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Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς

της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα 2011

Ενημέρωση

των ενεργειακών επιθεωρητών

για το Πρόγραμμα

«Εξοικονόμηση κατ’Οίκον»
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Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατΟίκον» αφορά στην
παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη
μείωση των ενεργειακών αναγκών. 

Τράπεζες

ΣυνεργείαΤΕΜΠΜΕ

Ενεργειακοί

ΕπιθεωρητέςΕμπλεκόμενοι

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

Ιδιοκτήτες

ΕΥΕΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ

� Το Πρόγραμμα βασίζεται στην εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
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�Εθνική Εμβέλεια λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή και την κοινωνική συνοχή.

�Εκτιμώμενος Αριθμός Ωφελούμενων Νοικοκυριών: 80.000

�Εκτιμώμενη Ενεργειακή Εξοικονόμηση 1 δισ. kWh

� Διάρκεια: 

� Υποβολή αιτήσεων για χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά την έναρξη του

προγράμματος.

� Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε 9 μήνες από την

ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης.

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα
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Προϋπολογισμός: € 396 εκ., συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ και από Εθνικούς

Πόρους, μέσω των ΠΕΠ και των Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

(Ε.Π.ΑΕ.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-

2013 με περιφερειακή κατανομή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σύστασης του Ταμείου

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το πλήθος των κτηρίων.

€ 396 εκ.

€ 241 εκ.

Ανατροφοδοτούμενα

Κεφάλαια

€ 155 εκ. 

Πρόγραμμα Άμεσης

Ενίσχυσης

Προϋπολογισμός

�Κάλυψη τόκων ή ισοδύναμο τόκων

�Δάνεια

� Απομείωση δανειακού κεφαλαίου

� Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων
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� μονοκατοικίες, 

� πολυκατοικίες ως σύνολο κτηρίου και

� μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας*.

που ικανοποιούν τα κριτήρια:

� Έχουν οικοδομική άδεια πριν την 31.12.1979.

� Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία

(έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης).

� Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ≤ 1.750 €/ τ.μ. 

� Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε

κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

* Ειδικά για τα μεμονωμένα διαμερίσματα προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι

η ύπαρξη «αυτονομίας» θέρμανσης, δηλ. ξεχωριστός καυστήρας/λέβητας ανά διαμέρισμα (π.χ.

επιτοίχιος καυστήρας αερίου), ή θερμοσυσσωρευτές ή σόμπες πετρελαίου/υγραερίου ή άλλο αντίστοιχο

σύστημα θέρμανσης). 

Επιλέξιμες Κατοικίες
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ΑνώτατοςΑνώτατος ΕπιλέξιμοςΕπιλέξιμος ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός ανάανά ΩφελούμενοΩφελούμενο 15.00015.000€€

Ωφελούμενοι

•Χαµηλότοκο ∆άνειο

•Κάλυψη κόστους ενεργειακών

επιθεωρήσεων

•Χαµηλότοκο ∆άνειο

•15% Επιχορήγηση

•Κάλυψη κόστους ενεργειακών

επιθεωρήσεων

•Άτοκο ∆άνειο

•30% Επιχορήγηση

•Κάλυψη κόστους

ενεργειακών επιθεωρήσεων

Κίνητρο

60.000€<Ο.Ε.≤75.000€40.000€<Ο.Ε.≤60.000€Ο.Ε.≤ 40.000€Έγγαµοι-

Οικογενειακό

Εισόδηµα (ΟΕ)

40.000€<Α.Ε.≤60.000€22.000€<Α.Ε.≤40.000€Α.Ε.≤ 22.000€Άγαµοι-Ατοµικό

Εισόδηµα (ΑΕ)

ΓBA

Κατηγορία Ωφελούµενων
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Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

