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<< ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ  ΙΙ >>
 

ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΧΤΩ (8) ΒΗΜΑΤΑ
 

1. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Είναι το πρώτο βήμα που θα γίνεται  ηλεκτρονικά από τις 28/02/2018
μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  του  προγράμματος  με  την  χρήση  των  κωδικών  πρόσβασης  του
TAXISNET.  Το κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει  μία (1) και μόνο αίτηση,  με μοναδική
εξαίρεση την υπαγωγή στο πρόγραμμα ολόκληρης πολυκατοικίας.

 

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης: Ο σύμβουλος έργου αναλαμβάνει τη διαδικασία συμπλήρωσης της
αίτησης και της υποβολής των απαιτούμενων αρχικών δικαιολογητικών.

 

3. 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση: Πραγματοποιείται αυτοψία από ενεργειακό επιθεωρητή στο ακίνητο και
γίνεται ο καθορισμός του πλαισίου των ενεργειακών αναβαθμίσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 

4. Οριστικοποίηση  αίτησης:  Εκδίδεται  το  1ο  ενεργειακό  πιστοποιητικό,  οριστικοποιείται  το  Έντυπο
Πρότασης  Παρεμβάσεων και  συμπληρώνονται  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  όλα  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά από τον σύμβουλο έργου.

 

5. Υπαγωγή αίτησης: Διενεργείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση της αίτησης , γίνεται οριστική κατάταξη αυτής
στην αντίστοιχη εισοδηματική κατηγορία και εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Ο δικαιούχος
έχει το χρονικό περιθώριο 2 μηνών να αποδεχθεί ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και να υπογράψει τη
δανειακή  σύμβαση  με  την  τράπεζα,  εφόσον  είναι  επιθυμητή η  κάλυψη  του  υπολοιπόμενου  ποσού  του
προϋπολογισμού από άτοκο δάνειο διάρκειας έως και έξι (6) ετών.

 

6. Έναρξη υλοποίησης του έργου: Καταβάλλονται στους προμηθευτές οι προκαταβολές ύψους 70% της
δανειακής  σύμβασης ή  εφόσον  δεν  υφίσταται  δανειακή  σύμβαση  καταβάλλεται  από  τον  δικαιούχο  η
προκαταβολή βάσει  της  συμφωνίας  που έχει  κάνει  με  τον  προμηθευτή.  Παράλληλα εκδίδεται,  εφόσον το
απαιτούν οι εργασίες, η σχετική οικοδομική άδεια και ξεκινούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

 

7. 2η  Ενεργειακή  Επιθεώρηση:  Μετά  το  τέλος  των  εργασιών  πραγματοποιείται  αυτοψία  για  την
διαπίστωση των ενεργειακών αναβαθμίσεων, συλλέγονται από τους προμηθευτές τα νόμιμα παραστατικά και
τα πιστοποιητικά των υλικών και εκδίδεται το 2ο ενεργειακό πιστοποιητικό. Το  χρονικό περιθώριο για την
υλοποίηση του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

 

8. Ολοκλήρωση έργου: Συμπληρώνονται στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
παραστατικά και η δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός
διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο και ολοκληρώνει την  εκταμίευση του συνολικού ποσού εντός χρονικού
διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση
του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλλάβουμε όλη τη διαδικασία  
με  εγγυημένο αποτέλεσμα !
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ΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Βασική

Επιχορήγηση
Αύξηση Επιχ. ανά
εξαρτώμενο τέκνο

Μέγιστο Ποσοστό
Επιχορήγησης

1 Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%

2 > 10.000€ έως 15.000€ > 20.000€ έως 25.000€ 50% 5% 70%

3 > 15.000€ έως 20.000€ > 25.000€ έως 30.000€ 40% 5% 70%

4 > 20.000€ έως 25.000€ > 30.000€ έως 35.000€ 35% 5% 70%

5 > 25.000€ έως 30.000€ > 35.000€ έως 40.000€ 30% 5% 50%

6 > 30.000€ έως 35.000€ > 40.000€ έως 45.000€ 25% 5% 50%
Παρατήρηση: Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 & 2 απαιτείται εξοικονόμηση ενέργειας 40%. 

                     Για τις υπόλοιπες κατηγορίες απαιτείται εξοικονόμηση ενέργειας 70%.
  

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Κατηγορία Παρεμβάσεων Υποκατηγορία Παρεμβάσεων Όριο Δαπάνης με Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Πλαίσιο Αλουμινίου Από 300 έως 440 €/m2

Πλαίσιο Ξύλου Από 390 έως 540 €/m2

Πλαίσιο PVC Από 180 έως 270 €/m2

Μόνο υαλοπίνακες Από 135 έως 155 €/m2

Εξώφυλλα - Ρολλά 140 €/m2

Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης 25 €/m2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Εξωτερική θερμομόνωση δώματος Από 44 έως 48 €/m2

Θερμομόνωση κάτω από στέγη Από 17 έως 25 €/m2

Θερμομόνωση εξωτερικού κελύφους Από 29 έως 55 €/m2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

Καυστήρας και λέβητας πετρελαίου 4.500 € (μέχρι 20kw)

Καυστήρας και λέβητας Φυσ. Αερίου 2.500 € (μέχρι 20kw)

Αντλία θερμότητας (έως 55οC) 5.700 €(8kw), 6.600 €(12kw), 9.400 €(20kw)

Λέβητας βιομάζας-Ενεργειακό τζάκι 6.900 € (μέχρι 20kw)

Κλιματιστικά (Split)
(μέγιστο 3 μονάδες)

850 €(έως 9,0 KBtu),  1.100 €(έως 12,0 KBtu ),
2.000 €(> 12,0 KBtu)

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΖΝΧ

Ηλιακός θερμοσίφωνας 1.100 € (ανά αίτηση)

Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη-
ταμιευτήρα  βεβιασμένης κυκλοφορίας

3.000 € (ανά αίτηση)
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