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Ανοίγει αύριο σταδιακά μετά από πολλές καθυστερήσεις και 

προβλήματα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για 

ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον ΙΙ». 

Η διαδικασία υποβολής μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας λόγω 

υπερφόρτωσης θα ανοίξει τμηματικά  σε διάστημα τριών εβδομάδων. 

Οπως ανακοίνωθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

μέσα σε λίγες ώρες έγιναν 1,5 εκατομμύριο προσπάθειες εισόδου στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον. Ήδη από τα 

πρώτα λεπτά λειτουργίας διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (IP’s) επιχειρούσαν ταυτόχρονη είσοδο με πλήθος 

διαφορετικών κωδικών. 

Διερευνάται εάν πρόκειται για χρήση κακόβουλου λογισμικού.Σε κάθε 

περίπτωση ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που προέκυψε επιβάρυνε 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα όρια των δυνατοτήτων της, με 

αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό χιλιάδες 

ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρήθηκαν, επιχειρώντας επί ώρα να 

καταχωρήσουν στοιχεία, υπό την πρόσθετη πίεση του άγχος που ενέχει 

κάθε διαδικασία όπου τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στη διεύθυνση 

exoikonomisi.ypen.gr προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και 

η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιείται τμηματικά ως εξής: 

 Δευτέρα 19 Μαρτίου: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. 

 Δευτέρα 26 Μαρτίου: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, 

Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. 
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 Δευτέρα 2 Απριλίου: Αττική, Νότιο Αιγαίο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίγει από τις 

08:00. 

Οδηγός με 39 ερωτήσεις – απαντήσεις 

Έναν πλήρη οδηγό για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον 2 με 

αφορμή την έναρξη από χθες της υποβολής αιτήσεων έδωσε στη 

δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ειδικότερα πρόκειται για έναν κατάλογο με 39 ερωταπαντήσεις που 

καλύπτουν πιθανές απορίες των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις για βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας κατοικιών (μονώσεις, αντικατάσταση καυστήρα, 

κουφώματα, κ.ά.) και άμεσα πρόκειται να ενεργοποιηθεί το 

πληροφοριακό σύστημα (exoikonomisi.ypen.gr) για την υποβολή των 

αιτήσεων. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1.Ερ.: Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και 

ποιες οι επιδοτήσεις; 

Απ.: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, ιδιοκτήτες 

επιλέξιμων κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, οι οποίοι 

εισοδηματικά εντάσσονται σε επτά κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά 

κατηγορία. Συγκεκριμένα: 
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Κατηγορία 1 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

δεν ξεπερνά τις 10.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα. Για την κατηγορία 

αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο 

δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε συνδυασμό με επιχορήγηση 

ύψους 60% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων 

όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής 

επιθεώρησης και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο 

τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%. Δηλαδή ένας πολίτης με 

τρία εξαρτώμενα τέκνα, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει 

επιχορήγηση 7.000€ και, εφόσον το επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.000 €. 

Κατηγορία 2 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

βρίσκεται μεταξύ 10.000 και 15.000 € ή 20.000 και 25.000€ 

αντίστοιχα. 

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση 

επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε 

συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 50% επί του τελικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη 

διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της 

επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 70%. 
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Δηλαδή ένας πολίτης με τρία εξαρτώμενα τέκνα, για επιλέξιμο 

προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει επιχορήγηση 6.500 € και, εφόσον το 

επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.500 €. 

Κατηγορία 3 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 20.000 € ή 25.000 και 30.000€ 

αντίστοιχα. 

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση 

επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε 

συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 40% του τελικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη 

διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της 

επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 70%. 

Κατηγορία 4 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

βρίσκεται μεταξύ 20.000 και 25.000 ή 30.000 και 35.000 € αντίστοιχα. 

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση 

επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε 

συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35% του τελικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη 

διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της 



Solarcell Technologies Group 

Renewable sources of energy & saving 

 

 

 

www.st-solarcell.com 

info@st-solarcell.com 

Μ:690 717 8202 

Μ:698 030 5453 
 

 
6 

επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 70%. 