1. Αντικατάσταση κουφωµάτων 
και συστηµάτων σκίασης  

1.Α. Συρόµενα ή επάλληλα 

1.Β. Ανοιγόµενα 

1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες 

1.∆. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και 
εξώφυλλα 

1.Α. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 

    i) για 2,8<U<3,2:     210 €/m2  

    ii) για U ≤ 2,8:          250 €/m2  

1.Β. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 

   i) για 2,8<U<3,2:       250 €/m2  

   ii) για U ≤ 2,8:            280 €/m2  

1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες:  

    i) για 1,4 <U ≤ 1,9:      60 €/m2 

    ii) για U ≤ 1,4:              75 €/m2 

1.∆. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα:  

       Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία 

2.Τοποθέτηση θερµοµόνωσης 
στο κέλυφος του κτηρίου 
συµπεριλαµβανοµένου του 
δώµατος / στέγης και της 

πιλοτής 

2.Α. Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος & πιλοτής 

2.Β. Εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους 

2.Γ. Εσωτερική θερµοµόνωση 

2.Α. Για δώµα & πιλοτή: 40 €/m2  

2.Β. Για εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους: 50 €/m2  

2.Γ. Για εσωτερική θερµοµόνωση: 25 €/m2 

 

3.Αναβάθµιση συστήµατος 
θέρµανσης και συστήµατος 

παροχής ζεστού νερού χρήσης. 

 

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης 

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας 

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήµατος θέρµανσης 

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ 

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού 
χρήσης 

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης 

i)  για P<70 kW:                    6.000 € 

ii) για 70≤ P<150 kW:            8.000 € 

iii) για P ≥ 150 kW:              11.000 € 

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 € 

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος 
θέρµανσης: έως 600 € ανά διαµέρισµα και έως 7.000 € συνολικά για την 
πολυκατοικία 

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 € 

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά 
διαµέρισµα 
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1η Ενεργειακή Επιθεώρηση/ 

Πρόταση Παρεµβάσεων

Αίτηση στην

Τράπεζα

∆ιερεύνηση

Επιλεξιµότητας

Συγκριτική

Αξιολόγηση

Υλοποίηση

Παρεµβάσεων

2η Ενεργειακή Επιθεώρηση

∆ιαπίστωση Ολοκλήρωσης

Έργου

Εκταµίευση υπολοίπου ∆ανείου

/ Καταβολή Κινήτρων

Πίνακες Κατάταξης –

Υπαγωγή Αίτησης

Διαδικασία Προγράμματος - Βήματα

Υπογραφή ∆ανειακής

Σύµβασης - Εκταµίευση

προκαταβολής

Προετοιµασία / 

∆ιερεύνηση

Υπαγωγής
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Συγκριτική Αξιολόγηση - Υπαγωγή

� Η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται βάσει της υπολογιζόμενης
εξοικονόμησης ενέργειας ανά m2 θερμαινόμενης επιφάνειας όπως
προσδιορίζεται από τον 1ο Ενεργειακό Επιθεωρητή προς το κόστος των
παρεμβάσεων βάσει των προσφορών [kWh/(m2 * έτος)]/€.

� Οι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές ως προς το είδος, την
ποσότητα, τη μετρική μονάδα, την αξία ανά μετρική μονάδα των υλικών
και εργασιών και ως προς το συνολικό κόστος ανά ειδικότερη
υποκατηγορία παρέμβασης.

� Με την αξιολόγηση διαμορφώνονται Πίνακες Κατάταξης ανά
Περιφέρεια.

� Επιλέγονται οι αιτήσεις με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά
μονάδα κόστους μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ της αντίστοιχης
Περιφέρειας.
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� Απαιτούνται 2 ενεργειακές επιθεωρήσεις

� Η πρώτη συνοδεύεται από πρόταση παρεμβάσεων (σε συνεργασία με τον
ιδιοκτήτη) με προσδιορισμό του κόστους και περιγραφή προδιαγραφών
υλικών / συστημάτων.

� Η δεύτερη καταγράφει την εκτέλεση των παρεμβάσεων και την ολοκλήρωση
του έργου σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος

� Επίτευξη του ενεργειακού στόχου: 

� Αναβάθμιση κατά μία κατηγορία.

