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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον ΙΙ» 

 
 

 
Σκοπός 

Η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και 
αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης της 
πρωτογενούς ενέργειας. 

Αριθμός 
Ωφελουμένων 

Ο αριθμός των ωφελουμένων αναμένεται να προσεγγίσει τις 40.000 
κατοικίες 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσοστό 
Επιχορήγησης 

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης  προσδιορίζεται στο 70% και εξαρτάται 
από: 

• Το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος 

• Τον αριθμό των προστατευόμενων μελών μίας οικογένειας (τέκνα)  
 

 Οι νέες εισοδηματικές κατηγορίες (ποσά σε ευρώ)  

Κατ. Ατομικό εισόδημα Οικογενειακό 
εισόδημα 

Βασικό 
ποσοστό 

επιχορήγησης 

Αύξηση 
επιχορήγησης 

ανά 
προστατευόμενο 

μέλος 

Μέγιστο 
ποσοστό 

επιχορήγησης 

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70% 

2 10.000 έως 15.000 20.000 έως 25.000 50% 5% 70% 

3 15.000 έως 20.000 25.000 έως 30.000 40% 5% 70% 

4 20.000 έως 25.000 30.000 έως 35.000 35% 5% 70% 

5 25.000 έως 30.000 35.000 έως 40.000 30% 5% 50% 

6 30.000 έως 35.000 40.000 έως 45.000 25% 5% 50% 

7 35.000 έως 40.000 45.000 έως 50.000 0% 0% 0% 
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Χρηματοδοτούμενες 
Παρεμβάσεις 

Οι χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις επί των κατοικιών προσδιορίζονται ως 
εξής: 

• Αντικατάσταση Κουφωμάτων. 

• Τοποθέτηση / Αναβάθμιση θερμομόνωσης 

• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης. 

• Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. 

• Κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων 

• Κόστος αμοιβής συμβούλου 
 
Στις δαπάνες που καλύπτονται συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ για κάθε είδους 
αγορά ή αμοιβή, αλλά και κόστος εργασίας με τις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, 
όπου αυτές χρειάζονται. 
 

Προϋπολογισμός 
Παρεμβάσεων 

Ο ανώτατος προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 250 € / τ.μ. με ανώτατο 
συνολικό όριο τις 25.000 €/ κατοικία. 

 
 

«Προαπαιτούμενα» 
για την 
ένταξη 

κατοικιών 

Προϋποθέσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση μίας κατοικίας είναι: 

• Να είναι κύρια κατοικία και νόμιμη 

• Να έχει καταταχθεί στην κατηγορία Δ ή μικρότερη, στο πρώτο 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που θα συντάξει ο 
ενεργειακός επιθεωρητής. 

• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.  
 

Υποβολή 
προτάσεων 

Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
αναμένεται να ξεκινήσει στις 8/3/2018 μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού ανά περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.    

 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510 
Fax.: 2810-360772 
E-mail: espa@proactive.com.gr 
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