
 

   
   

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ»  
   

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη παρεμβάσεων 
που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και 
αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
κατοικιών και την εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να 
μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. 

 

Κατηγ
ορία 

Ατομικό 
Εισόδημα 

Οικογενειακό 
Εισόδημα 

Βασικό 

Ποσοστό 

Επιχορήγησης 

Αύξηση 

Επιχορήγησης 

ανά 

προστατευόμ

ενο μέλλος 

Μέγιστο 

Ποσοστό 

Επιχορήγησης 

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70% 

2 
10.001έως 

15.000 
20.001 έως 

25.000 
50% 5% 70% 

3 
15.001έως 

20.000 
25.001έως 

30.000 
40% 5% 70% 

4 
20.001έως 

25.000 
30.001έως 

35.000 
35% 5% 70% 

5 
25.001έως 

30.000 
35.001έως 

40.000 
30% 5% 50% 

6 
30.001έως 

35.000 
40.001έως 

45.000 
25% 5% 50% 

7 
35.001έως 

40.000 
45.001έως 

50.000 
0% 0% 0% 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Τελικοί αποδέκτες / Τελικοί Ωφελούμενοι – 
 Ποσοστά ενίσχυσης 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά 
πρόσωπα που:  

 έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή 
επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. 

 πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών 

του παρακάτω πίνακα 

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής μίας 
μόνο αίτησης. 

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις  

 

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων 
2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης 
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του 

κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / 
στέγης και της πιλοτής 

4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης. 
5. Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού 

νερού χρήσης 

Σημαντικές Παρατηρήσεις : 
 
 

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός – Μορφή και ποσοστά ενίσχυσης  
 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 
25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός 
παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση 
υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του 
Προγράμματος:  
 

Α.  το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών 
επιθεωρήσεων.  

Β. η αμοιβή του συμβούλου έργου. 
 

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 7 (Πίνακας 1), ανάλογα με την οικογενειακή 
τους κατάσταση και το πλήθος των προστατευόμενων μελών τους, λαμβάνουν την 
αντίστοιχη επιχορήγηση σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και είτε αναλαμβάνουν την 
πληρωμή του υπολοίπου ή μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν 
δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου. 
 
  Βασικά χαρακτηριστικά δανείου  

 Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος για τον τελικό αποδέκτη / τελικό 
ωφελούμενο, ανά φάκελο δανείου. 

 Δεν απαιτούνται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξασφαλίσεις για 
την παροχή του δανείου. 

 Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με 
καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31.12.2023 

 Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου 
χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη. 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Σεπτέμβριο  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Alpha Plan Consultants 
Ι. Κωλέττη 25Β (έναντι εμπορικού κέντρου One Salonica Mall), 3ος όροφος, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2310 56.67.67 │fax 2310-567890│, e-mail : info@aplan.gr 

 