Κατηγορία 5 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

βρίσκεται μεταξύ 25.000 και 30.000 € ή 35.000 και 40.000 € 

αντίστοιχα. 

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση 

επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε 

συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% του τελικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη 

διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της 

επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 50%. 

Κατηγορία 6 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

βρίσκεται μεταξύ 30.000 και 35.000 € ή 40.000 και 45.000 € 

αντίστοιχα. 

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση 

επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου, σε 

συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 25% του τελικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού παρεμβάσεων όπως αυτός προκύπτει μετά τη 

διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και αύξηση της 
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επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό 

επιχορήγησης 50%. 

Κατηγορία 7 

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το 

οικογενειακό «εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» των οποίων 

βρίσκεται μεταξύ 35.000 και 40.000 € ή 45.000 και 50.000 € 

αντίστοιχα. 

Για την κατηγορία αυτή δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 

100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου (άτοκο 

δάνειο). Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την 

επιλογή δανείου. 

Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, 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. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής: 

i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € 

επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με 

μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310 €, 

ii) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η 

επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € 

επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφάνειας της 

«πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 

806 €, 
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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, μέχρι 

του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αίτηση, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος 

σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του 

ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του 

πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

γ) Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την 

κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για 

παράδειγμα αμοιβή για έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής 

κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 

κλπ), μέχρι ποσού 248 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 

πολυκατοικίας η αμοιβή για τις μελέτες αυτές ορίζεται μέχρι του ποσού 

των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με 

μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση μονοκατοικίας και μεμονωμένου διαμερίσματος, το 

συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 992 € ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε 

περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα 

α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.604 € συνολικά, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) 

καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης 
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υπαγωγής (συνολικό και παρεμβάσεων) καθώς και τα επιμέρους 

ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος. Ειδικά για τις 

αμοιβές των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ δεν επιτρέπεται η 

υπέρβαση των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής 

για την κάθε περίπτωση. 

Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση 

χρησιμοποιείται από μισθωτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κανονισμού 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου 

καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Επιπλέον, ο Ωφελούμενος δεν 

δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων, 

και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

80.000 € στο σύνολο των αιτήσεών του (περίπτωση αίτησης 

πολυκατοικίας). 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ισχύουν επιπλέον τα εξής: 

εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 

τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι 

ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν 

στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με 

εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην 

κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται 

στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με 

εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 

εντάσσονται στην κατηγορία 7. 

Επίσης, σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος που αφορά σε 

κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας 

των διαμερισμάτων. Επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των 
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δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα. 

2. Ερ.: Η αμοιβή ποιου είδους μελετών και εγκρίσεων καλύπτεται 

από το Πρόγραμμα; 

Απ.: Από το Πρόγραμμα καλύπτεται η αμοιβή τυχόν μελετών και 

εγκρίσεων απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή 

υλοποίηση των παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα η έγκριση 

εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αρχιτεκτονική μελέτη (όταν 

απαιτείται έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, π.χ. για διατηρητέα 

κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς), εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής 

Απόδοσης (όταν το έργο αφορά σε ριζική ανακαίνιση), μελέτη 

εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, κλπ., μέχρι ποσού 248 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για 

τις μελέτες αυτές ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για 

κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 

620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. Ερ.: Είμαι έγγαμος/η με ατομικό εισόδημα 11.000 ευρώ και 

ο/η σύζυγός μου έχει εισόδημα 8.500 ευρώ, το δε ακίνητο είναι 

ιδιοκτησίας του/της. Σε ποια κατηγορία ωφελουμένων 

εντασσόμαστε; 

Απ.: Εφόσον υπάρχει γάμος, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη μόνο το 

οικογενειακό εισόδημα. Αν δεν υπάρχει γάμος, λαμβάνεται υποχρεωτικά 

υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα. Ως εισόδημα νοείται το «εισόδημα 

επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του 

εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
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Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα 

εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως 

εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή 

φορολογική δήλωση. 

