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Νέο Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ …… για ένα έξυπνο σπίτι”

Ένα νέο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών
…για Έξυπνα Σπίτια

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας
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Πεπιεχόμενα

• Επιλέξιμερ Καηοικίερ

• Πποϋποθέζειρ Επιλέξιμων Καηοικιών

• Ωθελούμενοι – Δικαιούχοι

• Υπονοδιάγπαμμα έναπξηρ υποβολήρ αιηήζεων

• Π/Τ Ππογπάμμαηορ Εξοικονομώ - Αυηονομώ

• Ποζοζηό Επιχοπήγηζηρ

• Ειδικά Ποζοζηά Επιχοπήγηζηρ

• Ενεπγειακόρ ζηόχορ – Απαιηήζειρ

• Επιλέξιμερ παπεμβάζειρ ανά ηύπο καηοικίαρ-αίηηζηρ

• Επιχοπήγηζη λοιπών δαπανών

• υνολικόρ Ανώηαηορ Πποϋπολογιζμόρ

• Κύπια δικαιολογηηικά

• ημανηικέρ διευκπινίζειρ
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Επιλέξιμερ Καηοικίερ

Δπιλέξιμερ καηοικίερ είναι οι μονοκαηοικίερ, οι πολςκαηοικίερ καθώρ και ηα μεμονυμένα διαμεπίζμαηα. 

Επιζημαίνεηαι όηι ζε καμία πεπίπηωζη δεν είναι επιλέξιμερ οι ιδιοκηηζίερ ηος κηηπίος πος δεν 

σπηζιμοποιούνηαι για καηοικία (π.σ. καηάζηημα ζηο ιζόγειο κηηπίος).

1. Αίηηζη Μεμονωμένος Γιαμεπίζμαηορ ή Μονοκαηοικίαρ,

2. Αίηηζη Πολςκαηοικίαρ Τύπος Α: Αίηηζη πολςκαηοικίαρ πος ζςνδέεηαι με επιμέποςρ αιηήζειρ 

μεμονυμένυν διαμεπιζμάηυν πος πεπιλαμβάνοςν κοινόσπηζηερ και μη κοινόσπηζηερ παπεμβάζειρ 

αναβάθμιζηρ αςηών.

3. Αίηηζη Πολςκαηοικίαρ Τύπος Β (Κοινόσπηζηερ Παπεμβάζειρ): Αίηηζη πολςκαηοικίαρ πος 

πεπιλαμβάνει μόνο αςηοηελείρ παπεμβάζειρ εξοικονόμηζηρ - αςηονόμηζηρ ενέπγειαρ ηυν κοινόσπηζηυν 

σώπυν πολςκαηοικίαρ, 

σωπίρ δηλαδή να ζςμπεπιλαμβάνονηαι παπεμβάζειρ ζηα διαμεπίζμαηα (NEO!)
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Πποϋποθέζειρ Επιλέξιμων Καηοικιών

1. Τθίζηαηαι νόμιμα και δεν έχει κπιθεί καηεδαθιζηέα.

2. Υπηζιμοποιείηαι ωρ κύπια καηοικία.

3. Έχει καηαηαχθεί βάζει ηου A’ Πιζηοποιηηικού Ενεπγειακήρ Απόδοζηρ (A’ Π.Ε.Α.) ζε καηηγοπία χαμηλόηεπη ή ίζη ηηρ Γ.

4. Η πολυκαηοικία να έχει εκδώζει απιθμό θοπολογικού μηηπώου (ΑΦΜ) πολυκαηοικίαρ (πολυκαηοικία Σύπου Α)

5. Η πολυκαηοικία να έχει εκδώζει απιθμό θοπολογικού μηηπώου (ΑΦΜ) πολυκαηοικίαρ και να έχει απιθμό ηπαπεζικού

λογαπιαζμού (ΘΒΑΝ) ζυνδεδεμένο με ηον ωρ άνω ΑΦΜ πολυκαηοικίαρ (πολυκαηοικία Σύπου Β)

6. Πιζηοποιηηικό Ενεπγειακήρ Απόδοζηρ (Π.Ε.Α.) που αθοπά ζυνολικά ζηο ημήμα ηου κηηπίου που χπηζιμοποιείηαι ωρ καηοικία

(πολυκαηοικία Σύπου Α & Β)
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Ωθελούμενοι - Δικαιούχοι

Φςζικά ππόζωπα με εμππάγμαηο δικαίυμα (πλήποςρ κςπιόηηηαρ/επικαππίαρ/τιλήρ κςπιόηηηαρ) 

ζε επιλέξιμη καηοικία και εθόζον πληπούν ηα ειζοδημαηικά κπιηήπια ενίζσςζηρ.

