
 
 

 

                                     ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ 
 
Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή στο νέο «Εξοικονομώ Κατ΄ 

Οίκον», μέσω  της επίσημης διαδικτυακής πύλης.: 

• Για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του τυποποιημένου, στην εν λόγω 
πλατφόρμα, Εντύπου Υποβολής Αίτησης. Επίσης, θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση 
δανείου και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα.  

• Στη συνέχεια, 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). Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την 
έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).  

• Στη συνέχεια, οι «δυνητικά ωφελούμενοι» 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 γίνεται η 
υπαγωγή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα.  

• 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. 
 
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του 
Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Επίσης, η επιλεξιμότητα 
υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος 
λήγει την 16/06/2023. 
 
Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας 
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
- Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 

ενοίκου. 

- Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν 
ανταποκρίνεται στη τρέχουσα κατάσταση του κτηρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό 
νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα στο σύνολό του. 

- Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 
ημερομηνία θέσπισης νέου πλαισίου Κ.ΕΝ.Α.Κ. και των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ σε κατηγορία 
χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

- Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. 

 
Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας για Πολυκατοικίες 
Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: 

- Σε περίπτωση μεικτής χρήσης, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών 
(διαμερίσματα και μη) του κτηρίου/ συγκροτήματος κτηρίων να χρησιμοποιείται ως κατοικία και 
να αποτελούν ένα ενιαίο διακριτό σύνολο (π.χ. θέρμανση από το ίδιο σύστημα, καταστήματα 
στο ισόγειο ή/και στον πρώτο όροφο και διαμερίσματα στους υπόλοιπους ορόφους). Δεν 
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χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για 
κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου). 

- Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του 
συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας του τμήματος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, καθώς 
και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να 
ενταχθούν στο Πρόγραμμα. 

- Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του 
κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία. 

- Πραγματοποιούνται κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. 

- Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται ή δε θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν δηλωθεί στην Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 
Πολυκατοικίας με ίδια κεφάλαια. 

 
Ωφελούμενοι - Εισοδηματικές Κατηγορίες 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή 
ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, τα οποία έχουν ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για 
έγγαμο) εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 40.000 ή τις 50.000 €, αντίστοιχα. Αναλυτικά τα 
εισοδηματικά κριτήρια αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

  
  
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις 
Οι κατηγορίες παρεμβάσεων, οι υποκατηγορίες τους και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, 
βάσει και των ενεργειακών χαρακτηριστικών, ανά κατηγορία δαπάνης φαίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  
 



 
 

 

 
 
 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός  
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, όπως προκύπτει από το ΠΕΑ, 
με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
Επιπλέον, καλύπτονται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση 
υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου τα ακόλουθα: 
α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.  
β. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου 
συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.  
γ. Τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων 
(όπως για παράδειγμα έλεγχο στατικής επάρκειας κλπ). 
Το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 € ανά 
αίτηση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο 
επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 € συνολικά (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 
Λήψη δανείου 
Ο ενδιαφερόμενος μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και τη λήψη του εξαψήφιου 
ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, καθιστά με επιλογή του 
στο πληροφοριακό σύστημα την αίτησή του "ενεργή για λήψη δανείου", 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, στα πλαίσια της συμμετοχής της  στην υλοποίηση του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο ‘’Χρηματοδοτικό 
Προϊόν, το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Νόμισμα δανείου: σε Ευρώ 

• Ύψος δανείου έως €25.000. 

• Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη  και η επιδότηση του επιτοκίου  αφορά σε όλη τη διάρκεια 
του δανείου. 

• Αποπληρωμή: με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 

• Επιτόκιο: 6% (σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον 0,12% εισφ Ν128/75. 

• Δυνατότητα  εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, ως προκαταβολή για την υλοποίηση 
του έργου. 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 


