
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 

Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους 
ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». 

 

Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια 
ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, σε όλη τη χώρα, που: 

• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης1 χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009. 

• Φέρουν οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε 
διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό 
νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο 
υφίσταται νόμιμα2. Για τις περιπτώσεις που η οικοδομική άδεια απωλέσθη ή 
τα σχετικά αρχεία βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί το ως άνω 
νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, η εν λόγω άδεια και το 
νομιμοποιητικό έγγραφο δύνανται να προσκομιστούν στo χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. 

• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε 
κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, 

• Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. 

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία για 
το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, καθώς 
και το μεμονωμένο διαμέρισμα. 

 

 

1 Όπως αναγράφεται στο ΕΤΑΚ ή στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή για την Τιμή Ζώνης. Στην περίπτωση που 
από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του 
Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών) λαμβάνεται 
υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης 
που ισχύει στον Νομό όπου βρίσκεται το ακίνητο. 

2 Επιλέξιμα είναι και τα κτήρια της παρ.2, του όρθρου 23 του ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209) όπως ισχύει. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8_xWC9HhzIh55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW8m4GKMJKuOaOFm2hR8yF1VtUvQNDkSXM5KAfgccYQO


 

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω Τραπεζών οι οποίες θα αναλάβουν: 

• την αποδοχή αιτήσεων των ενδιαφερομένων, τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, 

• την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα, 
• την εκταμίευση των δανείων και την καταβολή της επιχορήγησης, 
• την πληρωμή προμηθευτών/συνεργείων, 
• την πιστοποίηση υλοποίησης έργου με διοικητικό έλεγχο. 

Οι Τράπεζες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: 

 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 9306103 (Δευτέρα 
με Παρασκευή 09.00 - 17.00) 

 Alpha Bank - Τηλ. Επικοινωνίας: 210 - 326 0700 (Δευτέρα με Παρασκευή 
09.00 - 17.00)  

 EFG Eurobank - Τηλ. Επικοινωνίας: 210 - 9555000 ή στο 801 111 1144 από 
σταθερό τηλέφωνο (24 ώρες το 24ωρο) 

 Τράπεζα Πειραιώς/Αγροτική Τράπεζα - Τηλ. Επικοινωνίας: 18 28 38 ή στο 
210-3288000 ( 24 ώρες το 24ωρο) 

 

Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, 
εντάσσονται σε τρείς κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία, όπως 
φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κατηγορία 
Ωφελούμενων 

A1 Α2 B 

Ατομικό Εισόδημα (ΑΕ) ΑΕ ≤12.000€ 12.000€ < ΑΕ ≤ 
40.000€ 

40.000€ < ΑΕ ≤ 
60.000€ 

Οικογενειακό 
Εισόδημα (ΟΕ) 

20.000€ ≥ ΟΕ 20.000€ < ΟΕ ≤ 
60.000€ 

60.000€ < ΟΕ ≤ 
80.000€ 

Κίνητρο •  Άτοκο Δάνειο 

•  70% 
επιχορήγηση 

(επιδότηση 
επιτοκίου 100% 
έως 31.12.2015) 

•  Άτοκο Δάνειο 

•35% επιχορήγηση 

(επιδότηση επιτοκίου 
100% έως 31.12.2015) 

•  Άτοκο Δάνειο 

•  15% επιχορήγηση 

(επιδότηση επιτοκίου 
100% έως 31.12.2015) 

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία 
με επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους ανάλογου της εισοδηματικής 
κατηγορίας, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει 
μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή 
των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα. 



 

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης είναι: 
 
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση 

συστημάτων σκίασης.  
Λόγω της απαίτησης του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση 
αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα 
κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. 
Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι 
επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση 
εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε 
πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς 
χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και 
κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). 
 
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου 

του δώματος / στέγης και της πιλοτής.  
Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης 
όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν 
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί 
οικισμοί). 
 
  



 

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού 
νερού χρήσης.  
Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: 
- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με 
καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή 
σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής 
ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά 
συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του 
δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή 
μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή 
πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, 
ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ). 
- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος 
θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης 
ή/καιυδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή 
τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), 
θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή 
δαπανών θέρμανσης. 
- Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης 
(συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ). 

 
Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα 
πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά 
τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται 
επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι 
συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί 
ανεπανόρθωτες φθορές). 

 
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που 
υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που 
αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια 
τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του 
κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω 
απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις 
παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση. 
Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά 
στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις 
παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές 
Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ). 
Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία 
υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν 
σήμανση CE. 



 

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν: 
 Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της 

παρέμβασης, όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της 
εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ 
καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, 
υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή 
λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη 
(π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ. 

 Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών 
εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία 
(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. 
 
Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός 
παρεμβάσεων). 
Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της 
αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του 
Προγράμματος (Κεφάλαιο 3): 
α. το κόστος βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/30.09.2010 (ΦΕΚ Α’ 177), που 
απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. 
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 250 € ανά 
επιμέρους αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  
 
Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων 
παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό 
της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά 
κατηγορία δαπάνης του προγράμματος. 
  



 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Προετοιμασία Ωφελούμενου 

• Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας • Συλλογή Δικαιολογητικών 

• Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση • Λήψη Προσφορών 

• Καθορισμός Εργασιών  

2. Υποβολή Αίτησης – Διαδικασία Ελέγχου και Έγκρισης 

• Κατάθεση Αίτησης • Αξιολόγηση/Έγκριση Αίτησης 

3. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – Εκταμίευση Ενίσχυσης 

• Δανειακή Σύμβαση Υλοποίησης 

Εργασιών 

• Ολοκλήρωση Έργου 

 • Χορήγηση Κινήτρων 

 

  



 

Υπηρεσίες του Τεχνικού μας Γραφείου 

1. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση  

Πριν την Αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα 

Αναλαμβάνουμε την πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση του ακινήτου σας και την 
έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο απαιτείται για την 
ολοκλήρωση του φακέλου της αίτησης σας στην Τράπεζα για την υπαγωγή σας 
στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». 

Επιπλέον σε συνεργασία μαζί σας και στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
επιλέγουμε ορισμένες από τις επιλέξιμες παρεμβάσεις για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του ακινήτου σας και συμπληρώνουμε το απαιτούμενο «Έντυπο 
Πρότασης Παρεμβάσεων», στο οποίο θα επισημαίνονται όλες οι παρεμβάσεις τις 
στις οποίες θα επιθυμούσατε να προβείτε και αυτές τις οποίες σας προτείνουμε 
με στόχο την επίτευξη καλύτερων εσωτερικών συνθηκών στο ακίνητό σας με 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Επισημαίνουμε ότι το κόστος για την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης –εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας για υπαγωγή στο 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»- σας επιστρέφεται κατά 100%, καθώς επιδοτείται 
κατά 100% από το Πρόγραμμα, και μάλιστα εκτός προϋπολογισμού των 
Επιλέξιμων Δαπανών που θα υλοποιηθούν. 

Επίσης, αναλαμβάνουμε να σας εξυπηρετήσουμε και να απαντήσουμε σε 
ενδεχόμενες ερωτήσεις σας όσον αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται 
να προσκομίσετε για την αίτησή σας, καθώς και να σας δώσουμε και άλλες 
τεχνικές πληροφορίες όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του 
Προγράμματος. 

2. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Έργου 

Μετά την ένταξή σας στο Πρόγραμμα 

Το Τεχνικό μας Γραφείο παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Έργου. 

Με την ένταξή σας στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» μπορούμε να 
σας παρέχουμε υπηρεσίες Συμβούλου Έργου και να λαμβάνουμε για 
λογαριασμό σας οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στο αίτημα υπαγωγής σας στο 
Πρόγραμμα, καθώς και να συμπληρώνουμε και να υποβάλλουμε τυχόν 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά να προβαίνουμε σε οποιαδήποτε 
ενέργεια είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης σας 
Πρόγραμμα και δανειοδότησής σας.  

Τονίζεται ότι το κόστος του Συμβούλου Έργου δίνεται απευθείας από την 
Τράπεζα στον Σύμβουλο Έργου μετά την προσκόμιση και έλεγχο των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και την διενέργεια της τελικής εκταμίευσης 



 

του δανείου. Το κόστος είναι 250 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 
επιδοτείται κατά 100% εκτός προϋπολογισμού (το κόστος αυτό είναι εκτός του 
προϋπολογισμού των Επιλέξιμων Δαπανών). 

3. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ωφελούμενος του Προγράμματος, 
καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια νέας (2ης) Ενεργειακής 
Επιθεώρησης. Ο Επιθεωρητής διενεργεί Επιθεώρηση στην κατοικία και εκδίδει 
το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. 

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει και τη δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση 
του ακινήτου σας και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το 
οποίο απαιτείται για την τελική έγκριση και το οποίο θα πρέπει να πιστοποιεί 
ότι πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας, όπως την 
απαιτεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», μετά και την υλοποίηση των 
επιλέξιμων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

Επισημαίνουμε ότι το κόστος για την έκδοση και του δεύτερου Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης –εφόσον ικανοποιηθεί η επίτευξη των ενεργειακών 
στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί»- επιδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα, και 
αυτό εκτός προϋπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών. 

 

 

 

 

 

 

 


