
Γιατί το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Kατ’ Οίκον»;

Ο τοµέας των κτηρίων και των µεταφορών αποτελούν τους 
µεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτήρια 
στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000-2005, 
αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 24%, 
µία από τις µεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά 
κτήρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και 
η µη ενσωµάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω 
έλλειψης σχετικής νοµοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια.

Tα περισσότερα από αυτά τα κτήρια οικοδοµήθηκαν πριν το 
1980 και αντιµετωπίζουν θέµατα όπως:

• µερική ή παντελή έλλειψη θερµοµόνωσης,
• παλαιάς τεχνολογίας κουφώµατα (πλαίσια/µονοί 

υαλοπίνακες), 
• ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
• µη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναµικού της 

χώρας,
• ανεπαρκή συντήρηση των συστηµάτων θέρµανσης/κλιµατισµού 

µε αποτέλεσµα τη χαµηλή απόδοση.

Σηµαντική παράµετρος, επίσης, που καθορίζει την ενεργειακή 
απόδοση ενός κτηρίου είναι η συµπεριφορά των ενοίκων. Η 
ελλιπής ενηµέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέµατα 
ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί 
συχνά σε σπάταλες συµπεριφορές όπως είναι η εγκατάσταση 
µεµονωµένων κλιµατιστικών συστηµάτων χωρίς µελέτη, η 
χρήση συσκευών χαµηλής απόδοσης, η µη συντήρηση του 
συστήµατος θέρµανσης, κ.α.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), ολοκληρώνοντας το 
θεσµικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, 
προχωράει, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε µία δέσµη οικονοµικών κινήτρων προκειµένου να 
πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης 
των κτηρίων του οικιακού τοµέα, µέσω του Προγράµµατος 
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον». 

Τι είναι το Πρόγραµµα
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα που 
απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια έχουν 
κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρµογή του 
Κανονισµού θερµοµόνωσης και άρα είναι θερµικά 
απροστάτευτα) και είναι χαµηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραµµα παρέχει κίνητρα στους ωφελούµενους να 
πραγµατοποιήσουν τις πιο σηµαντικές παρεµβάσεις για να 
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και 
ταυτόχρονα συµβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας µε την 
ολοκλήρωσή του, εξοικονόµηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες 
(kWh) ετησίως.

Ποιες κατοικίες µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν;

Δυνατότητα χρηµατοδότησης παρέχεται για µονοκατοικία, 
πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και για µεµονωµένο 
διαµέρισµα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
• Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 

1.750 €/τ.µ. 
• Έχει οικοδοµική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 

ή µεταγενέστερα αλλά νοµίµως δεν έχει γίνει µελέτη 
θερµοµόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήµατος στις 
µεταβατικές διατάξεις του κανονισµού θερµοµόνωσης.

• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της Δ.

Για ποιες εργασίες µπορώ να χρηµατοδοτηθώ;

Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις προς χρηµατοδότηση προκύπτουν 
βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου 
κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και 
αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου 

 συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος/στέγης και της πιλοτής. 

2. Αντικατάσταση κουφωµάτων και τοποθέτηση συστηµάτων 
σκίασης. 

3. Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής 
ζεστού νερού χρήσης.

Ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός των παρεµβάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιµη 
δαπάνη για το Πρόγραµµα) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Κατανοώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για 
εξοικονόµηση ενέργειας, αν προσπαθήσουµε όλοι, 
µπορούµε να καταφέρουµε να αναβαθµίσουµε ενεργειακά 
τα κτήριά µας, προστατεύοντας το περιβάλλον και 
βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής µας. 

Συγκεκριµένα:

Ωφελούµενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α: Οι ωφελούµενοι των 
οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 22.000€ 
ή σε περίπτωση εγγάµων, το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα 
δεν ξεπερνά τα 40.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα 
περιλαµβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) 
σε συνδυασµό µε επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού 
επιλέξιµου προϋπολογισµού όπως αυτός θα προκύπτει µετά τη 
διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή, 
ένας πολίτης για επιλέξιµο προϋπολογισµό 10.000€, θα λάβει 
ΆΤΟΚΟ δάνειο 7.000€ και επιχορήγηση 3.000€.  

Ωφελούµενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούµενοι των 
οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 
22.000€ και δεν ξεπερνά τα 40.000€ ή σε περίπτωση εγγάµων, 
το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 
40.000€ και δεν ξεπερνά τα 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, 
τα κίνητρα περιλαµβάνουν χαµηλότοκα δάνεια σε συνδυασµό 
µε επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού επιλέξιµου 
προϋπολογισµού όπως αυτός θα προκύπτει µετά τη διενέργεια 
της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» περιλαµβάνει 
τρεις κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται µε 
βάση το εισόδηµα των ωφελούµενων. 

