύπου Β, θα καλύπτεται αποκλειστικά µε ίδια κεφάλαια. 

 

4.4.2Τραπεζικός δανεισµός 

 

Η δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισµό θα συνεχίσει να υφίσταται ως ένα επιπλέον 

κίνητρο του προγράµµατος «Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ», υπό το ίδιο πλαίσιο και διαδικασίες 

που ίσχυε για τον τραπεζικό δανεισµό στους προηγούµενους κύκλους «Εξοικονόµηση 

Κατ’Όικον ΙΙ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά – Προετοιµασία - ∆ιαδικασία 

Υποβολής Αίτησης 

 

5.1 Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά - Προετοιµασία 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα πρέπει αρχικά να 

ελέγξει εάν είναι «επιλέξιµος Ωφελούµενος» και εάν η ιδιοκτησία του µπορεί να θεωρηθεί 

«επιλέξιµη κατοικία» , βάσει του κεφαλαίου 2 καθώς και να µεριµνήσει, έτσι ώστε να 

γίνουν οι απαιτούµενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα: 

• Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρµογή TAXISnet. Επισηµαίνεται ότι δεν 

υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραµµα για φυσικά πρόσωπα που 

δεν είναι πιστοποιηµένα µέσω της ανωτέρω εφαρµογής και δεν έχουν κωδικούς 

πρόσβασης σε αυτή. 

• Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεµότητες νοµιµοποίησης/τακτοποίησης στο 

ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόµο τακτοποίησης αυθαιρέτων 

κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησηςστο 

Πρόγραµµα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραµµα, 

για υπαγωγή σε νόµο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να 

υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιµης επιφάνειας του ακινήτου µέχρι 

του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών µέτρων, προκειµένου οι ενεργειακές 

παρεµβάσεις να είναι σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία (για τις πολυκατοικίες, 

το όριο σε τετραγωνικά µέτρα είναι το γινόµενο του επτά (7) επί του πλήθους των  

διαµερισµάτων).Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταµίευση της επιχορήγησης 

του έργου θα πρέπει να έχει προσκοµιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής 

περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση 

του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίµου του ακινήτου. 

• Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019. Σε περίπτωση 

που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεµότητες στην 

εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1)  ή στη δήλωση των 

στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της 

αίτησης. Επισηµαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, µίσθωσης ακινήτων και 

περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθµός παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εµπράγµατων δικαιωµάτων στο 

ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων  και να 

αναγράφεται ορθά ο αριθµός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των 

στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους. 
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• Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά 

εµπράγµατου δικαιώµατος επί του ακινήτου µετά τις 31/12/2019 και µόνον για την 

πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 

καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και µετά να προχωρήσει ο 

ενδιαφερόµενος στην υποβολή αίτησης.Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος 

ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό µεταγραφής από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή 

πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηµατολογικά φύλλα του οικείου 

Κτηµατολογικού Γραφείου. Η µελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία 

θα τεκµηριώνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ωφελούµενο 

(πλήρους κυρίου/επικαρπωτή), όπου αναφέρεται ότι το ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί 

ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας το 

ονοµατεπώνυµο και το ΑΦΜ αυτού. Ο ∆ικαιούχος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί η χρήση 

του ακινήτου ως κύρια κατοικία. 

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου (βλ. και κεφ. 5.3) και 

συµπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεµβάσεων ενεργειακής 

Εξοικονόµησης-Αυτονόµησης. 

 

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία (τύπος Α/Τύπος Β), θα πρέπει αρχικά 

να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη 

συµµετοχή στο Πρόγραµµα, την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β, την 

πραγµατοποίηση παρεµβάσεων, τον ορισµό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη 

σχετική εξουσιοδότησή του για την υποβολή των απαιτούµενων από το πρόγραµµα 

στοιχείων και δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Α θα 

πρέπει επιπλέον να ληφθεί απόφαση για την επιλογή του συνεργαζόµενου 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού για τη λήψη δανείων. Επισηµαίνεται ότι σ’ αυτήν 

περίπτωσηόλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν µε τον ίδιο χρηµατοπιστωτικό 

οργανισµό. 

Στην περίπτωση Πολυκατοικίας Τύπου Β η Ιδιωτική Συµµετοχή θα πρέπει να καλυφθεί 

αποκλειστικά µε ίδια κεφάλαια (βλ. ενότητα 4.2). 

 

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόµενος έχει 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει Σύµβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται 

απευθείας από το Πρόγραµµα µετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων και την επίτευξη 

του ενεργειακού στόχου.  