4. Ερ. Αλλάζει το όριο οικογενειακού εισοδήματος αν υπάρχουν 

παιδιά; 

Απ.: Tο οικογενειακό όριο δεν αλλάζει εάν υπάρχουν ένα ή περισσότερα 

παιδιά. Η κατηγορία επιχορήγησης στην οποία εντάσσεται κάποιος 

πολίτης εξαρτάται από το συνολικό εισόδημα. Ως εισόδημα λαμβάνεται 

το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς 

Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. 

Για τις πρώτες 6 εισοδηματικές κατηγορίες προβλέπεται αύξηση της 

επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι το ανώτατο ανά 

κατηγορία ποσοστό επιχορήγησης. Η αύξηση του ποσοστού 

επιχορήγησης γίνεται στη βάση του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων 

που έχουν δηλωθεί κατά την τελευταία, από την υποβολή της αίτησης, 

εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (πίνακας 8.1 της 

δήλωσης). 

5. Ερ.: Σε περίπτωση που κάποιος/α είναι χήρος/χήρα, το 

εισόδημα νοείται ως ατομικό ή ως οικογενειακό; Τι συμβαίνει σε 

περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα τέκνα; 
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Απ: Σε περίπτωση χηρείας, εφόσον υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα, το 

«εισόδημα επιβολής εισφοράς» που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό της 

εφορίας θεωρείται ως οικογενειακό εισόδημα. Όμως, αν δεν υπάρχουν 

εξαρτώμενα τέκνα ή δεν υπάρχουν καθόλου τέκνα, το «εισόδημα 

επιβολής εισφοράς» που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό της εφορίας 

θεωρείται ως ατομικό εισόδημα. 

Τέλος, σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα τέκνα, 

το εισόδημα του ενδιαφερόμενου συν το τυχόν εισόδημα των τέκνων 

λογίζεται ως οικογενειακό και βάσει αυτού πραγματοποιείται η κατάταξή 

του στις κατηγορίες κινήτρων του Προγράμματος. 

6. Ερ.: Είμαι σε διάσταση με τον/την σύζυγό μου και έχω δύο 

ανήλικα τέκνα. Στη φορολογική μου δήλωση εμφανίζεται το δικό 

μου εισόδημα και τα δύο εξαρτώμενα τέκνα. Σε ποια κατηγορία 

επιχορήγησης εντάσσομαι; 

Απ.: Το εισόδημα λογίζεται ως οικογενειακό και συνεπώς ισχύουν τα 

ανώτατα όρια οικογενειακού εισοδήματος για τις κατηγορίες 1 έως 7. 

7. Ερ.: Πώς νοείται η χρήση κύριας κατοικίας; 

Απ.: Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση (Έντυπο Ε1). 

Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ή δωρεάν 

παραχώρηση και άρα δεν δηλώνεται ως κατοικία από τον αιτούντα, η 

χρήση του ως κύρια κατοικία προκύπτει από το έντυπο Ε1 του χρήστη 

της κατοικίας. Η ενοικίαση/παραχώρηση προκύπτει από το έντυπο Ε2 

του αιτούντα. 
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8. Ερ.: Σε περίπτωση που η κατοικία έχει κτιστεί μεταπολεμικά, 

δεν έχει οικοδομική άδεια ούτε και έχει δηλωθεί σε νόμο 

τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αλλά δηλώνεται 

κανονικά στη φορολογική δήλωση, είναι επιλέξιμη; Ποια 

δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για την παραπάνω 

κατοικία; 

Απ.: Η δήλωση της κατοικίας στη φορολογική δήλωση δεν συνεπάγεται 

ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα. Πρέπει να προσκομισθεί οικοδομική 

άδεια ή αντίστοιχο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. εξαίρεση από 

κατεδάφιση) ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόμιμα. Τα αντίστοιχα/ 

πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα που μπορούν 

να προσκομιστούν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού 

Εφαρμογής του Προγράμματος. 

9. Ερ.: Κτίριο κατοικίας που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 

άρθρου 15 του Ν.1337/1983 (νόμος «Τρίτση»), είναι επιλέξιμο; 

Απ.: Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί η α’ και β’ φάση του Ν.1337/1983, 

έχει αποπληρωθεί το σύνολο του προστίμου και δεν έχει απορριφθεί με 

απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την 

εξαίρεση από την κατεδάφιση, μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο 

Πρόγραμμα, εφόσον βέβαια η κατοικία ικανοποιεί και τους λοιπούς 

όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος. 

Σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης είναι αποδεκτή. 

10. Ερ. Υπό κατασκευή ή ημιτελείς κατοικίες εντάσσονται στο 

Πρόγραμμα; 
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Απ.: Ημιτελείς κατοικίες δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Όταν το 

Πρόγραμμα αναφέρεται σε «κατοικίες», νοούνται οι αποπερατωμένες 

και ήδη ηλεκτροδοτημένες. 

11. Ερ.: Περίπτωση διαμερισμάτων, τα οποία στην οικοδομική 

άδεια φαίνονται ως ένα ενιαίο κατάστημα αλλά στο Ε9 και Ε1 

δηλώνονται σαν δύο ξεχωριστές κατοικίες, μπορούν να 

υπαχθούν στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ; 

Απ.: Θα πρέπει πρώτα να γίνει τακτοποίηση της αυθαιρεσίας/αλλαγή 

της χρήσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να πληρωθεί το 

σύνολο του προστίμου (όχι μόνο το 30% του προστίμου) και μετά να 

υποβληθεί αίτηση στο Πρόγραμμα, εφόσον, βέβαια, πληρούνται τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του Προγράμματος για το συγκεκριμένο 

ακίνητο. 

12. Ερ.: Ακίνητα που είναι κτισμένα με αρωγή (είτε Αγγλική 

αρωγή είτε αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου) εντάσσονται στο 

Πρόγραμμα; 

Απ.: Γενικώς, τα ακίνητα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση 

Υποθηκοφυλακείου ότι πρόκειται για αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου ή 

οικοδομική άδεια για προσθήκη σε ήδη υπάρχον κτίριο από αρωγή, 

εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

13. Ερ.: Πώς θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Δ και 

ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα; 
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Απ.: Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση είναι πολύ ενεργοβόρες 

και εφόσον δεν έχει γίνει ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται με μεγάλη 

πιθανότητα σε κατηγορία μικρότερη ή το πολύ ίση της Δ. Σε κάθε 

περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή 

επιθεώρηση και θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακή 

Απόδοσης που θα εκδοθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. 

14. Ερ.: Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε 

τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιπλέον προϋποθέσεις; 

Απ.: Τίθενται προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της πιστοληπτικής αξιολόγησης 

που διενεργεί η κάθε τράπεζα για τη χορήγηση δανείου. 

15. Ερ.: Οι ιδιώτες που έχουν μπει στον Τειρεσία μπορούν να 

συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; 

Απ.: Για τη λήψη του δανείου θα ακολουθείται η προβλεπόμενη 

διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης που διενεργεί η κάθε τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό 

σημείο να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να 

προχωρήσει την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή». 

16. Ερ.: Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων (ψιλή 

κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται 

και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα; 

Απ.: Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων 

(συγκυριότητας/ επικαρπίας) θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των 

συγκυρίων/ επικαρπωτών για την ένταξη στο πρόγραμμα. 
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Αίτηση για υπαγωγή σε μία από τις 7 κατηγορίες κινήτρων του 

προγράμματος μπορεί να υποβάλλει ένας εκ των συγκύριων/ 

επικαρπωτών που θα πρέπει να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια της 

αντίστοιχης κατηγορίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση 

της ανωτέρω συναίνεσης, στο πλαίσιο της δήλωσης του Παραρτήματος 

V-A του Οδηγού. Ως προς το ποσοστό συγκυριότητας, δεν υπάρχει 

περιορισμός για το ποιο ποσοστό ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει ο αιτών. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η κατηγορία επιχορήγησης για το συγκεκριμένο 

διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα, 

προκύπτει από την κατηγορία επιχορήγησης του ιδιοκτήτη που κάνει 

την αίτηση (ανεξαρτήτως αν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες του 

διαμερίσματος ανήκουν σε άλλες κατηγορίες επιχορήγησης). 

Για παράδειγμα, αν υποβάλει αίτηση ο ιδιοκτήτης που ανήκει στην 

κατηγορία επιχορήγησης 1, τότε το διαμέρισμα θα ανήκει στην 

κατηγορία επιχορήγησης 1, ενώ αν υποβάλει αίτηση ο έτερος ιδιοκτήτης 

που ανήκει στην κατηγορία επιχορήγησης 2, τότε το διαμέρισμα θα 

ανήκει κατηγορία επιχορήγησης 2. 