� Εξοικονομούμενη Ενέργεια (κατανάλωση 1ου ΠΕΑ – κατανάλωση 2ου ΠΕΑ) ≥

80% της υπολογιζόμενης στην 1η επιθεώρηση.

� Έλεγχοι από το σώμα Επιθεωρητών Ενέργειας

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
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Περίπτωση Πολυκατοικίας

� Έκδοση ενός ΠΕΑ για το τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως
κατοικία.

� Συνολική πρόταση παρεμβάσεων για το τμήμα του κτηρίου που αφορά το
ΠΕΑ.

� Τίθεται ενιαίος ενεργειακός στόχος από το σύνολο των ιδιοκτητών. 

� Επιμερισμός κόστους στις επιμέρους ιδιοκτησίες από εκπρόσωπο των
ιδιοκτητών (π.χ. διαχειριστής πολυκατοικίας). 
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� Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (1η Ενεργειακή Επιθεώρηση).

� Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (2η

Ενεργειακή Επιθεώρηση).

Έντυπα Ενεργειακού Επιθεωρητή

για τις ανάγκες του Προγράμματος
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� Διενεργείται πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

� Έκδοση 1ου ΠΕΑ – κατανάλωση ενέργειας στο ακίνητο (ή τμήμα αυτού).

� Συμπλήρωση Εντύπου «Πρότασης Παρεμβάσεων» με

� πρόταση/σύσταση που έχει ήδη συμπεριληφθεί στο ΠΕΑ (ανεξάρτητα της
ιεράρχηση της, αλλά προφανώς με συμφωνία του ιδιοκτήτη).

� Προσδιορισμός των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών και των
συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις παρεμβάσεις

� κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ (πλην
Um) για τα δομικά στοιχεία/εξοπλισμό.

Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενέργειες Ενεργειακού Επιθεωρητή
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Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ …...../……..…

για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»
Συνηµµένα: …….. προσφορές

Στην περιγραφή προσδιορίζονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά

των υλικών και των συστηµάτων που απαιτούνται για τον υπολογισµό του ενεργειακού αποτελέσµατος

και τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων του προγράµµατος από τον 2ο ενεργειακό επιθεωρητή.

Έντυπο Πρότασης

Παρεμβάσεων

Σελίδα 1

Ανάλυση/Περιγραφή ώστε να είναι
κατανοητή η πρόταση:

α. Από προμηθευτές/ 

αναδόχους

β. Από τον 2ο Επιθεωρητή

Οι προδιαγραφές, τα τεχνικά και
ενεργειακά χαρακτηριστικά των
προτεινόμενων υλικών και
συστημάτων για ικανοποίηση των
απαιτήσεων του άρθρου 8 του
ΚΕΝΑΚ (πλην Um)

Η πρόταση παρεμβάσεων οδηγεί στη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
της κατοικίας κατά μία τουλάχιστον
Κατηγορία.

Αφορά Σύσταση του ΠΕΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ µε καταγραφή των τεχνικών και ενεργειακών 

χαρακτηριστικών των υλικών και των συστηµάτων 

A. Αντικατάσταση κουφωµάτων µε συρόµενα χωνευτά ή επάλληλα, συνολικής επιφάνειας …….. (m
2
) µε 

διπλό υαλοπίνακα µε συντελεστή θερµοπερατότητας υαλοστασίου (πλαίσιο + υαλοπίνακας)  U .…….. 
W/(m

2
.K) και συντελεστή ηλιακού θερµικού κέρδους ggl …….  

Β. Αντικατάσταση κουφωµάτων µε ανοιγόµενα συνολικής επιφάνειας …….. (m
2
)  µε διπλό υαλοπίνακα  και 

συντελεστή θερµοπερατότητας υαλοστασίου (πλαίσιο + υαλοπίνακας)  U ………….. W/(m
2
.K) και 

συντελεστή ηλιακού θερµικού κέρδους ggl ……. 

