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Εξοικονομώ  
Κατ’ Οίκον ΙΙ 

Προσωρινός οδηγός προγράμματος 
 
 
 

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ δίνει τη δυνατότητα στους 

ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν επιχορήγηση για την εκτέλεση εργασιών 

ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους.  

 

Θέλω να καταθέσω αίτηση μόλις ξεκινήσει το νέο 'εξοικονομώ'! 

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα 

 Χρήση της ιδιοκτησίας ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

της φορολογικής δήλωσης. 

 Νομιμότητα κτιρίου με προσκόμιση απαραίτητων αδειών – εγγράφων. 

 Κατηγορία ενεργειακής κατάταξης χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος που εμπεριέχει τον αριθμό 

ηλεκτροδότησης του ακινήτου. 

 

 

http://kchatzakis.gr/
http://www.kchatzakis.gr/
https://www.b2green.gr/el/runmyproject/ekdilosi_endiaferontos-2.php?subcatid=58


Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης (ρολά, 

τέντες, πατζούρια κλπ). 

 Τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά ή εσωτερικά του κτιρίου. 

 Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα 

με καινούριο σύστημα πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό) 

συμπεριλαμβανομένου του δικτύου διανομής. Δεν περιλαμβάνονται 

δαπάνες αντικατάστασης σωμάτων θέρμανσης. 

 Τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου συστήματος θέρμανσης. 

 Τοποθέτηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακός 

θερμοσίφωνας, καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, κλπ). 

 

Εισοδηματικές κατηγορίες 

Τα εισοδηματικά κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα και τα ποσοστά της 

επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

 

 

 



Κόστη και αντίστοιχες επιχορηγήσεις 

 Κόστος παρεμβάσεων έως 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας 

της κατοικίας με μέγιστο τις 25.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Επιχορήγηση βάσει ποσοστών πίνακα. 

 Κόστος δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις 

παρεμβάσεις). Επιχορήγηση 100%. 

 Κόστος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής διαδικασίας και δικαιολογητικών. 

Επιχορήγηση 100%. 

 Κόστος πιθανής μελέτης ελέγχου παρεμβάσεων (έως 250€ προ Φ.Π.Α. 

ανά διαμέρισμα). 

Δίνεται η δυνατότητα λήψης δανείου για τα ποσά που δεν καλύπτονται 

από την επιχορήγηση ή για τα ποσά που απαιτούνται σε περίπτωση που ο 

πραγματικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του επιλέξιμου. 

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την εταιρεία μας 

 

 Έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης 

(υφιστάμενη κατάσταση). 

 Τεχνοοικονομική πρόταση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. 

 Τακτοποίηση πιθανών αυθαιρεσιών για την επίτευξη της απαραίτητης 

νομιμότητας της κατοικίας. 

 Συγκέντρωση και ηλεκτρονική ανάρτηση όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

 Κατασκευή όλων των εργασιών με πιστοποιημένες διαδικασίες κατά 

ΕΝ ISO 9001:2015. 

 Έκδοση του 2ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης (τελική 

κατάσταση). 

 Υποβολή νέων απαιτούμενων εγγράφων και  ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.  

Ηράκλειο, 10/12/2017 