17. Ερ.: Ποια είναι τα μη στεγασμένα επαγγέλματα για τα οποία 

χρειάζεται να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ που, με 

βάση την κείμενη νομοθεσία, βαρύνουν τον Ωφελούμενο του 

Προγράμματος ως «κύριο του έργου».; 

Απ.: Στο πλαίσιο του Προγράμματος, στα μη στεγασμένα επαγγέλματα 

περιλαμβάνονται κυρίως οι οικοδόμοι-εργατοτεχνίτες που ασχολούνται 

με την τοποθέτηση θερμομόνωσης, κατασκευή επιχρισμάτων, 
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αποξηλώσεις / καθαιρέσεις και αποκομιδή, διαμόρφωση κλίσεων 

απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, χρωματισμούς, κλπ. 

18. Ερ.: Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά; 

Κάθε παρέμβαση που υλοποιείται πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ. Tα υλικά και τα συστήματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν πιστοποίηση 

των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους. 

Ειδικά για τα συστήματα της κατηγορίας 3, πλην των υποκατηγοριών 

3.ΣΤ και 3.Η, και της κατηγορίας 4 του πίνακα παρεμβάσεων του 

κεφαλαίου 3 του Οδηγού προσκομίζεται δελτίο προϊόντος, όπως αυτό 

ορίζεται στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή 

επισήμανση (Energy Labelling). 

Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία 

υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να 

φέρουν σήμανση CE. 

Ο ενεργειακός επιθεωρητής θέτει τις απαιτήσεις για τα τεχνικά και 

ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που 

απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και 

τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του προγράμματος από το 2ο 

ενεργειακό επιθεωρητή. 

19. Ερ.: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το κόστος που 

αναγράφεται στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων που θα 
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υποβάλω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά 

κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής 

του προγράμματος; 

Απ: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια 

επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος και ο Ωφελούμενος θα πρέπει 

να καταβάλει το επιπλέον κόστος. 

20. Ερ.: Είναι απαραίτητο να επισυναφθούν ηλεκτρονικά στην 

αίτηση οι προσφορές ; 

Απ: Οι προσφορές από προμηθευτές/ αναδόχους δεν επισυνάπτονται 

στην αίτηση. Το κόστος των παρεμβάσεων καταγράφεται στον πίνακα 

του Παραρτήματος III και IV. 

21. Ερ.: Ποια η σκοπιμότητα επιχορήγησης των συγκριμένων 

τεχνολογιών και μέτρων; 

Απ.: Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στη 

θερμομόνωση του κτηρίου και στο σύστημα θέρμανσης και παροχής 

ζεστού νερού χρήσης, έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ωφέλιμες για τη 

μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν τις πρώτες και πλέον 

αποδοτικές επιλογές στην κλίμακα αξιολόγησης των τεχνολογιών 

εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα, χωρίς ασφαλώς να υποβαθμίζεται 

και η σχετική σημασία των άλλων τεχνολογιών που δεν επιδοτούνται. 

22. Ερ.: Σε περιπτώσεις που κάποιος εκ των συγκύριων δεν έχει 

δικαιοπρακτική ικανότητα ή είναι ανήλικος, είναι απαραίτητη η 

σύμφωνη γνώμη του και πώς πιστοποιείται αυτή; 
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Απ.: Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και 

αυτή θα δοθεί από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή το 

συμπαραστάτη, αναλόγως με την περίπτωση, όπως ορίζεται στο νόμο 

(Αστικός Κώδικας και Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), εφαρμοζομένων 

των διατάξεων περί γονικής μέριμνας, επιτροπείας ανηλίκου και 

δικαστικής συμπαράστασης (στερητικής και επικουρικής). Ο αιτών 

δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της ανωτέρω συναίνεσης, στο 

πλαίσιο της δήλωσης του Παραρτήματος V-A. 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

23. Ερ.: Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μια αντλία θερμότητας 

για να είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα; 

Απ.: Επιλέξιμες είναι οι αντλίες θερμότητας που προβλέπονται στο 

κεφάλαιο 3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, καλύπτουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών 

χαρακτηριστικών τους και σήμανση CE. 