Εάν ο ενδιαθεπόμενορ είναι έγγαμορ, η καηάηαξη ζηιρ καηηγοπίερ ηου πίνακα γίνεηαι βάζει ηηρ ζηήληρ «οικογενειακό ειζόδημα».

Ως ειζόδημα λαμβάνεηαι ηο «ειζόδημα επιβολήρ ειζθοπάρ» ηου ημήμαηος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Ειζθοράς Αλληλ.» ηου 

εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ δήλωζης θορολογίας ειζοδήμαηος ηου έηους αναθοράς. 

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα

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
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Υπονοδιάγπαμμα έναπξηρ υποβολήρ αιηήζεων

Πεπιθέπεια Έναπξη υποβολήρ αιηήζεων

Κπήηηρ, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 30.11.2020

Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 02.12.2020

Δυηικήρ Μακεδονίαρ 04.12.2020

Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 07.12.2020

Θεζζαλίαρ 09.12.2020

Ηπείπου, Θονίων Νήζων 11.12.2020

Αηηικήρ 14.12.2020

ηεπεάρ Ελλάδαρ, Πελοποννήζου 16.12.2020

Δυηικήρ Ελλάδαρ 18.12.2020

Πολυκαηοικίερ 11.01.2021
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Πποϋπολογιζμόρ Ππογπάμμαηορ Εξοικονομώ - Αυηονομώ

Πεπιθέπεια
Πποϋπολογιζμόρ

Επιχοπήγηζηρ (€ εκαη.)

Κπήηηρ 31.0

Β. Αιγαίου 12.0

Ν. Αιγαίου 27.0

Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και

Θπάκηρ

74.0

Δυηικήρ Μακεδονίαρ 73,5

Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 130.0

Θεζζαλίαρ 84.0

Ηπείπου 65.0

Θονίων Νήζων 10.0

Αηηικήρ 160.0

ηεπεάρ Ελλάδαρ 31,5

Πελοποννήζου 48,0

Δυηικήρ Ελλάδαρ 57.0

Ο ζυνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ανέπχεηαι ζε €

850 εκαη. από ηα οποία: 

• Πόποι επιχοπήγηζηρ ζυνολικού ύψουρ €

803 εκαη. οι οποίοι καηανέμονηαι ανά

πεπιθέπεια,

• και ηα υπόλοιπο από ηο υθιζηάμενο

Σαμείο για ηο Εξοικονομώ Καη’Οίκον ΘΘ, για

ηιρ ανάγκερ ηων δανείων.
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Ποζοζηό Επιχοπήγηζηρ

Αηομικό

Ειζόδημα

Οικογενειακό

Ειζόδημα

Βαζικό Ποζοζηό

Επιχοπήγηζηρ

Μέγιζηο Ποζοζηό

Επιχοπήγηζηρ

1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65% 95%

2 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55% 85%

3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 50% 80%

4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000 45% 75%

5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000 35% 65%

Πολυκαηοικία Βαζικό ποζοζηό επιχοπήγηζηρ *
Μέγιζηο Ποζοζηό

Επιχοπήγηζηρ

1 Σύπου Α 60% 90%

2 Σύπου Β 60% 80%

• Eιδική πποζαύξηζη +10% 
λόγω COVID – 19 ζε όλουρ

• Ενεπγειακό premium +10%
εθόζον επιηευχθεί
αναβάθμιζη ζε ενεπγειακή
καηηγοπία ηουλάχιζηον Β’

• Ειδική πποζαύξηζη +10% 
(πήηπα δίκαιηρ μεηάβαζηρ)
ζε λιγνιηικέρ πεπιοχέρ
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Ειδικά Ποζοζηά Επιχοπήγηζηρ

• Επί ηου βαζικού ποζοζηού επιχοπήγηζηρ κάθε καηηγοπίαρ πποζηίθεηαι επιπλέον ειδική πποζαύξηζη
10% λόγω COVID – 19 ώζηε να ανηιμεηωπιζηούν οι δυζμενείρ επιπηώζειρ ηηρ υγειονομικήρ κπίζηρ ζηην
οικονομία και ηα νοικοκυπιά. (ΝΕΟ!)