Γ. Αντικατάσταση µόνο υαλοπινάκων συνολικής επιφάνειας …….. (m
2
) µε διπλό υαλοπίνακα  και 

συντελεστή θερµοπερατότητας µε U ….. …. W/(m
2
.K) και συντελεστή ηλιακού θερµικού κέρδους ggl 

…….. 

∆. Εγκατάσταση εξωτερικών ……………….. (πλευρικών ή/και οριζοντίων) σκιάστρων, ………………. 
(πέργκολα, τέντα, εξωτερικές περιστρεφόµενες ή µη περσίδες), για σκίαση της ……………. (νότιας, 
δυτικής, ανατολικής, κ.α.)  όψης 

 

Α. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης στα οριζόντια δοµικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους, δώµα 
ή/και πιλοτή.  Το υλικό θερµοµόνωσης είναι ……………………………… ……………. µε συντελεστή 
θερµικής αγωγιµότητας λ= ……… (W/(m.K) και πάχους ……….. (cm). Ο συνολικός συντελεστής 
θερµοπερατότητας για το δώµα είναι  ……. W/(m

2 
K) και για την πυλωτή ……W/(m

2 
K). 

Β. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης στα εξωτερικά κατακόρυφα δοµικά στοιχεία του κτιριακού 
κελύφους (τοιχοποιίες, φέρον οργανισµός). Το υλικό θερµοµόνωσης είναι ……… 
……………………………… µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ= ……….. (W/(m.K) και πάχους 
…………. (cm). Ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας για τις κατακόρυφα εξωτερικά δοµικά 
στοιχεία είναι ………. W/(m

2 
K).  

 

Γ. Τοποθέτηση εσωτερικής θερµοµόνωσης στα οριζόντια και στα κατακόρυφα εξωτερικά δοµικά στοιχεία 
του κτιριακού κελύφους (τοιχοποιίες, φέρον οργανισµός). Το υλικό θερµοµόνωσης είναι  
………………………………………µε µέσο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ= …. (W/(m.K)στους 
20

ο
C) και πάχους ……… (cm) ώστε ο συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας να είναι ….. W/(m

2 
K) 

στο …………… και ….. W/(m
2 
K) στα  κατακόρυφα εξωτερικά δοµικά στοιχεία κελύφους  

 

Α. Αντικατάσταση κεντρικού συστήµατος θέρµανσης λέβητα καυστήρα µέγιστηςθερµικής ισχύος λέβητα P 
=……. (kW) και των βοηθητικών συστηµάτων απαρτιζόµενων από ……. (τεµ.) κυκλοφορητή/τές 
συνολικής ισχύος kW, ..…. (τεµ.) ηλεκτροβάνες τύπου ………………., καµινάδα µήκους ..….. (m) και 
διατοµής……………(cm), µόνωση σωλήνων λεβητοστασίου µήκους ……..(m) και πάχους ..……(cm) 
Αντικατάσταση σωληνώσεων δικτύου διανοµής µήκους …………….. (m) και µόνωση πάχους ……..(cm). 

Β. Τοποθέτηση ατοµικού (επιτοίχιου) καυστήρα - λέβητα µέγιστης θερµικής ισχύος P =……. (kW) και των 
βοηθητικών συστηµάτων του. Μόνωση σωλήνων µήκους ……..(m) και πάχους ..……(cm).  

Γ. Τοποθέτηση αυτοµατισµών ελέγχου του κεντρικού συστήµατος θέρµανσης (θερµοστάτες, ηλεκτροβάνες, 
κ.α.) και συστήµατος θερµιδοµέτρησης ……………………… ………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

∆. Εγκατάσταση συστήµατος µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΥΘΥΑ  µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική 
ισχύς ………………. (kW) ή/και θερµική ισχύς ……………... (kW) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