24. Ερ.: Τι γίνεται σε περίπτωση που τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

που απαιτούνται δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή σε περίπτωση που 

η οικοδομική άδεια έχει χαθεί; 

Απ.: Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να αναρτηθούν 

ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

εκκρεμότητες νομιμοποίησης / τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να 

διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Ειδικά στην περίπτωση 

βεβαιωμένης, από την αρμόδια υπηρεσία, απώλειας οικοδομικής άδειας, 

προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση απώλειας και άλλο αποδεικτικό 
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έγγραφο (π.χ. συμβόλαιο) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός της 

άδειας και η επιφάνεια του κτηρίου/κτηριακής μονάδας. 

25. Ερ.: Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγικών ή εργατικών 

κατοικιών; 

Απ.: Για κτήριο ή τμήμα αυτού που, βάσει ειδικών διατάξεων, έχει 

ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την 

πολεοδομία (π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) θα 

πρέπει να προσκομισθεί σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία 

(π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας στο οποίο 

τηρούνται σήμερα τα στοιχεία). 

26. Ερ.: Οι τέντες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα; 

Απ.: Η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών σκιάστρων (π.χ. τέντες, 

εξώφυλλα, ρολά, κλπ) εμπίπτει στις επιλέξιμες παρεμβάσεις μόνο 

εφόσον τοποθετηθούν και νέα κουφώματα, δηλαδή μόνο ως 

συμπληρωματική (και όχι αυτοτελής) δαπάνη στην κατηγορία 1 

«Αντικατάσταση Κουφωμάτων». Επίσης, η τοποθέτηση λοιπών 

σταθερών ή κινητών σκιάστρων (π.χ. τέντες – όχι εξωτερικό 

προστατευτικό φύλλο) εμπίπτει στις επιλέξιμες παρεμβάσεις και ως 

συμπληρωματική (και όχι αυτοτελής) δαπάνη στην κατηγορία 2. 

«Αναβάθμιση θερμομόνωσης». 

27. Ερ.: Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος; 
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Απ.: Κάθε Ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση. 

Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το 

ίδιο πρόσωπο, εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος 

αίτησης / αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για παράδειγμα, ένας 

ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για μια μονοκατοικία και 4 

αιτήσεις ως μέρος αιτήσεων που αφορούν σε 4 διαφορετικές 

πολυκατοικίες. 

Επίσης, για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο 

αίτηση. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της 

μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή 

άλλο συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των 

αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε 

απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο 

δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια 

πολυκατοικία. 

28. Ερ.: Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση σε δώμα (ταράτσα) από 

το Πρόγραμμα όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο 

διαμέρισμα»; 

Απ.: Ναι, εφόσον συναινέσουν οι συνιδιοκτήτες σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Τεχνικά ορθή 

λύση είναι η μόνωση όλης της επιφάνειας του δώματος (ταράτσας) ή 

της πιλοτής, όμως, βάσει των όρων υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020), επιλέξιμες 

δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε 

παρεμβάσεις που αφορούν στην ιδιοκτησία σας. Εν προκειμένω 
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μπορούν να ενταχθούν μόνο τα m2 που αφορούν στο επιλέξιμο 

«μεμονωμένο» διαμέρισμα. 

Στην περίπτωση μόνωσης στέγης, υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις: 

Α) σε μονοκατοικία ή οροφοδιαμέρισμα τελευταίου ορόφου 

πολυκατοικίας επιλέξιμα είναι όλα τα τετραγωνικά της στέγης (π.χ. μαζί 

με τις μαρκίζες και τις προεξοχές της στέγης και την απόληξη 

κλιμακοστασίου) εφόσον αυτή είναι η ορθά ολοκληρωμένη τεχνική 

λύση. 

Β) σε μεμονωμένο διαμέρισμα τελευταίου ορόφου (όχι 

οροφοδιαμέρισμα), ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να προτείνει 

μόνωση όλου του δώματος, καθώς αυτή είναι η τεχνικά ορθή λύση. 