• ε κηήπια ενεπγειακήρ καηηγοπίαρ Η και Ζ (μονοκαηοικίερ, μεμονωμένα διαμεπίζμαηα, πολυκαηοικίερ
Σύπου Α), εθόζον επιηευχθεί αναβάθμιζη ζε ηουλάχιζηον Β’ ενεπγειακή καηηγοπία, πποζηίθεηαι
ενεπγειακό premium +10%. (NEO!)

• Eιδικά για ηουρ κάηωθι δήμουρ ηου οι οποίοι ανήκουν ζε λιγνιηικέρ πεπιοχέρ, ηο βαζικό ποζοζηό
επιχοπήγηζηρ πποζαυξάνεηαι καηά 10% (πήηπα δίκαιηρ μεηάβαζηρ) (NEO!):

Π.Ε. Κοζάνηρ: Δήμορ Κοζάνηρ, Δήμορ Βοΐου, Δήμορ Βελβενηού, Δήμορ Εοπδαίαρ, Δήμορ επβίων

Π.Ε. Φλώπιναρ: Δήμορ Φλώπιναρ, Δήμορ Αμυνηαίου, Δήμορ Ππεζπών

Π.Ε. Απκαδίαρ: Δήμορ Μεγαλόποληρ, Δήμορ Γοπηυνίαρ
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Ενεπγειακόρ ζηόχορ – Απαιηήζειρ

Η ππόηαζη (ζυνδυαζμόρ παπεμβάζεων) για ενεπγειακή αναβάθμιζη, που υποβάλλεηαι με ηην αίηηζη, θα ππέπει να καλύπηει ηον ελάχιζηο
ενεπγειακό ζηόχο αίηηζηρ, ωρ εξήρ:

 Για αιηήζειρ μεμονωμένων διαμεπιζμάηων και μονοκαηοικιών, αναβάθμιζη καηά ηπειρ (3) ενεπγειακέρ καηηγοπίερ, ζε ζχέζη με
ηην υθιζηάμενη καηάηαξη ζηο Α’ ΠΕΑ.

 Για αιηήζειρ πολυκαηοικιών ηύπου Α, αναβάθμιζη καηά ηπειρ (3) ενεπγειακέρ καηηγοπίερ, ζε ζχέζη με ηην υθιζηάμενη καηάηαξη

ζηο Α’ ΠΕΑ.

 Η επίηευξη ηου ενεπγειακού ζηόχο πιζηοποιείηαι από ηην έκδοζη νέου ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) μεηά ηην ολοκλήπωζη ηων

παπεμβάζεων

 Για αιηήζειρ πολυκαηοικιών ηύπου Β, δεν ηίθεηαι ελάχιζηορ ενεπγειακόρ ζηόχορ.

Σα έπγα ηων Ωθελούμενων (θυζικό και οικονομικό ανηικείμενο) θα ππέπει να ολοκληπώνονηαι ζε διάζηημα δώδεκα (12) 
μηνών από ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ απόθαζηρ υπαγωγήρ.
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Ενεπγειακόρ ζηόχορ – Απαιηήζειρ

Ενεπγειακέρ

καηηγοπίερ

Αίηηζη με καηάηαξη ζηο Α' 

ΠΕΑ

Ελάχιζηορ ενεπγειακόρ ζηόχορ / 

καηάηαξη Β' ΠΕΑ

Εξαιπούνηαι αιηήζειρ πολυκαηοικίαρ

ηύπου Β

Ενεπγειακόρ ζηόχορ / καηάηαξη Β' 

