
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ’ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν 

εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Η επιχορήγηση του Προγράμματος θα 

δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2020.   

Επιλέξιμες κατοικίες είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα 

που πληρούν 4 προϋποθέσεις:   

• Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία 

• Υφίστανται νόμιμα 

• Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που 

έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ 

• Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα 

 

Οι εισοδηματικές κατηγορίες και τα ποσοστά των επιδοτήσεων είναι:  
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Ατομικό 

Εισόδημα 

Οικογενειακό 

Εισόδημα 

Βασικό 

Ποσοστό 

Επιχ/σης 

COVID-19 

premium 

2020 – 

2021 

Ενεργειακό 

premium 

αναβάθμισης 

κτιρίων Ζ/Η σε Β 

(τουλάχιστον) 

Μέγιστο 

Ποσοστό 

Επιχ/σης 

1  ≤ 10.000  ≤ 20.000  65%  10%  10%  85%  

2  
> 10.000 – 

20.000  

> 20.000 – 

30.000  
55%  10%  10%  75%  

3  
> 20.000 – 

30.000  

> 30.000 – 

40.000  
50%  10%  10%  70%  

4  
> 30.000 – 

50.000  

> 40.000 – 

70.000  
45%  10%  10%  65%  

5  
> 50.000 – 

90.000  

> 70.000 – 

120.000  
35%  10%  10%  55%  



Παρεμβάσεις που επιδοτούνται 

1.    Αντικατάσταση κουφωμάτων  

2.    Τοποθέτηση /αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους 

3.    Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης 

4.    Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ 

5.    Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας (Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 

(εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering και συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας) 

6.    Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

7.    Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (smart home): έξυπνος φωτισμός, έξυπνη 

διαχείριση συστήματος θέρμανσης ψύξης, απομακρυσμένος έλεγχος (αισθητήρες 

διαρροής, υγρασίας κλπ) 

8.    Κοινόχρηστες παρεμβάσεις για πολυκατοικίες (εγκατάσταση inverter στους 

ανελκυστήρες, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης  

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά 

ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.  

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης  ενέργειας 

είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh. 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε 

πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.  

Επιπλέον, καλύπτεται η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου 

καθώς και κόστη τυχόν μελετών. 

Σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του προγράμματος το δάνειο είναι άτοκο. 
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Εθνικής Αντίστασης 7, κτίριο Β 

55 134 Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκη 

 2310 227533 
6944 744344 
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www.sunproject.gr 