Ποιος µπορεί
να ενταχθεί
στο Πρόγραµµα;
Με ποια κίνητρα;

Ειδικές προϋποθέσεις

• Για να χαρακτηρισθεί επιλέξιµο ένα µεµονωµένο διαµέρισµα, 
προϋπόθεση είναι η θέρµανσή του να πραγµατοποιείται 

    µε σύστηµα, τον έλεγχο του οποίου έχει ο ένοικος του 
διαµερίσµατος (αυτονοµία σε κεντρικό σύστηµα ή σύστηµα 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαµερίσµατος) ή να 
υποβληθεί σχετική πρόταση στο πλαίσιο του Προγράµµατος.

• Για να χαρακτηρισθεί επιλέξιµη µια πολυκατοικία ως 
σύνολο κτηρίου που χρησιµοποιείται για κατοικία θα 
πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
- Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαµέρισµα και µη)  

 να χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα  
 κατοικία. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται ως επιλέξιµα  
 και τα λοιπά διαµερίσµατα που χρησιµοποιούνται ως  
 εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Επισηµαίνεται ότι  
 δεν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιµες οι ιδιοκτησίες που δεν  
 χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο  
 ισόγειο κτηρίου).

- Υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο των  
 ιδιοκτητών µε στοιχεία που αφορούν στην ικανοποίηση  
 των κριτηρίων επιλεξιµότητας του κτηρίου, καθώς και  
 επιµέρους αιτήσεις απο τους ιδιοκτήτες διαµερισµάτων.

- Υποβάλλεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που  
 αφορά στο σύνολο του κτηρίου που χρησιµοποιείται για  
 κατοικία.

Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον
Πρόγραµµα βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων του οικιακού τοµέα
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7 Βήµατα για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα

1. Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιµότητας κατοικίας από τον 
ενδιαφερόµενο και εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 
σε συνεργασία µε τράπεζα που συµµετέχει στο 
Πρόγραµµα. 

2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) – 
Επιλογή παρεµβάσεων.

3. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο 
υποκατάστηµα της τράπεζας.

4. Έγκριση αίτησης ενδιαφερόµενου. 

5. Υλοποίηση παρεµβάσεων.

6. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση 2ου Π.Ε.Α.

7. Προσκόµιση δικαιολογητικών για την καταβολή 
κινήτρων (έντυπο ολοκλήρωσης παρεµβάσεων, 
παραστατικά επί πιστώσει για τις πραγµατοποιηθείσες 
δαπάνες, 2ο Π.Ε.Α. του κτηρίου, κ.α.).

Με τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»

εξοικονοµούµε χρήµατα και ενέργεια, 
συµβάλλουµε στην προστασία

του περιβάλλοντος.

Ωφελούµενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Γ: Οι ωφελούµενοι των 
οποίων το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 
40.000€ και δεν ξεπερνά τα 60.000€ ή σε περίπτωση εγγάµων, 
το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα είναι µεγαλύτερο των 
60.000€ και δεν ξεπερνά τα 75.000€. Το ποσοστό των 
ωφελούµενων της κατηγορίας αυτής ως προς το σύνολο των 
ωφελουµένων ανά Περιφέρεια δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
30%. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις 
αιτήσεων πολυκατοικίας. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο 
αφορά στη χορήγηση χαµηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται 
στο 100% του τελικού επιλέξιµου προϋπολογισµού όπως αυτός 
θα προκύπτει µετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 
επιθεώρησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραµµα και για την καταβολή των 
κινήτρων προαπαιτείται η διενέργεια ενεργειακών 
επιθεωρήσεων, το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% 
από το Πρόγραµµα µετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, 
δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαµερισµάτων 
της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α και αντίστοιχα της 
κατηγορίας Γ στην κατηγορία Β, εφόσον το 50% του συνόλου 
των ιδιοκτητών επιλέξιµων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α. 
Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες µε υψηλότερα εισοδήµατα 
της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία κινήτρων Γ. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην 
κατηγορία κινήτρων που αντιστοιχεί στο εισόδηµά του.

 
 

Άγαµοι-Ατοµικό Α.Ε. ≤ 22.000€ 22.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€ 40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Εισόδηµα (Α.Ε.)   

Έγγαµοι-
Οικογενειακό
Εισόδηµα (Ο.Ε.) Ο.Ε. ≤ 40.000€ 40.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€ 60.000€ < Ο.Ε. ≤ 75.000€

Κίνητρο • Άτοκο Δάνειο • Χαµηλότοκο Δάνειο • Χαµηλότοκο Δάνειο
 • 30% • 15% 
    Επιχορήγηση     Επιχορήγηση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ηλεκτρονική σελίδα του προγράµµατος:

http://exoikonomisi.ypeka.gr
ή καλέστε στο τηλ. 210 97 97 400

A  B        Γ

Κατηγορία Ωφελούµενων

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), 
του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και των Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης, 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς - Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