ΠΕΑ για χοπήγηζη ενεπγειακού

premium

Εξαιπούνηαι αιηήζειρ πολυκαηοικίαρ ηύπου 

Β

Α+

Α

Β+

Β

Γ Γ Α

Δ Δ Β+

Ε Ε Β

Ζ Ζ Γ Β

Η Η Δ Β

ημειώνεηαι όηι η κάλυψη ηου ελάχιζηου ενεπγειακού ζηόχου και ηου ζηόχου για ηη χοπήγηζη ενεπγειακού premium, ππέπει να επιηυγχάνεηαι

χωπίρ να πποζμεηπάηαι η επιπποή από ηυχόν ηοποθέηηζη Φωηοβοληαϊκού ζηαθμού
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Επιλέξιμερ παπεμβάζειρ ανά ηύπο καηοικίαρ-αίηηζηρ

Καηηγοπίερ / υποκαηηγοπίερ παπεμβάζεων

Μονοκαηοκία/Μεμονωμένο

διαμέπιζμα

Πολυκαηοικία ηύπου Α Πολυκαηοικία ηύπου Β

Μη κοινόχπηζηερ

(διαμέπιζμα)
Κοινόχπηζηερ Κοινόχπηζηερ

1. ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ/ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΘΑΗ/ΑΕΡΘΜΟ

1.Α1 Πλαίζιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παπάθυπο √ √ √ √

1.Α2 Πλαίζιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωζηόθυπα √ √ √ √

1.B1 Πλαίζιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παπάθυπο √ √ √ √

1.B2 Πλαίζιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωζηόθυπα √ √ √ √

1.Γ1 Πλαίζιο PVC με υαλοπίνακα – Παπάθυπο √ √ √ √

1.Γ2 Πλαίζιο PVC με υαλοπίνακα - Εξωζηόθυπα √ √ √ √

1.Δ Μόνον υαλοπίνακερ (Υωπίρ ανηικαηάζηαζη πλαιζίου για πεπιπηώζειρ διαηηπηηέων και κηηπίων ενηόρ παπαδοζιακών οικιζμών) √ √ √ √

1.Ε1 Εξωηεπικό πποζηαηευηικό θύλλο (ζύζηημα Κουηί–Ρολό, ή Εξώθυλλο) √ √ - -

1.Ε2 Λοιπά ζηαθεπά ή κινηηά ζυζηήμαηα ζκίαζηρ √ √ - -

1.Ζ υζηήμαηα Μηχανικού Αεπιζμού με ανάκηηζη θεπμόηηηαρ √ √ - -
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Επιλέξιμερ παπεμβάζειρ ανά ηύπο καηοικίαρ-αίηηζηρ

Καηηγοπίερ / υποκαηηγοπίερ παπεμβάζεων

Μονοκαηοκία/Μεμονωμένο

διαμέπιζμα

Πολυκαηοικία ηύπου Α Πολυκαηοικία ηύπου Β

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ

2.A Θεπμομόνωζη δώμαηορ εξωηεπικά √ √ √ √

2.Β Θεπμομόνωζη ζηέγηρ ή οπιζόνηιαρ οποθήρ κάηω από μη θεπμομονωμένη ζηέγη √ √ √ √

2.Γ1 Θεπμομόνωζη εξωη. ηοιχοποιίαρ, θέπονηορ οπγανιζμού, δαπέδου επί εδάθουρ επί πιλοηήρ, ή μη θεπμαινόμενου χώπου, με επικάλυψη με

ζυνθεηικό επίχπιζμα √ √ √ √

2.Γ2 Θεπμομόνωζη εξωη. ηοιχοποιίαρ, θέπονηορ οπγανιζμού, δαπέδου επί πιλοηήρ, ή μη θεπμαινόμενου χώπου, με επικάλυψη με ελαθπά

πεηάζμαηα √ √ √ √
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Επιλέξιμερ παπεμβάζειρ ανά ηύπο καηοικίαρ-αίηηζηρ

