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PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A. 

Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση, ΤΚ 14123 

Τηλ 210 2509900 ● Email info@priority.com.gr 
 

 

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Νέο 

Εξοικονομώ». Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των 

ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της 

μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΚΙΝΗΤΡΑ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που: 

• έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία που υφίσταται νόμιμα και 

• χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως καταγράφεται στα στοιχεία της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) 

ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). 

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα 

θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 

2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων 

δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια 

χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια 

χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους 

κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων. 

Αν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα 

ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας. 

Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

κατά το έτος αναφοράς η κατοικία α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν, ή β) είναι κενή, 

δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής 

και όχι ο ψιλός κύριος. 

Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. 
 
 
 

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων 

«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι κατηγορίες ωφελούμενων οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το ατομικό ή 

οικογενειακό τους εισόδημα (φορολογικό έτος 2020), καθώς και τα παρεχόμενα κίνητρα, 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Κατηγορίες 

Ωφελούμενων 

Ατομικό Εισόδημα 
(Α.Ε.) 

«Εισόδημα 
επιβολής εισφοράς 

αλληλεγγύης» 

Οικογενειακό 
Εισόδημα (Ο.Ε.) 

«Εισόδημα επιβολής 
εισφοράς 

αλληλεγγύης» 

 
Ιδιοκατοίκηση από 

τον αιτούντα 

 
Δωρεάν Παραχώρηση 

σε έτερο 
πρόσωπο/Ενοικίαση 

1 Έως 5.000 € Έως 10.000 € 75% 65% 

2 Έως 10.000 € Έως 20.000 € 70% 60% 

3 Έως 20.000 € Έως 30.000 € 55% 45% 

4 Έως 30.000 € Έως 40.000 € 45% 40% 

5 > 30.000 € > 40.000 € 40% 40% 
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Πολυκατοικία 

Όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της 
Πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη 
επιχορήγηση +10% στο προβλεπόμενο 

ποσοστό επιχορήγησης του κάθε 
συμμετέχοντος διαμερίσματος. 

Προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με 

επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και 

μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών. 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

δεν θα υπερβαίνει τα 28.000 Ευρώ ανά ιδιοκτησία ή 200 Ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων 

χώρων ή 1,0 Ευρώ επί την εξοικονομούμενη ενέργεια σε KWh. 

Το 70% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και αφού έχει 

καταβληθεί το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων. Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υλοποίησης του έργου και την επίτευξη 

του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχεται η 

δυνατότητα εκχώρησης από τον ωφελούμενο του υπόλοιπου της επιχορήγησης σε 

Τράπεζα. Το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή με δανειακή σύμβαση, εφόσον 

το επιθυμούν. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% 

για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.. 
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Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 και μετά την 

ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατάταξης του 

ακινήτου και δεν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι την υποβολή της 

αίτησης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής όσοι έχουν ενεργές αιτήσεις σε προηγούμενα 

προγράμματα ΕΚΟ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης υποβληθείσας αίτησης γίνεται στη βάση συγκριτικής 

αξιολόγησης προκαθορισμένων κριτηρίων (ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά). 

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης γνωστοποιείται η βαθμολογία. Η σειρά κατάταξης 

κάθε αίτησης θα γνωστοποιηθεί αφού κλείσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων και 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους. 

Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 

πόρων ανά Νομό, με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει από τη συγκριτική 

αξιολόγηση. 

Έλεγχος Πολυτεκνικής Ιδιότητας 

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν υφίσταται η ιδιότητα 

πολυτέκνου, όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας με 

ψηφιακή υπογραφή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που 

θα πρέπει να προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης και να είναι σε ισχύ. 

Έλεγχος Πιστοποίησης Αναπηρίας 

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή 

η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό 

τουλάχιστον 67% όπως προκύπτει από την «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος 

Πιστοποίησης Αναπηρίας» που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν σε: 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων (εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου), 

εξωτερικά προστατευτικά φύλλα (παντζούρια, ρολά), τοποθέτηση συστημάτων 

σκίασης (τέντες, σκίαστρα) και σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση 

θερμότητας. 

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων του 

δώματος/στέγης και της πιλοτής. 
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• Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, αντικατάσταση εξοπλισμού του 

λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας 

θέρμανσης, υποβοήθηση με ηλιακά συστήματα. 

• Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης (Split Unit-A/C). 
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• Εγκατάσταση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης με τοποθέτηση ηλιακού 

θερμοσίφωνα ή/και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου. 

• Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home) 

• Αναβάθμιση φωτισμού πολυκατοικίας 
 

• Επιχορηγούνται σε ποσοστό 100% της δαπάνης έως 2.000€ για μονοκατοικίες 

και μεμονωμένα διαμερίσματα και έως 5.600€ για πολυκατοικίες τα κόστη: 

o διενέργειας των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων (η δαπάνη του Α’ ΠΕΑ 

είναι επιλέξιμη εφόσον αυτό έχει εκδοθεί μετά την 1/2/2020. Γίνονται δεκτά 

και ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μετά την 27/11/2017, η δαπάνη των οποίων δεν 

είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα) 

o αμοιβής για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / 

Διηρημένης Ιδιοκτησίας 

o του συμβούλου 

o των απαιτούμενων μελετών 

Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας 
 

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, 

θα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / 

Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. 

 
Υλοποίηση Έργου 

 

Εντός των πρώτων έξι (06) μηνών από την Υπαγωγή της αίτησης (τμηματική 

προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον το 25% του επιλέξιμου 

Προϋπολογισμού. 

Εντός 365 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία), θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

 

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος έχει 

οριστεί την 13η Δεκεμβρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου 2022. 

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα 

μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος. 