Επιλέξιμες όμως δαπάνες στο πρόγραμμα είναι μόνο αυτές που 

αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις που αφορούν στο επιλέξιμο μεμονωμένο 

διαμέρισμα, συν τις μαρκίζες και τις προεξοχές της στέγης του 

συγκεκριμένου διαμερίσματος. 

Διευκρινίζεται ότι: Είναι επιλέξιμες όλες οι εργασίες και υλικά που 

απαιτούνται για μια άρτια κατασκευή θερμομόνωσης δώματος όπως 

ελαφρομπετόν κλίσεων, τσιμεντοκονίες κ.τ.λ. Επίσης είναι επιλέξιμα και 

τα τετρ. μέτρα που αναφέρονται σε τυχόν προβόλους που βρίσκονται 

άνωθεν του διαμερίσματος σε περίπτωση αίτησης μεμονωμένου 

διαμερίσματος ή το σύνολο των προβόλων σε περίπτωση αίτησης 

πολυκατοικίας. 

29. Ερ.: Είναι επιλέξιμη παρέμβαση η τοποθέτηση εξωτερικής 

θερμομόνωσης δαπέδου ισόγειας κατοικίας με υποκείμενο 

όροφο υπογείου (Μη Θερμαινόμενου Χώρου); 
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Απ.: Ναι, είναι επιλέξιμες και οι παρεμβάσεις θερμομόνωσης στην 

οροφή επάνω από υπόγειο (μη θερμαινόμενο χώρο). 

30. Ερ.: Μονοκατοικία φέρει οροφή πλάκα σκυροδέματος. Στις 

προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, περιλαμβάνεται και η 

εξωτερική θερμομόνωση του δώματος. Σε περίπτωση που 

κατασκευαστεί στέγη, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν 

τη θερμομόνωση της στέγης (π.χ. θερμομονωτικές πλάκες, 

μεμβράνη στεγάνωσης κεραμοσκεπών, υλικά στερέωσης της 

μεμβράνης), ή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη και δεν θα καλυφθεί 

από το πρόγραμμα; Επίσης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της 

οικοδομικής άδειας της στέγης; 

Απ.: Στην περίπτωση μόνωσης στέγης, οτιδήποτε αφορά τη 

θερμομόνωση (υλικά, εργασία και ΦΠΑ) είναι επιλέξιμες δαπάνες για το 

Πρόγραμμα. Επίσης, επιλέξιμα είναι όλα τα τετραγωνικά μέτρα της 

στέγης μαζί με τις μαρκίζες και τις τυχόν προεξοχές της στέγης. Όμως, 

ο δομικός σκελετός της στέγης όπως ξυλεία, πέτσωμα κ.τ.λ. δεν είναι 

επιλέξιμες παρεμβάσεις για το Πρόγραμμα. Όσον αφορά τα κεραμίδια 

είναι επιλέξιμα μόνο όταν γίνεται αντικατάσταση κεραμιδιών. Τέλος, ο 

ωφελούμενος είναι υποχρεωμένος να λάβει τυχόν απαιτούμενες 

οικοδομικές άδειες ή εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική 

νομοθεσία. 

31. Ερ.: Είναι επιλέξιμη δαπάνη η εφαρμογή εξωτερικής 

θερμομόνωσης με χρήση μόνο ειδικών θερμομονωτικών βαφών; 

Απ.: Οι θερμομονωτικές βαφές, εφόσον χρησιμοποιούνται από μόνες 

τους για την επίτευξη μόνωσης, δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα 
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«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», επειδή τα υλικά αυτά κατατάσσονται 

στην κατηγορία των επιστρώσεων (coatings) και όχι των μονώσεων. 

Επιλέξιμη είναι η θερμομόνωση που αποτελείται από θερμομονωτικό 

υλικό με επικάλυψη είτε με συνθετικό επίχρισμα είτε με ελαφρά 

πετάσματα. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

32. Ερ.: Σε περίπτωση που θέλουν να συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας 

πολυκατοικίας και να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις στις 

κατοικίες τους, αλλά όχι κοινόχρηστες παρεμβάσεις στην 

πολυκατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πολυκατοικία; 

Απ.: Όχι, για να υποβληθεί αίτηση για πολυκατοικία πρέπει να 

πραγματοποιούνται και κοινόχρηστες παρεμβάσεις στην πολυκατοικία. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις για 

μεμονωμένα διαμερίσματα. 

