
 
 
 

1 
 

ΕΠΙΛΈΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ 

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

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για 

ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση 

υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και 

των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) 

με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. 

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται 

ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) 

πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση 

εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε 

πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς 

χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην 

κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) 

δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ). 

2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. Με στόχο την θερμομονωτική 

προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση 

θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή 

διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη 

στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από 

ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο 

ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα. 

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι 

επιλέξιμες: 

- Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης 

με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού 

αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση / 

αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου 

στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, 

καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι 

δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας 

(σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ). 

- Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος 

θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και 

υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη 

ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, 

θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων 

συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και 

οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας 

θερμότητας. 

4.  Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην 

κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού 

συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως 

συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, 

σωληνώσεις, κλπ). 
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ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΕΠΙΛΈΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 