 



 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 47 

Το τµήµα εικόνας µε αναγνωριστικό σχέσης rId1 δεν βρέθηκε στο αρχείο.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και πρέπει να αναρτηθούν ηλεκτρονικά θα 

αναγράφονται αναλυτικά σε Παράρτηµα στην επίσηµη έκδοση του Οδηγού. Εκεί θα 

διευκρινίζονται, επιπλέον, οι όροι και περιορισµοί που θα προκύπτουν από τα ζητούµενα 

δικαιολογητικά. 

 

 

5.2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης - Προθεσµίες 

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται µέχρι την κάλυψη του µέγιστου 

προϋπολογισµού του προγράµµατος, ήτοι ποσού € 850 εκατ. 

 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

 

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται µόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και 

υποχρεωτικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της επίσηµης διαδικτυακής πύλης του 

προγράµµατος. Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστηµα η έναρξη 

υποβολής των αιτήσεων θα οριστεί διαδοχικά ανά Περιφέρειες. 

 

 

5.3 Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση 

Εφόσον ο ενδιαφερόµενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συµφωνίες / συναινέσεις 

και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιµότητας της κατοικίας του, απευθύνεται σε 

Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της 

ιδιοκτησίας του / του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ 

ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον 

Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 

2367/12.07.2017) και θα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 26.11.2017 

(27.11.2017 η ηµεροµηνία ενεργοποίησης πληροφοριακού συστήµατος έκδοσης 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσηςβάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί µε την απόφαση 

∆ΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017). 

 

Μόνο οι παρεµβάσεις που ολοκληρώνονται µετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ 

µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες για το Πρόγραµµα (ηµεροµηνία έναρξης 

επιλεξιµότητας). Πριν την Υπαγωγή στο Πρόγραµµα δύνανται να πραγµατοποιηθούν 

παρεµβάσεις µε αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούµενου, µε έκδοση επί πιστώσει 

παραστατικών δαπανών αναδόχων/προµηθευτών. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία 
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περίπτωση θα πρέπει να δοθεί από τον ενδιαφερόµενο ιδιαίτερη προσοχή στις Γενικές 

Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας της ενότητας 2.1.2. 

 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει τις παρεµβάσεις της αίτησης στο «Έντυπο 

Πρότασης Παρεµβάσεων» του και συµπεριλαµβάνει τον συνδυασµό παρεµβάσεων της 

πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, 

καθώς και τυχόν επιπλέον παρεµβάσεις εξοικονόµησης/αυτονόµησης, όπως 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 που δεν συµπεριλαµβάνονται στις προτάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας του Α’ ΠΕΑ. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον 

ενδιαφερόµενο, συνυπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και 

υποβάλλεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος.  

Η πρόταση (συνδυασµός παρεµβάσεων) για ενεργειακή αναβάθµιση, που υποβάλλεται µε 

την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης (βλ. κεφάλαιο 

3). Εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήµατος, τότε  στο Α’ ΠΕΑ 

πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά δύο (2) προτάσεις, εκ των οποίων η 1η πρόταση 

(1ο σενάριο) θα περιλαµβάνει το Φωτοβολταϊκό σύστηµα και τους υπολογισµούς του, ενώ 

η 2η πρόταση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ίδια µε την 1η, εξαιρώντας όµως το 

Φωτοβολταϊκό σύστηµα και τους υπολογισµούς του. Σηµειώνεται ότι η εγκατάσταση 

Φωτοβολταϊκού συστήµατος, είναι επιλέξιµη ως παρέµβαση, µόνον εάν µε τις παρεµβάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) η κατοικία κατατάσσεται στην ενεργειακή 

κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης από Η έως και ∆) ή Α (για  κτήρια αρχικής 

κατάταξης Γ). 

 

Ο ενδιαφερόµενος καταχωρεί ηλεκτρονικά στην αίτηση, τον συνδυασµό παρεµβάσεων 

εξοικονόµησης/αυτονόµησης, τα στοιχεία του ΠΕΑ, καθώς και τα στοιχεία κόστους βάσει 

των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των παρεµβάσεων και επισυνάπτει 

ηλεκτρονικά το «Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων». 

 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιµέρους παρεµβάσεων 

εξοικονόµησης/αυτονόµησης θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και 

ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων που 

απαιτούνται για τον υπολογισµό του ενεργειακού αποτελέσµατος και τον έλεγχο της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράµµατος, του κεφαλαίου 3, τον ενεργειακό 

στόχο που θα επιτευχθεί µετά την υλοποίηση των ενεργειακών παρεµβάσεων. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης των παρεµβάσεων, που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί στο 

πληροφοριακό σύστηµα (Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων), κατά το στάδιο υλοποίησης 

παρεµβάσεων, θα δηλωθούν µόνον οι παρεµβάσεις που πραγµατικά υλοποιήθηκαν 

(Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου) και στην υποκατηγορία που 

πραγµατικά ανήκουν. Σε κάθε περίπτωση, µε τις τροποποιηµένες παρεµβάσεις θα πρέπει 

να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του Προγράµµατος για την κατηγορία 

που αφορά η αίτηση.  