E. Τοποθέτηση ηλιακών συστηµάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης µε ηλιακούς συλλέκτες 
τύπου…………………….. (επίπεδοι, κενού, κ.α.) συνολικής επιφάνειας …………….. και θερµαντήρας 
χωρητικότητας ……. lt. Οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης είναι ………… lt/ηµέρα και οι ηλιακοί συλλέκτες 
θα καλύπτουν το ….…% του φορτίου για ζεστό νερό χρήσης.  
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Ενεργειακός Επιθεωρητής ΙδιοκτήτηςΈντυπο Πρότασης

Παρεμβάσεων

Σελίδα 2

Παρεμβάσεις

Ποσότητες

Επιλέξιμο Κόστος

15.000 €

Α/Α παρέµβασης Κατηγορία ∆απάνης
Περιγραφή 

Κατηγορίας ∆απάνης

Ποσότητα (m2  δοµικού 
στοιχείου ή ανοίγµατος, 

τεµάχια)

Κόστος βάσει 
προσφορών 

(συµπληρώνεται 
από τον 
αιτούντα)

ΣΥΝΟΛΟ
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Έντυπο

Πρότασης

Παρεμβάσεων

Σελίδα 3

� Εξοικονόμηση

πρωτογενούς

ενέργειας

� Αναβάθμιση

�Πλήθος ιδιοκτησιών

για χρήση κατοικίας

�Θερμαινόμενη επιφάνεια

�Στοιχεία της άδειας

Ύπαρξη αυτονομίας

θέρμανσης

Ειδική αιτιολόγηση:

� Καυστήρα

� Εσωτερική

θερμομόνωση

Καταγραφή στοιχείων από τον ενεργειακό επιθεωρητή: 

α. Η µονοκατοικία / η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου µε αριθµό ιδιοκτησιών κατοικίας 

(διαµερίσµατα)……… και ……ιδιοκτησίες επαγγελµατικής στέγασης/ το µεµονωµένο 

διαµέρισµα2 µε αριθµό/ χαρακτηρισµό ……… (υπογραµµίστε), έχει συνολικά τ.µ. 

θερµαινόµενης επιφάνειας …. (m2), και φέρει: 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

οικοδοµική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή 

µεταγενέστερα αλλά νοµίµως δεν έχει γίνει µελέτη θερµοµόνωσης 

λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήµατος στις µεταβατικές διατάξεις 

του κανονισµού θερµοµόνωσης. 

 

  

β. Υφιστάµενο σύστηµα θέρµανσης: Κεντρικό χωρίς «αυτονοµία»/ Κεντρικό µε «αυτονοµία»/ 

Ατοµικό (υπογραµµίστε) 

 

γ.  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Με τις προτεινόµενες παρεµβάσεις θα επιτευχθεί βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης µε αποτέλεσµα την αναβάθµιση κατά 

τουλάχιστον µία ενεργειακή κατηγορία.  

  

Με τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των υλικών και των 

συστηµάτων που προτείνονται, ικανοποιούνται οι ελάχιστες 

προδιαγραφές που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 του άρθρου 8 

του ΚΕΝΑΚ για νέα ή ριζικά ανακαινιζόµενα κτήρια καθώς και στις 

σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ), εξαιρουµένου του µέσου 

συντελεστή θερµοπερατότητας (Um). 

  

Η υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας είναι: 

……………………………(kWh/m2) και το ακίνητο θα αναβαθµιστεί στην κατηγορία…………… 

δ. Ειδική αιτιολόγηση αλλαγής καυστήρα λέβητα/ Προσδιορισµός ανώτατης ισχύος λέβητα 

σύµφωνα µε τις ΤΟΤΕΕ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ε. Ειδική αιτιολόγηση τοποθέτησης εσωτερικής θερµοµόνωσης: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2
 Βάσει των ορισµών του Προγράµµατος 

Ο Αιτών ή  

εκπρόσωπος ιδιοκτητών 
Ο  Ενεργειακός Επιθεωρητής 

[Υπογραφή] [Υπογραφή] 

[Ονοµατεπώνυµο] [Σφραγίδα] 
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Έντυπο Πρότασης

