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Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η 
πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο 
διαμέρισμα. Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί 
επιλέξιμη, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις 
ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

✓ Να υφίσταται νόμιμα.

✓ Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

✓ Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

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

Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων 
και θα διαμορφώνεται η σειρά κατάταξης;

Τα κριτήρια στο Νέο Εξοικονομώ είναι ενεργειακά, 
εισοδηματικά και κοινωνικά:

-Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).

-Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).

-Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).

-Η παλαιότητα κατασκευής (3%).

-Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).

-Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).

-ΑμεΑ (7%).

-Πολύτεκνοι (7%)
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Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει 
κάποιος ωφελούμενος;

Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή 
μονοκατοικίας, για κάθε φυσικό πρόσωπο (για 
κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή η υποβολή 
μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος.

Για αίτηση πολυκατοικίας, για κάθε ΑΦΜ 
διαχείρισης πολυκατοικίας είναι δυνατή η 
υποβολή μόνο μίας αίτησης, σύμφωνα με τους 
όρους του προγράμματος.

Για τα συμμετέχοντα διαμερίσματα ως μέρος 
αίτησης πολυκατοικίας, για κάθε φυσικό 
πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντος) είναι δυνατή 
η υποβολή περισσότερων αιτήσεων 
συμμετεχόντων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τους 
όρους του προγράμματος. Ωστόσο, ισχύει το 
προβλεπόμενο όριο σώρευσης επί του συνόλου 
της επιχορήγησης.

3 4 Πώς αποδεικνύεται η κύρια χρήση της 
κατοικίας για ενεργειακή αναβάθμιση;

Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, 
θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των 
τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος 
αναφοράς, ήτοι το φορολογικό έτος 2020.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος προκύπτει ότι το ακίνητο δεν 
ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν 
λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας 
χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα 
δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων 
φορολογικών ετών.

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον 
ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα 
ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της 
κατοικίας.



5 Είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης;

Ναι. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί από την 1/2/2020 (ημερομηνία 
επιλεξιμότητας δαπανών για τους πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και μετά. 

Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 
27/11/2017.

6 Πώς θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή 
κατηγορία Γ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο 
πρόγραμμα;

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 Γ. 

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.

7 Είμαι ενοικιαστής σε μια κατοικία. 

Έχω δικαίωμα συμμετοχής στο 

πρόγραμμα?

Σε περίπτωση που η χρήση γίνεται από πρόσωπο 
διαφορετικό από τον αιτούνται (δωρεάν 
παραχώρηση ή ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης 
είναι σταθερό, 40 % και ανεξάρτητο εισοδηματικής 
κατηγορίας.
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Ποιες εργασίες βοηθούν να ανέβω κατηγορίες 

γρήγορα και να εγκριθώ?

Οι προϋποθέσεις του προγράμματος αφορούν την άνοδο τριών 
κλάσεων, αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας την βέλτιστή λύση από 
κάθε παρέμβαση. Η αλήθεια είναι πως δεν γίνεται να επιτευχθεί ο 
στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης που θέτει το πρόγραμμα 
χωρίς την αντικατάσταση κουφωμάτων. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ) η στελέχωση του κελύφους με κουφώματα αλουμινίου 
υψηλών επιδόσεων προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας 
καθώς τα νέα αναβαθμισμένα κουφώματα διαθέτουν αρκετά 
χαμηλούς δείκτες θερμοπερατότητας με αποτέλεσμα η εσωτερική 
θερμοκρασία του σπιτιού να μην επηρεάζεται από τις εξωτερικές 
συνθήκες.

Ποιοι δείκτες είναι καθοριστικής σημασίας για το 

Ενεργειακό Πιστοποιητικό?

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, ο οποίος υπολογίζεται από τους 
τοίχους και τα κουφώματα. Ουσιαστικά το ενεργειακό πιστοποιητικό 
σου υπολογίζει την ενεργειακή κατανάλωση που έχεις και την 
συγκρίνει με το σπίτι αναφοράς, δηλαδή ένα σπίτι με τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται. 

Ο λόγος της ενεργειακής κατανάλωσης προς την ενεργειακή 
κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς καθορίζει την ενεργειακή τους 
κλάση.

Πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες?

Τα έργα των Ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης υπαγωγής. 
Εντός των έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των 
επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης 
του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο 
διάστημα σύμφωνα με τους όρους
του Προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.




