
Ανανέωση του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» 
  
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 
 
Ικανοποιητική κρίνεται η εξέλιξη του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», 
από την πρώτη απόφαση υπαγωγής που έχει εκδοθεί τον Ιούλιο 2011 έως σήµερα, 
δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας και του γεγονότος ότι απευθύνεται σε 
νοικοκυριά.  
Συγκεκριµένα, το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε 47.000, από τις 
οποίες περίπου οι µισές έλαβαν προέγκριση δανείου, ενώ για άνω των 10.000 εξ 
αυτών, συνολικού προϋπολογισµού 95 εκ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις 
υπαγωγής στο πρόγραµµα. Επίσης, αναφορικά µε τις εκταµιεύσεις, 4.400 αιτήσεις 
έχουν λάβει προκαταβολή δανείου ενώ 1.800 ολική εκταµίευση. 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ανανέωσης του προγράµµατος, το ΥΠΕΚΑ 
προχωρά σε αλλαγές του προγράµµατος, κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης 
περαιτέρω στήριξης των χαµηλών εισοδηµάτων, διευκόλυνσης των πολιτών για 
συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», παροχής µεγαλύτερης 
ρευστότητας στην αγορά, και άρσης περιορισµών κατόπιν αποτύπωσης των 
ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις έως σήµερα πραγµατοποιηθείσες 
επιθεωρήσεις. 
Οι αλλαγές του προγράµµατος είναι: 

• ∆ηµιουργία νέας εισοδηµατικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά 
ωφελούµενους των οποίων το ατοµικό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το 
οικογενειακό τις 20.000 €, µε επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του 
προϋπολογισµού 

• Άρση των περιορισµών σχετικά µε α) κτήρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη 
δευτερεύουσα κατοικία, και γ) µία αίτηση ανά πολίτη 

• ∆υνατότητα να µπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιµοποιούνταν ως 
κατοικία κάποια στιγµή κατά τα τρία τελευταία χρόνια 

• ∆υνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειµένου να αυξηθεί η 
εγκρισιµότητα δανείων 

• Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης 
• Πρόβλεψη δαπάνης για αµοιβή συµβούλου έργου, έως 250 € (χωρίς ΦΠΑ) 

ανά διαµέρισµα και έως 800 € (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία 
Το πρόγραµµα πλέον έχει διαµορφωθεί ως εξής: 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» µε ευνοϊκούς όρους. 
 
Τι είναι το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»; 
Πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες 
προκειµένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, 
εξοικονοµώντας χρήµατα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. 
Ποιες κατοικίες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν; Επιλέξιµες κατοικίες είναι το σύνολο 
των µονοκατοικιών, πολυκατοικιών και µεµονωµένων διαµερισµάτων (χωρίς 
επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.µ. 
• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 

σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆. 
∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις 
πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 



µπορούν να συµµετέχουν µε ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαµερίσµατα 
που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. 
 
Ποιός µπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραµµα – Με ποια κίνητρα; 

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, µε ή χωρίς εγγυητή, χωρίς 
προσηµείωση ακινήτου, δυνατότητα άµεσης αποπληρωµής του δανείου χωρίς 
επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των  προµηθευτών/ αναδόχων µέσω της τράπεζας 
χωρίς την εµπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα παρέχεται 
προκαταβολή 40% του προϋπολογισµού της αίτησης. 
Για την ένταξη στο Πρόγραµµα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων 
(πριν και µετά τις παρεµβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από 
το Πρόγραµµα, µετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.  
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αµοιβή συµβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α. 
Για ποιες εργασίες µπορώ να χρηµατοδοτηθώ; Η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται 
από τις παρεµβάσεις του προγράµµατος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθµιση µιας 
ενεργειακής κατηγορίας ή  στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου 
αναφοράς.  Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις αφορούν σε:  
1.    Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συµπεριλαµβανοµένου του 
δώµατος/στέγης και της πιλοτής (συµπεριλαµβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως 
αποξηλώσεις και αποκοµιδή, επεµβάσεις στη στέγη  πχ. αντικατάσταση κεραµιδιών, 
κτλ).  
2.    Αντικατάσταση κουφωµάτων και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης (συµπ. 
εξώπορτα κτηρίου, κουφώµατα κλιµακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).  
3.    Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης 
(συµπ. αντικατάσταση εξοπλισµού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανοµής, 
τοποθέτηση ηλιακού θερµοσίφωνα, συστήµατα ελέγχου και αυτονοµίας θέρµανσης 
κτλ). 
Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση 
εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.  
Ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός των παρεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα) δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.  Πχ. ένας πολίτης µε οικογενειακό εισόδηµα 35.000 € για 
εργασίες προϋπολογισµού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 
6.500€ και λαµβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του 
είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -
1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για 
την ενεργειακή επιθεώρηση και αµείβεται ο σύµβουλος έργου του. 



 
Βήµατα για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα 
1.    Προέγκριση δανείου (υποκατάστηµα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. 
2.    Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών. 
3.    Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόµενου- υπογραφή δανειακής Σύµβασης- εκταµίευση 
προκαταβολής. 
4.    Υλοποίηση Παρεµβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. 
5.    Προσκόµιση δικαιολογητικών -εκταµίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης. 
 