Παρεμβάσεων

Σελίδα 4/ Υπόμνημα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ : Αναλυτική περιγραφή κατηγοριών και

υποκατηγοριών Παρεμβάσεων Προγράμματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

1. Αντικατάσταση κουφωµάτων 
και συστηµάτων σκίασης  

1.Α. Συρόµενα ή επάλληλα 

1.Β. Ανοιγόµενα 

1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες 

1.∆. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και 
εξώφυλλα 

1.Α. Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 

    i) για 2,8<U<3,2:     210 €/m2  

    ii) για U ≤ 2,8:          250 €/m2  

1.Β. Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 

   i) για 2,8<U<3,2:       250 €/m2  

   ii) για U ≤ 2,8:            280 €/m2  

1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες:  

    i) για 1,4 <U ≤ 1,9:      60 €/m2 

    ii) για U ≤ 1,4:              75 €/m2 

1.∆. Εξωτερικά σταθερά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα:  

       Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία 

2.Τοποθέτηση θερµοµόνωσης 
στο κέλυφος του κτηρίου 
συµπεριλαµβανοµένου του 
δώµατος / στέγης και της 

πιλοτής 

2.Α. Εξωτερική θερµοµόνωση δώµατος & πιλοτής 

2.Β. Εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους 

2.Γ. Εσωτερική θερµοµόνωση 

2.Α. Για δώµα & πιλοτή: 40 €/m2  

2.Β. Για εξωτερική θερµοµόνωση λοιπού κελύφους: 50 €/m2  

2.Γ. Για εσωτερική θερµοµόνωση: 25 €/m2 

 

3.Αναβάθµιση συστήµατος 
θέρµανσης και συστήµατος 

παροχής ζεστού νερού χρήσης. 

 

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης 

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας 

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτοµάτου ελέγχου της λειτουργίας 
του συστήµατος θέρµανσης 

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ 

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού 
χρήσης 

3.Α. Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης 

i)  για P<70 kW:                    6.000 € 

ii) για 70≤ P<150 kW:            8.000 € 

iii) για P ≥ 150 kW:              11.000 € 

3.Β. Ατοµικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 € 

3.Γ. ∆ιατάξεις αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος 
θέρµανσης: έως 600 € ανά διαµέρισµα και έως 7.000 € συνολικά για την 
πολυκατοικία 

3.∆. Σύστηµα µε κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000 € 

3.Ε. Ηλιακά συστήµατα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά 
διαµέρισµα 
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Περίπτωση Πολυκατοικίας

(1) (2) (3) (4)
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
(5) (6) (7) (8)

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

Α1 0 0 0 0 0 0 0

Α2 0 0 0 0 0 0 0

Β1 0 0 0 0 0 0 0

Β2 0 0 0 0 0 0 0

….. 0 0 0 0 0 0 0

….. 0 0 0 0 0 0 0

…. 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

….. 0 0 0 0 0 0 0

0 (9) (10) (11) (12) 0 0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπογραφή 

Ιδιοκτήτη

ποσοστό 

συµµετοχής 

της κάθε 

ιδιοκτησίας 

(%)

Ιδιοκτησία
Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη
ΑΦΜ ιδιοκτήτη

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

κόστος ανά παρέµβαση (1Α-3Ε) σε (€ ) για µη 

κοινόχρηστες παρεµβάσεις 

κόστος ανά παρέµβαση (1Α-3Ε) σε (€ )                                      

για κοινόχρηστες παρεµβάσεις 

Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία σε πολυκατοικία

Δεν αφορά
το

ν Επιθ
εωρητή
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� Διενέργεια φυσικά μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων αλλά και εντός του συμβατικού χρόνου
υλοποίησης αυτών (9 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης).

� Έκδοση 2ου ΠΕΑ – κατανάλωση ενέργειας στο ακίνητο.

� Έλεγχος των πιστοποιητικών των υλικών και των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (ενεργειακά
χαρακτηριστικά – CE), σε συνδυασμό με τις Υ.Δ. προμηθευτών / αναδόχων και τα δελτία αποστολής.