Καηηγοπίερ / υποκαηηγοπίερ παπεμβάζεων

Μονοκαηοικία/Μεμονωμένο

διαμέπιζμα

Πολυκαηοικία ηύπου Α Πολυκαηοικία ηύπου Β

Μη κοινόχπηζηερ

(διαμέπιζμα)
Κοινόχπηζηερ Κοινόχπηζηερ

3. ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΑΝΗ/ΦΤΞΗ

3.Α Διαηάξειρ αυηομάηου ελέγχου λειηουπγίαρ ζυζηήμαηορ θέπμανζηρ √ √ √ √

3.Β ύζηημα καυζηήπα – λέβηηα Φυζικού Αεπίου / Τγπαεπίου √ √ √ √

3.Γ ύζηημα Α/Θ (Θέπμανζηρ – Φύξηρ /  Ελάχιζηη απαίηηζη ενεπγειακήρ ζήμανζηρ ζηουρ 55oC) √ √ √ √

3.Δ ύζηημα γεωθεπμικήρ ανηλίαρ θεπμόηηηαρ √ √ √ √

3.Ε ύζηημα ζυμπαπαγωγήρ Φ.Α. (ΗΘΤΑ)  √ √ √ √

3.Σ.1 ύζηημα λέβηηα βιομάζαρ - πελλέηαρ ξύλου)  √ √ √ √

3.Σ.2 Ενεπγειακό ηζάκι (καλοπιθέπ) √ √ ─ ─

3.Σ.3 Ενεπγειακό ηζάκι (αεπόθεπμο) √ √ ─ ─

3.Ζ Ανηλίερ θεπμόηηηαρ αέπα – αέπα διαιπούμενου ηύπου (split unit) για θέπμανζη/ψύξη χώπου √ √ ─ ─
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Επιλέξιμερ παπεμβάζειρ ανά ηύπο καηοικίαρ-αίηηζηρ

Καηηγοπίερ / υποκαηηγοπίερ παπεμβάζεων

Μονοκαηοικία/Μεμονωμένο

διαμέπιζμα

Πολυκαηοικία ηύπου Α Πολυκαηοικία ηύπου Β

Μη κοινόχπηζηερ

(διαμέπιζμα)
Κοινόχπηζηερ Κοινόχπηζηερ

4. ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΗ ΖΝΥ

4.Α Ηλιακό θεπμοζιθωνικό ζύζηημα ζυλλέκηη – ηαμιευηήπα αποθήκευζηρ ΖΝΥ √ √ ─ ─

4.Β Ηλιoθεπμικό ζύζηημα ζυλλέκηη – ηαμιευηήπα αποθήκευζηρ ΖΝΥ βεβιαζμένηρ κυκλοθοπίαρ √ √ √ ─

4.Γ Ηλιoθεπμικό ζύζηημα παποχήρ ΖΝΥ και υποβοήθηζηρ θέπμανζηρ χώπου √ √ √ ─

4.Δ Ανηλία θεπμόηηηαρ √ √ ─ ─
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Επιλέξιμερ παπεμβάζειρ ανά ηύπο καηοικίαρ-αίηηζηρ

Καηηγοπίερ / υποκαηηγοπίερ παπεμβάζεων

Μονοκαηοικία/Μεμονωμένο

διαμέπιζμα

Πολυκαηοικία ηύπου Α Πολυκαηοικία ηύπου Β

Μη κοινόχπηζηερ

(διαμέπιζμα)
Κοινόχπηζηερ Κοινόχπηζηερ

5.  ΛΟΘΠΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΘ ΕΞΟΘΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΤΣΟΝΟΜΗΗ

5.A Φωηοβοληαϊκό ζύζηημα √ ─ ─ ─

5.Β ύζηημα αποθήκευζηρ ενέπγειαρ (ζυζζωπευηέρ) √ ─ ─ ─

5.Γ ημείο επαναθόπηιζηρ ηλεκηποκίνηηου οχήμαηορ √ √ ─ ─

5.Δ υζκευέρ διαχείπιζηρ ενέπγειαρ (smart home) √ √ ─ ─

5.Ε Αναβάθμιζη ανελκυζηήπα ─ ─ √ √

5.Σ Αναβάθμιζη θωηιζμού ─ ─ √ √
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Επιχοπήγηζη λοιπών δαπανών

