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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  2021» 

 
Συνοπτική παρουσίαση 
 
Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας  με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 632 εκατ. ευρώ και χορηγεί 
κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και επιδότησης τόκων δανείου. 

Συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό 
τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, 
στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». 
Αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, 
χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα 
εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, 
στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, 
προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους 
αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες 
παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών. 

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (https://web.tee.gr) 
και φορέας Οικονομικής Διαχείρισης  η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (https://hdb.gr) 

Χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος ορίστηκε 
η 13η  Δεκεμβρίου 2021.  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η ) εργάσιμη μέρα 
μετά τη λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος. 

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής.  

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται 
προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης 
Ιδιοκτησίας.  

Κίνητρα 

➢ Επιχορήγηση προϋπολογισμού έως 75% 
➢ Κάλυψη του κόστους της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, του Συμβούλου Έργου, των  δύο 

Ενεργειακών Επιθεωρήσεων καθώς και τυχόν λοιπών δαπανών μελετών (σύμφωνα με τους 
όρους που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής & υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της 
αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράμματος) 

➢ Δυνατότητα δανειοδότησης με προνομιακούς όρους  

Διαδικασία 
 

• Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα  

μέσω  της επίσημης διαδικτυακής πύλης  https://exoikonomo2021.gov.gr  

• Για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του τυποποιημένου, στην 
εν λόγω πλατφόρμα, Εντύπου Υποβολής Αίτησης.  

https://web.tee.gr/
https://hdb.gr/
http://exoikonomisi.ypen.gr/
https://exoikonomo2021.gov.gr/
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• Οι δυνητικά Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί 
η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).  

• Στη συνέχεια, αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος στοιχεία που 
αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν συμφωνήσει με τον ενεργειακό επιθεωρητή 
και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, καθώς και το αντίστοιχο κόστος αυτών 
και λοιπά δικαιολογητικά. 

• Διενεργείται έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφοριακό σύστημα και 
καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες για την υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα.  

• Οι ωφελούμενοι δηλώνουν το χρηματοδοτικό σχήμα  και τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό  
εξυπηρέτησης και  -εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου- το χρηματοπιστωτικό οργανισμό που 
θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.   

• Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι Ωφελούμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό 
Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους 
και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ. Βάσει του νέου ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του 
ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους Ωφελούμενους τα κίνητρα του Προγράμματος. 

 
Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των 
δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους 
«δυνητικά ωφελούμενους» σε σύμβουλο έργου. 
 
Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας 
 
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. 
• Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. 
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει 

εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.  
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.  

 
Ωφελούμενοι - Εισοδηματικές Κατηγορίες 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα 

σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών (για αιτήσεις 

μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών): 

 

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) 

Ποσοστό Επιχορήγησης 

Ιδιοκατοίκηση 

από τον 
αιτούντα 

Δωρεάν Παραχώρηση 
σε έτερο 

Πρόσωπο / Ενοικίαση 

1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65% 

2 >5.000 - 10.000 >10.000 - 20.000 70% 60% 

3 >10.000 - 20.000 >20.000 - 30.000 55% 45% 

4 >20.000 - 30.000 >30.000 - 40.000 45% 40% 

5 >30.000 >40.000 40% 40% 
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Για αιτήσεις Πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της Πολυκατοικίας, 

προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του 

κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος. 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020  βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι δαπάνες, που 
υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του 
Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων 
παρεμβάσεων: 

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων/συστήματα σκίασης 
2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης 
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης 
4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού) 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων 

Α/Α Υπηρεσία Μονοκατοικία/ 
Διαμέρισμα (€) Πολυκατοικία (€) 

1 ΠΕΑ Α  

75+2,50/m2 

με max=400 

75+1,5/m2 

με max=1250 

2 ΠΕΑ Β  

75+2,50/m2 

με max=400 

75+1,5/m2 

με max=1250 

3 Ηλεκτρονική Ταυτότητα  
150 +3/m2 με 

max=550 

250 +1.50/m2 

με max=1400 

4 Σύμβουλος  250 

250+75/διαμερ. 

με max=700 

5 Άδεια / Μελέτη  

250/μελέτη  

και 400 συνολικά 

150+100/διαμερ. με 
max=750/μελέτη  

και 1.000 συνολικά 

Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών 
Δαπανών 2.000 € 

5.600 € (με μέγιστο 2.000 € ανά 
διαμέρισμα) 

Aνώτατος προϋπολογισμός 
παρεμβάσεων 28.000 € 

28.000 €  

ανά συμμετέχον διαμέρισμα 
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Λήψη δανείου 
 
Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο 
Πρόγραμμα με δάνειο, παρέχοντας τα στοιχεία που ζητούνται μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία 
εγγυητή. Στο σημείο αυτό μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο. 
 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της  στην υλοποίηση του 
προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο Χρηματοδοτικό Προϊόν, το 
οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

• Νόμισμα δανείου: Ευρώ. 

• Ύψος δανείου: έως €16.800,00  ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία ένταξης στο 
πρόγραμμα.  

• Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη   

• Τμηματική εκταμίευση (70% προκαταβολή και τελική εκταμίευση μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης).  

• Αποπληρωμή: με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 

• Επιτόκιο: 6,5% (σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και επιδοτούμενο σε ποσοστό 
100%) πλέον 0,12% εισφοράς Ν.128/75  η οποία δεν επιδοτείται από το Πρόγραμμα. 

• Δυνατότητα εγγύησης του δανείου για την εισοδηματική κατηγορία 1, σύμφωνα με τους 
όρους του Προγράμματος.  

• Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης του δανείου χωρίς επιβάρυνση του 
δανειολήπτη. 

• Μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τον τελικό αποδέκτη / τελικό δικαιούχο. 

• Εξασφαλίσεις: χωρίς εξασφαλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης είναι κάτοχος 
ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών,  η εμπορική αξία της οποία διασφαλίζει πλήρως την 
αιτούμενη χρηματοδότηση.  Σε διαφορετική περίπτωση με  λήψη προσωπικών εγγυήσεων, 
κατόχων αστικής ακίνητης περιουσίας ελεύθερης βαρών, επαρκούς εμπορικής αξίας. 

 
 
 
 
 
 


