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Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηµατοδοτεί παρεµβάσεις 
µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τοµέα. Στο νέο πρόγραµµα µπορούν να 
ενταχθούν µονοκατοικίες, πολυκατοικίες και µεµονωµένα διαµερίσµατα. Η αίτηση στο πρόγραµµα θα 
γίνεται µέσω της διαδικτυακής πύλης http://exoikonomisi.ypen.gr.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1.  Χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία. 
2. Υφίσταται νόµιµα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί µετά την 

26.11.2017, σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆.

Μπορούν να συµµετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωµα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή 
επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηµατικά κριτήρια:

`

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης 
(Α΄ ΠΕΑ). Στη συνέχεια οι παρεµβάσεις θα επιλέγονται σύµφωνα µε τα ευρήµατα/αποτελέσµατα της 
επιθεώρησης. Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα εφόσον η 
αίτηση έχει λάβει την απαιτούµενη έγκριση. 
Στο «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», ∆ΕΝ είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου για τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό αφού ο ωφελούµενος µπορεί να καλύψει το υπόλοιπο 
πέραν του επιδοτούµενου ποσού µε ίδια κεφάλαια. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Αντικατάσταση Κουφωµάτων.
2. Τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης.
4. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης/ψύξης. 
5. Αναβάθµιση συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
6. Σύστηµα Ζεστού Νερού Χρήσης.

Οι παραπάνω παρεµβάσεις θα πρέπει να: 
 ◉ ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 
 ◉ επιτυγχάνουν εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερης από το 40% της    
    κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα .
 ◉ επιτυγχάνουν εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερης από το 70% της    
    κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Συγκεκριµένα για τα κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή ισχύει:

**     Συµπληρωµατικές επεµβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασµό µε αντικατάσταση κουφώµατος) 
***   Συµπληρωµατικές επεµβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασµό µε αντικατάσταση κουφώµατος  
        ή παρεµβάσεις θερµοµόνωσης της κατηγορίας 2) 
**** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερµοπερατότητας U. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ◉ ∆εν δύναται να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) ανά αίτηση.
 ◉ ∆εν δύναται να υπερβαίνει τα 250 € /m2 επιφάνειας κύριας χρήσης, όπως προκύπτει από το Ε9.

*Το Πρόγραµµα επιχορηγεί σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης 
σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των 
δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, την αµοιβή του συµβούλου έργου και την αµοιβή για τυχόν µελέτες και 
εγκρίσεις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεµβάσεων.
*Επιλέξιµα για το Πρόγραµµα είναι τα παραστατικά που εκδόθηκαν µετά από την ηµεροµηνία έκδοσης του 
Α΄ΠΕΑ και πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία προγενέστερη ή το πολύ ταυτόσηµη µε την ηµεροµηνία έκδοσης 
του Β΄ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.
*Τα έργα των Ωφελούµενων (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε 
διάστηµα εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Κωδικοί πρόσβασης στην εφαρµογή του TAXISnet.
2. Πλέον πρόσφατη εκκαθαρισµένη δήλωση φορολογία εισοδήµατος (Ε1)
3. Πλέον πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

 ◉ Επισηµαίνεται ότι στο έντυπο (Ε1) και (Ε9) πρέπει να εµπεριέχεται ο αριθµός παροχής   
 ηλεκτρικού ρεύµατος του ακινήτου & να προκύπτει η χρήση ως κύρια κατοικία του προσώπου  
 που τη χρησιµοποιεί.

4. Στέλεχος Οικοδοµικής Άδειας / Αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο – στο οποίο προκύπτει η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής 
ή χρήσης.

5. Συµβόλαιο ακινήτου / συναίνεση των συγκύριων.
6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί µετά την 26.11.2017.
 ◉ Θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη (1η ) από τις προτάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που   
 καταγράφονται στο ΠΕΑ.
7.   Για Πολυκατοικίες: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης, Ορισµός εκπροσώπου της πολυκατοικίας και  
      εξουσιοδότησή του για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

▶Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν µε την έκδοση των     
παραρτηµάτων του οδηγού εφαρµογής του προγράµµατος.

Ο πλήρης οδηγός του προγράµµατος είναι δηµοσιευµένο στη διαδικτυακή πύλης του ΥΠΕΚΑ:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TxIK6YSpUvs=&tabid=785&language=el-GR 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Συντελεστής Θερµοπερατότητας U [W/(m2 . 
K)]

Ι ΙΙ
2 ≤ U<3,2 U < 2,0

Α1 Πλαίσιο αλουµινίου µε υαλοπίνακα- 
Παράθυρο

 370 440

Α2 Πλαίσιο αλουµινίου µε υαλοπίνακα 300 350
Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστηµα 
Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)** **** 

140

Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήµατα 
σκίασης*** ****

25

ΚΑΤ/ΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ 

ΜΕΛΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 ΕΩΣ 10.000€ ΕΩΣ 20.000€ 60% 5% 70%

2 10.000€ ΕΩΣ 
15.000€

20.000€ ΕΩΣ 
25.000€

50% 5% 70%

3 15.000€ ΕΩΣ 
20.000€

25.000€ ΕΩΣ 
30.000€

40% 5% 70%

4 20.000€ ΕΩΣ 
25.000€

30.000€ ΕΩΣ 
35.000€

35% 5% 70%

5 25.000€ ΕΩΣ 
30.000€

35.000€ ΕΩΣ 
40.000€

30% 5% 50%

6 30.000€ ΕΩΣ 
35.000€

40.000€ ΕΩΣ 
45.000€

25% 5% 50%

7 35.000€ ΕΩΣ 
40.000€

45.000€ ΕΩΣ 
50.000€

0% 0% 0%

  