Επιππόζθεηα, επιχοπηγούνηαι από ηο Ππόγπαμμα ζε ποζοζηό 100% μέχπιρ ενόρ ποζού

• Σο κόζηορ που απαιηείηαι για ηη διενέπγεια ηων δύο ενεπγειακών επιθεωπήζεων

• Ση ζυμπλήπωζη ηων ενηύπων Ππόηαζηρ Παπεμβάζεων & Καηαγπαθήρ Παπεμβάζεων

• Η αμοιβή ηου ζυμβούλου έπγου ζχεηικά με:

• με ηην υποβολή ηηρ αίηηζηρ

• ηην παπακολούθηζη ηηρ υλοποίηζηρ ηων παπεμβάζεων εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ και ολοκλήπωζηρ ηου έπγου

• ηηρ πποζκόμιζηρ ηων δικαιολογηηικών έωρ ηην ηελική εκηαμίευζη

• Η αμοιβή για ηυχόν εκδόζειρ αδειών/εγκπίζεων ή εκπόνηζηρ μελεηών (ζηα πλαίζια έκδοζηρ αδειών/εγκπίζεων) που απαιηούνηαι
από ηην κείμενη νομοθεζία για ηην υλοποίηζη παπεμβάζεων (όπωρ για παπάδειγμα αμοιβή για έγκπιζη επγαζιών δόμηζηρ μικπήρ
κλίμακαρ, αμοιβή για μελέηη εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ θυζικού αεπίου), μέχπιρ ενόρ ποζού.

• Η αμοιβή για ηην επιθεώπηζη και ηην έκδοζη πιζηοποιηηικού ελέγχου αναβάθμιζηρ ανελκυζηήπα από αναγνωπιζμένο θοπέα,
όπωρ υλοποιούνηαι ζύμθωνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ, μέχπιρ ενόρ ποζού. (Για πολυκαηοικίερ ηύπου Α/Β)
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Επιχοπήγηζη λοιπών δαπανών

Επιππόζθεηα, επιχοπηγούνηαι από ηο Ππόγπαμμα ζε ποζοζηό 100% μέχπιρ ενόρ ποζού

Α/Α Τπηπεζία Μονοκαηοικία/ μεμον.  Διαμέπιζμα (€) Πολυκαηοικία ηύπου Α (€) Πολυκαηοικία ηύπου Β (€)

1 ΠΕΑ Α √ √ √

2 ΠΕΑ Β √ √ √

3
Πιζηοποιηηικό

Ανελκυζηήπα
Δεν πποβλέπεηαι √ √

4 ύμβουλορ √ √ √

5 Άδεια / Μελέηη √ √ √

Μέγιζηο επιλέξιμο κόζηορ Λοιπών

Δαπανών
√ √ √
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υνολικόρ Ανώηαηορ Πποϋπολογιζμόρ

Ο ανώηαηορ πποϋπολογιζμόρ επιλέξιμων παπεμβάζεων ενεπγειακήρ εξοικονόμηζηρ ανά αίηηζη δεν μποπεί να
υπεπβαίνει ηο γινόμενο ηου 1,2 € επί ηο ζύνολο ηηρ εηήζιαρ εξοικονόμηζηρ ππωηογενούρ ενέπγειαρ (kWh) όπωρ
πποκύπηει από ηο Α’ ΠΕΑ (ελέγχεηαι εκ νέου καηά ηην υποβολή ηου Β’ ΠΕΑ)

Ο ζυνολικόρ επιλέξιμορ πποϋπολογιζμόρ πποκύπηει από ηο άθποιζμα επιλέξιμων παπεμβάζεων και λοιπών
δαπανών, ζυμπεπιλαμβανομένου Φ.Π.Α, και διαμοπθώνεηαι ανά ηύπο αίηηζηρ ωρ εξήρ:

Α/Α Τπηπεζία Μονοκαηοικία/ μεμον.  Διαμέπιζμα (€) Πολυκαηοικία ηύπου Α (€) Πολυκαηοικία ηύπου Β (€)

Ανώηαηορ Π/Τ επιλέξιμων

παπεμβάζεων:
48.500 48.500 ανά διαμέπιζμα 76.270

Μέγιζηο κόζηορ Λοιπών Δαπανών 1.500 4.150 ζυνολικά (έωρ 1.500 ανά διαμέπιζμα) 3.730

