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Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατ Οίκον"
Προγραμματικισ Περιόδου 2007-2013

➢ Απόφαςθ Υπαγωγισ για 50.041 αιτιςεισ ςυνολικοφ  Π/Υ 
521,5 εκ. €., ζωσ 31/12/2015

➢ Τζλοσ 2015, 35.943 αιτιςεισ ςε εκκρεμότθτα

➢ Μζςα ςτο 2016 υπαγωγι 8.518 αιτιςεων
ωφελουμζνων ςυνολικοφ Π/Υ 96,1 εκ. € με
ςυνειςφορά 59,1 εκ. € από Εκνικοφσ Πόρουσ

➢ 3ο τετράμθνο 2017: Υπαγωγι 7.000 αιτιςεων (5.900
+ 1.100) ςυνολικοφ Π/Υ 81,5 εκ. € (68,6 + 12,9) από
αμιγϊσ Εκνικοφσ Πόρουσ



27,6%

47,2%

25,2%

Αντικατάσταση Κοσυωμάτων

Τοποθέτηση Θερμομόνωσης

Αναβάθμιση τοσ Σσστήματος

Θέρμανσης και παροτής ζεστού νερού  
τρήσης

Εικόνα για το Μείγμα των Παρεμβάςεων
(Βάςει 51.659 υλοποιθμζνων ζργων)

Ποςοςτά ολοκλθρωμζνων αιτιςεων που ςυμπεριλαμβάνουν  
ςτισ επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ

➢ αντικατάςταςη κουφωμάτων 83,02%

➢ τοποθέτηςη θερμομόνωςησ 53,94%

➢ αναβάθμιςη ςυςτήματοσ θέρμανςησ και παροχή ΖΝΧ 71,56%

■ Ποςοςτό επιλζξιμου Π/Υ ανά τφπο παρζμβαςθσ

28,05 %

25,85 %

46,1 %



Παρατθριςεισ

■ Απόρριψθ του 50% των
αρχικϊν αιτιςεων

■ Κακυςτεριςεισ ςτθν
ζκδοςθ
Αποφάςεων Τπαγωγισ

■ 4 διαφορετικζσ 
ταχφτθτεσ  
εγκρίςεων

■ 4 διαφορετικζσ λίςτεσ

■ Μθ ολοκλθρωμζνεσ 
Προτάςεισ  
παρεμβάςεων ανά
κατοικία

■ Ο υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ τθσ
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των
αιτοφντων

■ Υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ όλων
των δθλουμζνων ςτοιχείων από
τον αιτοφντα (Ε1, Ε9,
Οικοδομικι Άδεια, κλπ.)

■ 4 Τράπεηεσ

■ 15.000 € μζγιςτοσ Π/Υ



Νζο πρόγραμμα
Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον ΙΙ 

Χρθματοδότθςθ

Προχπολογιςμόσ ~ 400 εκατ. €

224,4 εκ. € Άμεςθ Ενίςχυςθ 68 εκ. € Σαμείο

180,1 εκ. € ΕΠΑΝΕΚ 44,3 εκ. € ΠΕΠ

99 εκατ. Ευρϊ Ιδιωτικι υμμετοχι Σραπεηϊν

➢ ΕΤΕΑΝ ΑΕ : διαχειριςτισ του Ταμείου και Δικαιοφχοσ του Προγράμματοσ

➢ Προαιρετικι θ δανειοδότθςθ από τράπεηεσ

➢ Συνειςφορά Τραπεηϊν 2:1 ςτο ποςό του Ταμείου



➢ Δθμιουργία Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) υποβολισ και  
παρακολοφκθςθσ αίτθςθσ

➢ Θλεκτρονικι διαδικαςία

➢ Επιλεγόμενθ λιψθ δανείου (άτοκο)

➢ Διαλειτουργικότθτα (θλεκτρονικι διαςταφρωςθ ςτοιχείων 
με buildingcert,  taxisnet, τράπεηεσ – επιτάχυνςθ 
διαδικαςιϊν - μείωςθ γραφειοκρατίασ)

➢ Ζλεγχοσ από ζνα κεντρικό ςθμείο

➢ Ενιαία ςειρά προτεραιότθτασ

➢ Παρακολοφκθςθ των διακζςιμων  αποκεματικϊν

➢ Κοινι χριςθ του ΠΣ από όλουσ  τουσ εμπλεκόμενουσ 
(Ωφελοφμενο, ΕΤΕΑΝ, τράπεηεσ, Σφμβουλο Ζργου,
Προμθκευτζσ)

Νζο πρόγραμμα

Χαρακτθριςτικά



➢ Μόνο μία αίτθςθ ανά ενδιαφερόμενο (πλθν
πολυκατοικίασ) – Υποβολι αιτιςεων μζχρι εξαντλιςεωσ
του Π/Υ

