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Εξοικονομώ  
Κατ’ Οίκον ΙΙ 

 
Οριστικός 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 (μονοκατοικία, πολυκατοικία, 

διαμέρισμα).  

 

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

Γενικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα 

 Χρήση της ιδιοκτησίας ως πρώτη κατοικία, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία της φορολογικής δήλωσης. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις για άλλες 

χρήσεις π. χ κατάστημα, γραφείο, κλπ.  

 Νομιμότητα ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αυθαιρεσίας 

απαιτείται τακτοποίηση και εξώφληση προστίμου. 

 Ενεργειακή κατάταξη ακινήτου σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, 

βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης το οποίο έχει εκδοθεί μετά 

την 26/11/2017. 

 Δικαίωμα κυριότητας (ψιλής ή πλήρους) ή επικαρπίας στο ακίνητο. 

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


 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ενδιαφερομένων 

 Εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους. 

 Έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1 και έντυπο δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων Ε9, με αναγραφόμενο και στα δύο τον αριθμό ηλεκτροδότησης 

του ακινήτου. 

 Οικοδομικές άδειες, νομιμοποιητικά έγγραφα, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. 

 

 

Εισοδηματικές κατηγορίες 

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την εισαγωγή στο πρόγραμμα και τα ποσοστά 

της επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδήματος φυσικού προσώπου 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον τελικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 

παρεμβάσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται το κόστος εργασιών για την 

υλοποίηση τους. Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα λήψης δανείου από 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου. Δυνατότητα 

λήψης δανείου υπάρχει και για το επιπλέον ποσό σε περίπτωση που ο 

πραγματικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του επιλέξιμου χωρίς όμως 

επιδότηση του επιτοκίου. 

 

 



 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

 Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης (ρολά, 

τέντες, πατζούρια κλπ). 

 Τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά ή εσωτερικά του κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένου του δώματος και της πιλοτής. 

 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Παρέχεται η επιλογή είτε για 

διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος με αλλαγή εξοπλισμού είτε για 

αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα (κεντρικό ή 

ατομικό) πετρελαίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/ΣΗΘΥΑ. Σε 

κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης νέων διατάξεων 

αυτόματου ελέγχου λειτουργιών του συστήματος. 

 Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) μέσω ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ηλιακό, αντλία θερμότητας). 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός & 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 των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων πριν και μετά τις    

παρεμβάσεις με 100% επιχορήγηση. 

 Κόστος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής διαδικασίας και δικαιολογητικών με 

100% επιχορήγηση. 

 Κόστος πιθανής μελέτης ελέγχου παρεμβάσεων και έκδοσης άδειας 

μικρής κλίμακας. 

 

 

 

 

 



 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από την εταιρεία μας 

 

 Έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης 

(υφιστάμενη κατάσταση). 

 Τεχνοοικονομική πρόταση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. 

 Τακτοποίηση πιθανών αυθαιρεσιών για την εξασφάλιση 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, 12/02/2018 