υνολικόρ Ανώηαηορ Π/Τ 50.000 50.000 ανά διαμέπιζμα 80.000

Η δυναηόηηηα για άηοκο ηπαπεζικό δανειζμό με ζκοπό ηην κάλυψη μέπουρ ηηρ ιδιωηικήρ ζυμμεηοχήρ θα
ζυνεχίζει να υθίζηαηαι ωρ ένα επιπλέον κίνηηπο ηου ππογπάμμαηορ «Εξοικονομώ - Αυηονομώ», υπό ηο ίδιο

πλαίζιο και διαδικαζίερ που ίζχυε για ζηουρ πποηγούμενουρ κύκλουρ Εξοικονόμηζη Καη’Όικον ΘΘ.
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Παπάδειγμα: Αίηηζη καηοικίαρ με ωθέλιμη επιθάνεια 100 m2

ηάδιο Τποβολήρ

• Καηοικία ενεπγειακήρ καηηγοπίαρ Ζ από Α’ ΠΕΑ με ζενάπιο αναβάθμιζηρ ζε καηηγοπία Γ (επίηευξη ελάχιζηου 
Ενεπγειακού ζηόχου)  και εκηιμώμενη εηήζια εξοικονόμηζη ππωηογενούρ ενέπγειαρ:  

350 kWh/m2

• Μέγιζηο επιλέξιμο ποζό παπεμβάζεων από Α’ΠΕΑ: 
1,2 €/kWh x (350 kWh/m2 x 100 m2)= 42.000 €

• Μέγιζηο επιλέξιμο ποζό για λοιπέρ δαπάνερ (Α’, & Β’ Π.Ε.Α., ύμβουλορ, Άδειερ/Μελέηερ):
1.500 €

• Μέγιζηορ Ανώηαηορ Επιλέξιμορ Π/Τ: 
42.000 + 1.500 =  43.500 € ≤ 50.000 € OK!

• Έζηω όηι ο ωθελούμενορ υποβάλει αίηηζη για δέζμευζη ζυνολικού Π/Τ δαπανών (επιλέξιμερ παπεμβάζειρ και
λοιπέρ δαπάνερ): 35.000 € + 1.500 € = 36.500 €

• Η αίηηζη υπάγεηαι αθού: 36.500 € ≤ 43.500 € OK!
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Παπάδειγμα: Αίηηζη καηοικίαρ με ωθέλιμη επιθάνεια 100 m2

ηάδιο Ολοκλήπωζηρ παπεμβάζεων

• Έκδοζη Β’ ΠΕΑ, επιβεβαίωζη αναβάθμιζηρ ζε Ενεπγειακή καηηγοπία Γ (Επίηευξη ενεπγειακού ζηόχου) ΟΚ!

• Τπολογιζόμενη εηήζια εξοικονόμηζη ππωηογενούρ ενέπγειαρ
Εηήζια καηανάλωζη ππωηογενούρ ενέπγειαρ Β’ ΠΕΑ – Α’ ΠΕΑ = 250 kWh/m2

• Έζηω ζυνολικόρ Π/Τ παπεμβάζεων που υλοποιήθηκαν για ηην ενεπγειακή αναβάθμιζη καηοικίαρ: 29.000 €
• Έζηω ππαγμαηικά υλοποιημένο ποζό για λοιπέρ δαπάνερ (Α’, & Β’ Π.Ε.Α., ύμβουλορ, Άδειερ/Μελέηερ):

700 € ≤ 1.500 OK!
• Δηλαδή ο ζυνολικόρ Π/Τ δαπανών διαμοπθώθηκε ζε

29.000 € + 700 € = 29.700 € ≤ 36.500 € (ποζού που δεζμεύθηκε καηά ηο ηάδιο Τποβολήρ) OK!

• Μέγιζηορ Επιλέξιμορ Π/Τ Παπεμβάζεων από Β’ ΠΕΑ:
1,2 €/kWh x 250 kWh/m2 x 100 m2 = 30.000 €

• Μέγιζηορ Ανώηαηορ Επιλέξιμορ Π/Τ για λοιπέρ δαπάνερ: 1.500 €

• Μέγιζηορ Ανώηαηορ Επιλέξιμορ Π/Τ : 30.000 + 1.500 =  31.500 € ≤ 50.000 € OK!