➢ Μζγιςτοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ ανά αίτθςθ  
Ωφελοφμενου 250 € ανά τετραγωνικό μζτρο κατοικίασ με  
μζγιςτο τισ 25.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.  
(επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ παρεμβάςεων)

➢ Επτά (7) ειςοδθματικζσ κατθγορίεσ επιδότθςθσ – Κατάταξθ  
βάςει του ειςοδιματοσ επιβολισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ

➢ Μζγιςτο ποςοςτό επιχοριγθςθσ ζωσ 70% υπό προχποκζςεισ 
(εξαρτϊμενα τζκνα)

➢ Δυνατότθτα προκαταβολισ 70% του ποςοφ του δανείου 
(μόνο για τθν περίπτωςθ τραπεηικοφ δανειςμοφ)

Νζο πρόγραμμα

Χαρακτθριςτικά



Κατθγορία
Ατομικό

«Ειςόδθμα»

Οικογενειακό

«Ειςόδθμα»

Βαςικό Ποςοςτό  
Επιχοριγθςθσ

Αφξθςθ
Επιχοριγθςθσ 

ανά  εξαρτϊμενο 
τζκνο

Μζγιςτο ποςοςτό
Επιχοριγθςθσ

1 Ζωσ 10.000 Ζωσ 20.000 60% 5% 70%

2
> 10.000 ζωσ

15.000

> 20.000

ζωσ 25.000
50% 5% 70%

3
> 15.000 ζωσ

20.000

> 25.000 ζωσ

30.000
40% 5% 70%

4
> 20.000 ζωσ

25.000

> 30.000 ζωσ

35.000
35% 5% 70%

5
> 25.000 ζωσ

30.000

> 35.000 ζωσ

40.000
30% 5% 50%

6
> 30.000 ζωσ

35.000

> 40.000 ζωσ

45.000
25% 5% 50%

7
> 35.000 ζωσ

40.000

> 45.000 ζωσ

50.000
0% 0% 0%

Νζο πρόγραμμα

Ειςοδθματικζσ Κατθγορίεσ



Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αίτθςθσ ςε κατοικία ςτο νζο
πρόγραμμα, ςε περίπτωςθ που αυτι ζχει ιδθ υπαχκεί ςτο
Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατϋΟίκον» τθσ προγραμματικισ
περιόδου 2007-2013 και το ζργο είναι ολοκλθρωμζνο.

Επιτρζπεται θ υποβολι αίτθςθσ ςε κατοικία που ζχει γίνει
υπαγωγι ςτο Πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ κατϋΟίκον» τθσ
προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, μόνο εάν αυτι αποτελεί
μζροσ αίτθςθσ που αφορά ςε πολυκατοικία, και όχι για τισ
παρεμβάςεισ που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ανωτζρω
προγράμματοσ.

Νζο πρόγραμμα

υςχετιςμόσ



➢ Γενικζσ προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ:
➢ Χριςθ κφριασ κατοικίασ (ωφελοφμενοσ ι τρίτο πρόςωπο)
➢ Υφίςταται νόμιμα & δεν ζχει κρικεί κατεδαφιςτζα
➢ Κατθγορία ≤ Δ, βάςει ΠΕΑ

➢ Οριςμοί κατοικίασ – πολυκατοικίασ βάςει του νζου
πλαιςίου ζκδοςθσ ΠΕΑ

➢ Ενοικιαηόμενεσ κατοικίεσ / βραχυχρόνια μίςκωςθ:
-Υποβολι αίτθςθσ μόνο από τον επικαρπωτι
-Δεν ιςχφει θ επαφξθςθ τθσ επιχοριγθςθσ για 
εξαρτϊμενα τζκνα
-Υπαγωγι ςε κακεςτϊσ Ενιςχφςεων Ιςςονοσ
Σθμαςίασ (De Minimis)

Νζο πρόγραμμα

Βαςικά τοιχεία



➢ Δυνατότθτα για πρόςλθψθ ενεργειακοφ ςυμβοφλου
➢ Επιβεβαίωςθ ενεργειακοφ ςτόχου - Ενεργειακι επικεϊρθςθ

πριν και μετά τισ παρεμβάςεισ

➢ Ζναρξθ επιλεξιμότθτασ παρεμβάςεων μετά τθν ζκδοςθ του Α’
ΠΕΑ

➢ Στόχοσ ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ παρεμβάςεων –
Διαφοροποίθςθ ενεργειακοφ ςτόχου για τθν 1θ και 2θ

ειςοδθματικι κατθγορία

Νζο πρόγραμμα

Βαςικά τοιχεία



Νζο πρόγραμμα

Ενεργειακόσ τόχοσ

40% τθσ κατανάλωςθσ του κτθρίου αναφοράσ (προ
παρεμβάςεων), για τισ ειςοδθματικζσ κατθγορίεσ 1 και 2.