� Έλεγχος ικανοποίησης των απαιτήσεων του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ (πλην Um) για τα δομικά
στοιχεία/εξοπλισμό όπου έγιναν οι παρεμβάσεις.

� Συμπλήρωση Εντύπου «Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης Έργου» όπου καταγράφονται :

� μόνο οι υλοποιημένες παρεμβάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές του Προγράμματος.

� στοιχεία παραστατικών δαπανών (αποδείξεις / τιμολόγια).

Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ενέργειες Ενεργειακού Επιθεωρητή

Άρθρο 15, παρ. 2.10 

ΚΕΝΑΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν γίνονται αποδεκτά υλικά / συστήματα χωρίς πιστοποιητικά
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Έντυπο Καταγραφής Παρεµβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου

βάσει της 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ ……./……)
Συνηµµένα: …….. τιµολόγια

1.……….…………………………………………………………………………………………………….………. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………………………..……….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.……………………………………………………………………………………………………………..……….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………………………………….……….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Έντυπο Καταγραφής

Παρεμβάσεων –

Ολοκλήρωσης Έργου

Σελίδα 1
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Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης ΈργουΣελίδα 2

Α/Α παρέµβασης Κατηγορία ∆απάνης
Περιγραφή 

Κατηγορίας ∆απάνης

Ποσότητα (m2  δοµικού 

στοιχείου ή ανοίγµατος, 
τεµάχια)

Κόστος βάσει 

παραστατικών 
δαπανών

ΣΥΝΟΛΟ

Στοιχεία Παρεµβάσεων βάσει παραστατικών δαπανών
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Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου

Το πλήθος των γραμμών ανά υποκατηγορία/ κατηγορία δαπάνης προσαρμόζεται βάσει του πλήθους των παραστατικών δαπανών.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Τα υλικά /συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος. 

Οι ποσότητες του πίνακα ανταποκρίνονται πλήρως στο υλοποιηθέν έργο.

[Σφραγίδα][Ονοµατεπώνυµο]

[Υπογραφή][Υπογραφή]

Ο Ενεργειακός ΕπιθεωρητήςΟ Ωφελούµενος ή εκπρόσωπος ιδιοκτητών

Σελίδα 3

Καταγραφή

Παραστατικών

∆απανών

Α/Α παρέµβασης Κατηγορία ∆απάνης

Περιγραφή 

Κατηγορίας ∆απάνης

∆ιαµέρισµα / 
Μονοκατοικία / 

Κοινόχρηστα

Ονοµατεπώνυµο 

Ιδιοκτήτη ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Επωνυµία 
Προµηθευτή / 

Αναδόχου

ΑΦΜ 
Προµηθευτή / 

αναδόχου

Κόστος βάσει 
παραστατικών 

δαπανών

ΣΥΝΟΛΟ
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Ενεργειακοί Επιθεωρητές

� Ο ρόλος των ενεργειακών επιθεωρητών στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
είναι καθοριστικός.

� Το πρόγραμμα στηρίζεται στην επιτυχή συνεργασία των δυνητικών
ωφελουμένων με τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

� Η υλοποίηση του προγράμματος επιφέρει πρόσθετες υποχρεώσεις στους
ενεργειακούς επιθεωρητές.

� Η εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προγράμματος είναι μείζονος
σημασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση.
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Περισσότερες πληροφορίες

�� ΟδηγόςΟδηγός ΠρογράμματοςΠρογράμματος ««ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση κατκατ’’ OOίκονίκον»»..

�� ΙστοσελίδαΙστοσελίδα ΠρογράμματοςΠρογράμματος: : httphttp://://exoikonomisi.ypeka.grexoikonomisi.ypeka.gr

�� HelpdeskHelpdesk:  210 9797400:  210 9797400

http://exoikonomisi.ypeka.gr/
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Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς

της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου

και της Κλιματικής Αλλαγής