• Η αίηηζη μεηαβαίνει ζε ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ με ηελικό υνολικό Επιλέξιμο Π/Τ δαπανών
29.700 € ≤ 31.500 € OK!
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Κύπια δικαιολογηηικά

Σα κύπια δικαιολογηηικά που απαιηούνηαι είναι ηα ακόλουθα. Ανηίζηοιχα/Ππόζθεηα και πιο εξειδικευμένα

νομιμοποιηηικά έγγπαθα θα ανακοινωθούν ζε παπάπηημα με ηη δημοζίευζη ηου οδηγού ηου ππογπάμμαηορ

1) Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο ανηίζηοιχο/ππόζθεηο νομιμοποιηηικό έγγπαθο

2) Ένηυπο Ππόηαζηρ Παπεμβάζεων

3) Φωηοανηίγπαθο λογαπιαζμού παποχήρ ηλεκηπικού πεύμαηορ.

4) Πιζηοποιηηικό Ενεπγειακήρ Απόδοζηρ

5) Απόθαζη Γενικήρ υνέλευζηρ υνιδιοκηηηών Πολυκαηοικίαρ (Μόνο για πολυκαηοικίερ Σύπου Α ή Σύπου Β)

Η επίηευξη ηου ενεπγειακού ζηόχου πιζηοποιείηαι από ηην έκδοζη νέου ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) μεηά ηην ολοκλήπωζη ηων

παπεμβάζεων ζυνοδευόμενο από ηην υποβολή θωηογπαθικήρ ηεκμηπίωζηρ (ππιν και μεηά) ηων ζχεηικών

παπεμβάζεων.
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ημανηικέρ διευκπινίζειρ

• Πεπιοπιζμόρ μίαρ (1) αίηηζηρ ανά καηοικία: Μονοκαηοικίερ / μεμονωμένα διαμεπίζμαηα /

πολυκαηοικίερ που έχουν ολοκληπώζει κάποιον από ηουρ πποηγούμενουρ κύκλουρ ηου Ππογπάμμαηορ

«Εξοικονόμηζη καη’ Οίκον ΘΘ» ηηρ ππογπαμμαηικήρ πεπιόδου 2014-2020 δεν είναι επιλέξιμερ ζηον ηπέχονηα

Κύκλο.

• Δυναηόηηηα πολλών αιηήζεων ανά ωθελούμενο: Για κάθε θυζικό ππόζωπο (για κάθε ΑΦΜ αιηούνηα)

είναι δυναηή η υποβολή πεπιζζόηεπων ηηρ μίαρ (1) αίηηζηρ, για διαθοπεηικέρ επιλέξιμερ καηοικίερ, δίχωρ να

υπεπβαίνει ηιρ 100.000 € ζυνολικήρ ενίζχυζηρ.

(πχ. ένα θυζικό πρόζωπο που υποβάλλει αίηηζη για ηην κύρια καηοικία ηου αλλά και για καηοικία που ηου

ανήκει αλλά μιζθώνεηαι από άλλο θυζικό πρόζωπο ως κύρια καηοικία)



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ππώηη Ενεπγειακή επιθεώπηζη (Α’ ΠΕΑ)

• Σο Α’ ΠΕΑ θα ππέπει να έχει εκδοθεί βάζει ηου Κανονιζμού Ενεπγειακήρ Απόδοζηρ Κηηπίων
(ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και θα ππέπει να θέπει ημεπομηνία μεηαγενέζηεπη ηηρ
26.11.2017 

• Για αιηήζειρ πολυκαηοικιών ηο Α’ ΠΕΑ θα ππέπει να αθοπά ζηο ζύνολο ηου κηηπίου για χπήζη
καηοικίαρ.

ημανηικέρ διευκπινίζειρ για Ενεπγειακούρ Επιθεωπηηέρ

χεηικά με ηην έκδοζη νέων ή και ηην ηποποποίηζη υθιζηάμενων Α’ Π.Ε.Α., θα ακολουθήζει ζχεηική

ανακοίνωζη ζηιρ πποζεχείρ ημέπερ. 


