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Ένα νέο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών
…για Έξυπνα Σπίτια

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Τομέας Περιβάλλοντος

Η ΕΚΤ με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο και εξειδικευμένο προσωπικό, 
μπορεί και προσφέρει υπηρεσίες “μιας στάσης”

• προέλεγχο φακέλου
• επιλογές και μελέτη πρότασης
• κατάθεση και κίνηση φακέλου
• επίβλεψη και υλοποίηση πρότασης
• τραπεζική χρηματοδότηση
• εκπαίδευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών

Το νέο πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. € και θα παραμείνει
ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεων των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια.

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 30.11.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 02.12.2020

Δυτικής Μακεδονίας 04.12.2020

Κεντρικής Μακεδονίας 07.12.2020

Θεσσαλίας 09.12.2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 11.12.2020

Αττικής 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

Πολυκατοικίες 11.01.2021

Εισοδηματική 
Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα
Οικογενειακό 

Εισόδημα
Βασικό Ποσοστό 

Επιδότησης

COVID19 
PREMIUM 
2020-2021

Ενεργειακό 
PREMIUM 

Αναβάθμισης 
Ζ/Η σε ≥Β

Μέγιστο 
Ποσοστό 

Επιδότησης

1 ≤10.000 ≤20.000 65% 10% 10% 85%

2 >10.000–≤20.000 >20.000–≤30.000 55% 10% 10% 75%

3 >20.000–≤30.000 >30.000–≤40.000 50% 10% 10% 70%

4 >30.000–≤50.000 >40.000–≤70.000 45% 10% 10% 65%

5 >50.000–≤90.000 >70.000–≤120.000 35% 10% 10% 55%

*Ειδική προσαύξηση +10% (ρήτρα δίκαιης μετάβασης) σε λιγνιτικές περιοχές. Αφορά δήμους στις Περιφερειακές Ενότητες, Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Α 60% 10% 10% 80%

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ Β 60% 10% ΌΧΙ 70%

Ωφελούμενοι είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη
κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.
• Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης, σύμφωνα με τις εισοδηματικές

κατηγορίες του παραπάνω πίνακα.
• Επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις.

https://ektt.gr/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8e-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8e/
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Eυάγγελος Αν. Κατσίκας & Συνεργάτες
Υπηρεσίες Διπλωματούχων Μηχανικών

e-mail: ekatsikas@gmail.com

Κορινθία
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 28
Περιγιάλι 20011
τηλ. 2741073005
fax. 2741073006

Αχαΐα
Πατρέως 14 (5ος όροφος)
Πάτρα, 26221
τηλ. 2610226586

Επιλέξιμες κατοικίες:

• οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα.

• να υφίσταται νόμιμα.

• να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

• να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (από τον ιδιοκτήτη ή από ενοικιαστή).

• να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη
ή ίση της Γ.

Δεν είναι επιλέξιμες:

• οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο
κτηρίου).

• όσες κατοικίες έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».

Περιορισμός μίας (1) αίτησης ανά κατοικία

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο

Προϋποθέσεις Ωφελούμενων

• Να υπάρχουν κωδικοί TAXISnet.

• Να έχει ρυθμιστεί/ή να έχει υποβληθεί η αίτηση για τακτοποίηση αυθαιρέτου προ της υποβολής αίτησης
στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» (Μοναδική εξαίρεση η αδήλωτες επιφάνειες εμβαδού μικρότερου των 7
τ.μ.).

• Να έχει υποβληθεί και να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση για το έτος 2019.

• Αν υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων στο ακίνητο πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους και
να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση Ε9.

• Για νέο ακίνητο (που αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2019) πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο Ε9.

• Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης τους στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου
Κτηματολογικού Γραφείου.

Ενεργειακές 

κατηγορίες

Αίτηση με κατάταξη στο Α' 

ΠΕΑ 

Ελάχιστος ενεργειακός 

στόχος κατάταξη Β' ΠΕΑ 

Εξαιρούνται αιτήσεις πολυκατοικίας 

τύπου Β 

Ενεργειακός στόχος κατάταξη Β' 

ΠΕΑ για χορήγηση ενεργειακού 

premium. 

Εξαιρούνται αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β 

Α+

Α

Β+

Β

Γ Γ Α

Δ Δ Β+

Ε Ε Β

Ζ Ζ Γ Β

Η Η Δ Β

Σημειώνεται ότι η κάλυψη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού premium, πρέπει να επιτυγχάνεται 
χωρίς να προσμετράται η επιρροή από τυχόν τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού σταθμού

https://ektt.gr/%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8e-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%cf%8e/
mailto:ekatsikas@gmail.com
tel:+302741073005
tel:+302610226586