70% τθσ κατανάλωςθσ του κτθρίου αναφοράσ (προ
παρεμβάςεων), για τισ ειςοδθματικζσ κατθγορίεσ 3 ζωσ 7.

Στθν περίπτωςθ αίτθςθσ πολυκατοικίασ, ο ενεργειακόσ ςτόχοσ
ορίηεται ανάλογα με το που εμπίπτουν τα ειςοδθματικά
κριτιρια τουλάχιςτον του 50% του πλικουσ των επιλζξιμων
ιδιοκτθςιϊν.



➢ 1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων
➢ 2. Αναβάκμιςθ κερμομόνωςθσ
➢ 3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ Κζρμανςθσ/Ψφξθσ
➢ 4. Σφςτθμα παροχισ Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ

Επικαιροποίθςθ των επιλζξιμων παρεμβάςεων και  των τιμϊν 
τουσ (περιςςότερεσ υποκατθγορίεσ – τιμζσ  βάςει πρόταςθσ ΤΕΕ)

Νζο πρόγραμμα

Κατθγορίεσ Επιλζξιμων Παρεμβάςεων



Νζο πρόγραμμα

Σροποποιιςεισ
Μετά τθν απόφαςθ υπαγωγισ και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ
του ζργου, επιτρζπονται τροποποιιςεισ του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου υπό τθν προχπόκεςθ ότι
με τθν τροποποίθςθ δεν αλλοιϊνονται οι προχποκζςεισ ζνταξθσ
του ζργου ςτο Πρόγραμμα.

Επιτρζπεται θ αλλαγι:
➢ Ενεργειακοφ επικεωρθτι
➢ Συμβοφλου ζργου
➢ Χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ (ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι

περιοριςμοφ του τραπεηικοφ δανειςμοφ)
➢ Συνδυαςμoφ παρεμβάςεων, με τθν προχπόκεςθ ότι

επιτυγχάνεται ο ελάχιςτοσ ενεργειακόσ ςτόχοσ.



Νζο πρόγραμμα

Διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ

φνδεςθ ςτο Π με
κωδικοφσ taxisnet –

Καταχϊρθςθ ςτοιχείων

Βαςικόσ Ζλεγχοσ
Επιλεξιμότθτασ ακινιτου

- Ωφελοφμενου,
Οριςτικοποίθςθ Τποβολισ Αίτθςθσ 

Λιψθ μοναδικοφ κωδικοφ

Επιλογι κάλυψθσ  
ιδίων κεφαλαίων με

δάνειο;

Πιςτολθπτικόσ Ζλεγχοσ
Σράπεηασ

Τπαγωγι

Τλοποίθςθ  
Παρεμβάςεων

2θ ενεργειακι επικεϊρθςθ
– Επιβεβαίωςθ επίτευξθσ

ενεργειακοφ ςτόχου

Καταχϊρθςθ ςτοιχείων από τον  
Ωφελοφμενο ςτο Π – Τποβολι  

αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ

‘Ζλεγχοσ Σελικι Εκταμίευςθ

ΟΧΙ

ΝΑΙ



Νζο πρόγραμμα

Προκεςμίεσ 

Τποβολι αιτιςεων: Μζχρι εξαντλιςεωσ των κεφαλαίων του 
Προγράμματοσ ανά Περιφζρεια και όχι μετά τθν 31.12.2021.

υμβατικόσ χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου: Εννζα (9) μινεσ από 
τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ Υπαγωγισ.
Παράταςθ: Για επιπλζον διάςτθμα ζωσ τριϊν (3) μθνϊν.

Καταβολι επιχοριγθςθσ και εκταμίευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ 
δανείου: εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.

Επιλεξιμότθτα υποβαλλόμενων δαπανϊν για τθν ολοκλιρωςθ 
των ζργων: 16.06.2023.
Επιλεξιμότθτα των δαπανϊν του Προγράμματοσ: 31.12.2023



Νζο πρόγραμμα

Διάγραμμα ροισ



Νζο πρόγραμμα

Πλθροφόρθςθ

Λειτουργία γραφείου ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ (Help
Desk) από το δικαιοφχο, ςχετικά με ερωτιματα για τθν
διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων, υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα,
υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων, πιςτοποίθςθσ και καταβολισ
των κινιτρων.

----
Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι:
http://exoikonomisi.ypen.gr

www.espa.gr
www.etean.gr

Διαδικτυακόσ τόποσ τθσ κάκε αρμόδιασ Ε. Υ.
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

Αχιλλζασ Τθλζγραφοσ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ MSc

Στζλεχοσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομζα Ενζργειασ

Τθλ. 2131513374

e-mail: a.tilegrafos@prv.ypeka.gr
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