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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 
 

Συνοπτική παρουσίαση 
 
Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι το 
νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί το διάδοχο 
σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται 
περίπου στα 900 εκατ. ευρώ. 
Συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της 
ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών 
αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο 
Σπίτι». 
 
Το Πρόγραμμα 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,  περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι 
Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επιπλέον κίνητρο δίνεται στις λιγνιτικές 
περιοχές της χώρας, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων 
που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών, ενώ 
προβλέπεται ειδική κατηγορία κινήτρων για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς δηλαδή, να συμπεριλαμβάνονται 
παρεμβάσεις στα διαμερίσματα. 

Χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεων 

Αιτήσεις μονοκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων: 

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων 

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων Από 11.12.2020 

Αττικής Από 14.12.2020 

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου Από 16.12.2020 

Δυτικής Ελλάδας Από 18.12.2020 

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου Από 21.12.2020 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Από 25.01.2021 

Δυτικής Μακεδονίας Από 27.01.2021 

Κεντρικής Μακεδονίας Από 29.01.2021 

Θεσσαλίας Από 01.02.2021 

Αιτήσεις πολυκατοικίας (Τύπος Α & Β): Από 03.02.2021 σε όλη την επικράτεια. 

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του 
Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021. Μετά το πέρας υποβολής των 
αιτήσεων (δέσμευση επιχορήγησης και απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου) και πριν την Απόφαση 
Υπαγωγής  θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την χρονική προθεσμία υποβολής 
των  απαιτούμενων δικαιολογητικών που δεν είχαν επισυναφθεί στη φάση υποβολής της αίτησης. 
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Κίνητρα 

➢ Επιχορήγηση προϋπολογισμού έως 85% 
➢ Κάλυψη του κόστους  του Συμβούλου Έργου και των  δύο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων  

(σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής & υπό την 
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του 
προγράμματος) 

➢ Κάλυψη δαπανών για τυχόν μελέτες/απαιτούμενες εγκρίσεις-άδειες/πιστοποιητικό 
ελέγχου ανελκυστήρα (καλύπτονται από το Πρόγραμμα και καταβάλλονται κατά την ολική 
εκταμίευση του δανείου. 

➢ 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://exoikonomo2020.gov.gr  

• 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.  

• 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, 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. 
 
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.  

http://exoikonomisi.ypen.gr/
https://exoikonomo2020.gov.gr/
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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 
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, και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι 
κατηγοριών (για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών): 
 
 

 
 
Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των 
ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής: 
 

https://www.economix.gr/?attachment_id=28559


 

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ 

 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, 

 Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. 

Δικαιούχος του Προγράμματος Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ 

4 
 

 

 

Πολυκατοικία Τύπου Α: Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και παράλληλα 
παρεμβάσεις στα επιμέρους διαμερίσματα                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Πολυκατοικία Τύπου Β: Περιλαμβάνει παρεμβάσεις μόνο στους κοινόχρηστους χώρους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
COVID-19 premium: Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται σε όλους ειδική 
προσαύξηση 10% λόγω COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ενεργειακό premium: Σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα 
διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ 
ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενεργειακό premium +10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης: Eιδικά για δέκα δήμους της χώρας (Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, 
Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων, Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος 
Πρεσπών, Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας), οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές και 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕ και της κυβέρνησης δικαιούνται αυξημένων θετικών μέτρων για 
να υπερβούν τα προβλήματα που δημιουργεί η απολιγνιτοποίηση, το βασικό ποσοστό 
επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10%. 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν 
μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017. Οι παρεμβάσεις, 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/αερισμός 
2. Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης 
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης 
4. Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
5. Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, 

αναβάθμιση ανελκυστήρα) 

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1.2 € επί το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως 
προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να 
υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες. Όμως το συνολικό 

https://www.economix.gr/?attachment_id=28560
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ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου 
επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 € στο σύνολο των αιτήσεών του. 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων 

• € 48.500 για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης 
σε  πολυκατοικία τύπου Α 

• € 76.270 για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β. 

Επιπλέον, καλύπτονται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100%, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της 
αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, το κόστος των ακόλουθων 
δαπανών:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (σύμφωνα με 
τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής)                                                                                                                                                                                                                                                                              
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. Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών  

Ο συνολικός ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται ως εξής: 

 
 
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 €26.675, ανάλογα με την κατηγορία ένταξης στο πρόγραμμα. 

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



 

 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  ΕΠΑνΕΚ και των ΠΕΠ 

 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, 

 Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. 
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• Αποπληρωμή: με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. 

• Επιτόκιο: 4% (σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου) πλέον 0,08% εισφοράς 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. 

 
 
 
 
 
 