33. Ερ. Ποιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θεωρούνται 

κοινόχρηστες; 

Απ.: Κοινόχρηστες θεωρούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν στο 

εξωτερικό κέλυφος της πολυκατοικίας καθώς και στους κοινόχρηστους 

χώρους ή εγκαταστάσεις, πχ. αναβάθμιση συστήματος κεντρικής 

θέρμανσης. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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34. Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα; 

Απ.: Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) 

Περιφερειών της χώρας. 

35. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς 

κατανέμεται στις Περιφέρειες; 

Απ.: Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 

292,43 εκ. € και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων 

σε αυτή κτηρίων και νοικοκυριών και των κονδυλίων που έχει 

συνεισφέρει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και της 

κατανομής των πόρων του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του 

«Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ». 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 

36. Ερ. Υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή Ενεργειακών 

Επιθεωρητών; 

Απ.: Ναι, η επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται 

συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 53 

του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζεται 

ότι απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από 

Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή κτιριακή μονάδα εφόσον: 

α) συμμετείχε στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή 

νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, 
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β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος ή 

συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι 

μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος. 

37. Ερ.: Σε περίπτωση που χρειάζεται να αλλάξει η πρόταση 

(συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση που 

έχει καταγραφεί στο ΠΕΑ, ποια είναι η διαδικασία που 

ακολουθείται; 

Απ.: Σε περίπτωση αλλαγής της πρότασης των παρεμβάσεων ο 

Ενεργειακός Επιθεωρητής καταχωρεί τη νέα πρόταση στο buildingcert 

και αντίστοιχα επικαιροποιείται το «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» 

του Παραρτήματος ΙΙΙ και επισυνάπτεται στο πληροφοριακό σύστημα. 

Στην περίπτωση που η αίτηση έχει ήδη οριστικοποιηθεί, το Παράρτημα 

επισυνάπτεται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης. 

38. Ερ.: Σε μονοκατοικία με συνολική επιφάνεια 90 τ.μ., την 

οποία ο ιδιοκτήτης θέλει να την εντάξει στο πρόγραμμα, έχει 

βγει άδεια για μια προσθήκη κατ΄ επέκταση 30 τ.μ. Κατά την 

πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση η προσθήκη δεν θα υφίσταται και 

θα κατασκευασθεί στο μεσοδιάστημα έως την έκδοση του 

δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Μπορεί να 

προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά το τελικό στάδιο του 

προγράμματος, αν η κατοικία στο πρώτο πιστοποιητικό 

ενεργειακής απόδοσης έχει επιφάνεια 90,00 τ.μ. και στο δεύτερο 

πιστοποιητικό έχει επιφάνεια 120,00 τ.μ.; 

Απ.: Επισημαίνεται ότι το 2ο ΠΕΑ θα αφορά διαφορετικό κτίριο – διότι 

δεν αλλάζει μόνον η Συνολική επιφάνεια, αλλάζει, κατ’ ελάχιστον, η 
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γεωμετρία του κτιρίου και το κτίριο αναφοράς – και η σύγκριση για το 

αν επιτυγχάνονται οι στόχοι του Προγράμματος δεν είναι εφικτή. 

39. Ερ.: Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις που 

αναγράφονται στο ΠΕΑ; 

Απ.: Με το συνδυασμό παρεμβάσεων της προς υπαγωγή αίτησης θα 

πρέπει να υλοποιείται η πρώτη (1η) από τις προτάσεις παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ και οδηγούν 

στην ικανοποίηση του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του 

Προγράμματος. 

Σε περίπτωση αλλαγής της πρότασης των παρεμβάσεων ο Ενεργειακός 

Επιθεωρητής καταχωρεί τη νέα πρόταση στο buildingcert, και 

αντίστοιχα επικαιροποιείται το «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του 

Παραρτήματος ΙΙΙ και επισυνάπτεται στο πληροφοριακό σύστημα (στην 

περίπτωση που η αίτηση έχει ήδη οριστικοποιηθεί, το Παράρτημα 

επισυνάπτεται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης). 

 