Πολυκατοικία  

Ο εκπρόσωπος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη 

ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και να εκδοθεί το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας. 

 

- Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α:  

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει τις παρεµβάσεις που θα συµπεριληφθούν στην 

αίτηση για το σύνολο της πολυκατοικίας (κοινόχρηστες και διαµερισµάτων) στο Έντυπο 

Πρότασης Παρεµβάσεων, συµπεριλαµβάνοντας τον συνδυασµό παρεµβάσεων της πρώτης 

(1ης) από τις προτάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς 

και τυχόν επιπλέον παρεµβάσεις εξοικονόµησης/αυτονόµησης, όπως περιγράφονται στο 

κεφάλαιο 3. Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρεί ηλεκτρονικά στην αίτηση τα 

στοιχεία του ΠΕΑ, καθώς και τον συνδυασµό παρεµβάσεων και τα στοιχεία κόστους βάσει 

των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των παρεµβάσεων, κ.λπ. και 

επισυνάπτει ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων. Κατά την 

καταχώρηση το κόστος των παρεµβάσεων διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της 

πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και µη κοινόχρηστων παρεµβάσεων κι αυτόµατα 

παράγεται έντυπο επιµερισµού προϋπολογισµού πολυκατοικίας ανά διαµέρισµα. Η 

συµφωνία από τους επιµέρους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων για οριστική υποβολή της 

αίτησης της πολυκατοικίας ισοδυναµεί µε αποδοχή των στοιχείων του εντύπου. Ο 

επιµερισµός των κοινόχρηστων γίνεται βάσει των χιλιοστών συνιδιοκτησίας των 

διαµερισµάτων. Ανάλογα επιµερίζεται και το κόστος Ενεργειακού Επιθεωρητή/Συµβούλου 

έργου/ Μελετητή/Πιστοποίησης Ανελκυστήρα. 

 

- Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β:  

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει µόνον τις κοινόχρηστες παρεµβάσεις που θα 

συµπεριληφθούν στην αίτηση στο έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων, συµπεριλαµβάνοντας 

τον συνδυασµό παρεµβάσεων της πρώτης (1ης) από τις προτάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας που καταγράφονται στο Α’ ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεµβάσεις 
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εξοικονόµησης/αυτονόµησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3. Ο εκπρόσωπος της 

πολυκατοικίας καταχωρεί ηλεκτρονικά στην αίτηση τα στοιχεία του ΠΕΑ, το πλήθος των 

διαµερισµάτων της πολυκατοικίας και το συνολικό ποσοστό των χιλιοστών των κατοικιών 

που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, καθώς και τον συνδυασµό παρεµβάσεων και τα 

στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προµηθευτών και αναδόχων των 

παρεµβάσεων, κ.λπ. κι επισυνάπτει ηλεκτρονικά το έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, το Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων υπογράφεται από τον εκπρόσωπο 

της πολυκατοικίας, συνυπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και 

υποβάλλεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος. 

Επισηµαίνεταιότιη επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται συνυπολογίζοντας 

τους περιορισµούς της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 

136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο 

Ενεργειακός  Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο 

(ασυµβίβαστο).  

Τέλος τίθεται υπόψη ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει την δεύτερη 

ενεργειακή επιθεώρηση µετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την 

πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ). 

Σηµαντικές σηµειώσεις: 

1.Σχετικά µε την έκδοση νέων ή και την τροποποίηση υφιστάµενων Α’ Π.Ε.Α., θα 

ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στις προσεχείς µέρες. 

2.Στον επίσηµο Οδηγό του προγράµµατος θα εξειδικεύονται αναλυτικά και οι ειδικές 

περιπτώσεις αιτήσεων για τις οποίες δεν είναι τεχνικά εφικτοί οι αυτοµατοποιηµένοι 

έλεγχοι, είτε πλήρως είτε σε επιµέρους στοιχεία, και ως εκ τούτου εξετάζονται και από τον 

∆ικαιούχο του Προγράµµατος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ). Οι κατηγορίες αυτές 

περιορίζονται σε σχέση µε τους προηγούµενους κύκλους του Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον ΙΙ 

και ενδεικτικά θα αφορούν στις ενοικιαζόµενες κατοικίες/κατοικίες σε βραχυχρόνια 

µίσθωση, στις περιπτώσεις µη δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων φορολογίας (Ε1 , Ε2) 

και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση στη Ωφέλιµη επιφάνεια του ακινήτου σε 

σχέση µε την δηλωµένη στο Ε9. 

 


