
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II» με ευνοϊκούς όρους. 

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; 

Επιλέξιμη κατοικία για τις ανάγκες του προγράμματος είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το 
μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί  τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. 

 Φέρει οικοδομική άδεια . 

 Να έχει καταταχθεί βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) δε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

 Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα . 

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα; 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: 

1. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. 
2. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). 

 

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό, είτε λαμβάνοντας ένα τραπεζικό δάνειο, είτε με 
χρήματα που ήδη διαθέτουν. 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; 

Το πρόγραμμα θα καλύπτει τόσο τη δαπάνη των επιθεωρήσεων και του συμβούλου έργου, όσο και τις δαπάνες των μελετών. 
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για: 

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, 
θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). 

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης , τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην 
επιστέγαση 

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, Η εγκατάσταση/ αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος 
θέρμανσης, η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος 
θέρμανσης 

4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).   τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού 
συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης 

Προετοιμασία - Διαδικασία Υποβολής  Αίτησης 

 

 Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης 
στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς 
πρόσβασης σε αυτή. 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την 
υποβολή της αίτησης.  

 Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στη δήλωση των 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση μη αναγραφής του 
αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει σχετική τροποποίηση στοιχείων. 

 Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων. 

 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης 
της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να 
υλοποιήσουν, τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας και τη σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολής των 
απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και την επιλογή του συνεργαζόμενου 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών του έργου από την επιχορήγηση   


