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Νζο Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΤΣΟΝΟΜΩ  …… για ζνα ζξυπνο ςπίτι” 
 

Ένα νζο Πρόγραμμα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και αυτονόμθςθσ 
κατοικιών…για Έξυπνα Σπίτια 

 



Νζο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΤΣΟΝΟΜΩ  
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12. Επιχειρθςιακζσ βελτιϊςεισ 

 
 



 ενεργειακι αναβάκμιςθ 15% του κτιριακοφ αποκζματοσ, ιτοι 60.000 
κατοικίεσ/κτίρια ι κτιριακζσ μονάδεσ ετθςίωσ  

 υλοποίθςθ € 11 δισ επενδφςεων ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ 

 προϊκθςθ θλεκτροκίνθςθσ και ανάπτυξθ υποδομϊν φόρτιςθσ / αποκικευςθσ 

 αφξθςθ διείςδυςθσ και ενςωμάτωςθσ ΑΠΕ ςε κτίρια και υποδομζσ 
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1. H Εκνικι τρατθγικι για τθν Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ (1) 

 

Το Εκνικό χζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ προβλζπει 
ζνα φιλόδοξο πλάνο  ζωσ το 2030, το οποίο ςτοχεφει, μεταξφ άλλων, ςε: 

 

 

 

 

 

 

Βελτίωςθ 38% 
τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ ςε ςχζςθ με το 
2017 

Μείωςθ >55% 
εκπομπϊν CO2 ςε ςχζςθ 

με το 2005 

~61%  
μερίδιο ΑΠΕ ςτθν τελικι 

κατανάλωςθ 
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 Το Next Gen ΕU θ απάντθςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν  κρίςθ του COVID – 19. 

 

 

 Ο Ευρωπαϊκόσ Μθχανιςμόσ Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ, ζχει ωσ πρωταρχικό 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ μεγάλθσ κλίμακοσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ ςε 

μεταρρυκμίςεισ και επενδφςεισ που πραγματοποιοφνται από τα κράτθ μζλθ 

 

1. H Εκνικι τρατθγικι για τθν Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ (2) 

€ 750 δισ 
Μετριαςμό οικονομικϊν 

και κοινωνικϊν 
επιπτϊςεων ςτθν εποχι 

μετά τθν πανδθμία 

Αφξθςθ τθσ βιωςιμότθτασ 
& ανκεκτικότθτασ, 

προετοιμαςία για τθν 
πράςινθ και ψθφιακι 

μετάβαςθ 

4 
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€ 72 δισ 

Πράςινθ Ανάπτυξθ 

Ψθφιακι Πολιτικι 

Απαςχόλθςθ, δεξιότθτεσ, κοινωνικι ςυνοχι 

υποδομζσ 

Παραγωγικό μεταςχθματιςμό και ιδιωτικζσ επενδφςεισ 

Next Gen Hellas 

1. H Εκνικι τρατθγικι για τθν Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ (3) 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΤΣΟΝΟΜΩ για ΕΞΤΠΝΑ 
ΠΙΣΙΑ 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ για Δθμόςια 
Κτίρια 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ για τθ 
Βιομθχανία & τισ Επιχειριςεισ 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτον Σουριςμό 

1. H Εκνικι τρατθγικι για τθν Ενεργειακι Εξοικονόμθςθ (4) 



Μείωςθ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τα νοικοκυριά (~9,7% 
ζωσ το 2030) 

Δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτο κτιριακό απόκεμα τθσ 
Χϊρασ μζςα από τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ενεργειακισ 
αναβάκμιςθσ (>8 δισ € ωσ το 2030) 

 Κινθτοποίθςθ τθσ αγοράσ για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςε κτιριακζσ 
 υποδομζσ, ςτιριξθ καταςκευαςτικοφ κλάδου και των κλάδων εγχϊριασ 
παραγωγισ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα (> 3,4 δισ € αφξθςθ του 
ειςοδιματοσ των ςχετικϊσ εργαηόμενων ωσ το 2030). 
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2 

3 
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Διατιρθςθ  υφιςτάμενων και δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ 
(ςυνολικά ωσ το 2030 ~ 22 χιλιάδεσ νζεσ κζςεισ, από επενδφςεισ  
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ι ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ)  

2. Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (1) 



 Δθμιουργία των κατάλλθλων προχποκζςεων για τθν τόνωςθ του 
ανταγωνιςμοφ μεταξφ των  προμθκευτϊν  θλεκτρικισ ενζργειασ 

Ενεργειακι εξοικονόμθςθ ςτον τομζα τθσ τελικισ κατανάλωςθσ (> 2.878 
ktoe ωσ το 2030), μείωςθ εκπομπϊν CO2  (~71% ςε ςχζςθ με το 2005) 

  Αντιμετϊπιςθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, αφοφ  
  μζςα από τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κατοικιϊν μειϊνεται το  
   κόςτοσ ενζργειασ για τισ πολφ χαμθλζσ ειςοδθματικζσ κατθγορίεσ. 
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Ενίςχυςθ ενεργειακισ αςφάλειασ τθσ Χϊρασ, αφοφ θ  
εξοικονόμθςθ οδθγεί ςτθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ θ/ε και ςυμβάλει 
ςτθν απεξάρτθςθ από  ειςαγωγζσ  πετρελαίου & φυςικοφ αερίου 

2. Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (2) 



μετάβαςθ ςε ζνα νζο ψθφιακό μοντζλο λειτουργίασ ςτθν αγορά ενζργειασ, 
όπου ο καταναλωτισ παρζχει ςτο δίκτυο ενζργεια από μικρζσ μονάδεσ ΑΠΕ, 
αλλά και υπθρεςίεσ ευελιξίασ (prosumer) 

   Ποιοτικι αναβάκμιςθ του ρόλου των Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν και θ 
   ζκδοςθ  Πιςτοποιθτικϊν Ενεργειακισ Απόδοςθσ  (ΠΕΑ). 

Ποιοτικι και ενεργειακι αναβάκμιςθ του παλαιοφ κτιριακοφ 
αποκζματοσ τθσ Χϊρασ (~55% των κτιρίων ζχει καταςκευαςτεί πριν 
το 1980 και κατθγοριοποιείται ωσ Η/Θ) 
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9 

10 

11 

12 

Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ - εξθλεκτριςμό ςτισ 
λιγνιτικζσ περιοχζσ. 

2. Προςδοκϊμενα αποτελζςματα (3) 
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3.  τρατθγικόσ χεδιαςμόσ – Πρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΤΣΟΝΟΜΩ 

Μετάβαςθ ςε ζνα νζο κακεςτώσ ςτιριξθσ ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ καθϊσ και 

αυτονόμηςησ, με τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν που χαρακτθρίηουν ζνα «Έξυπνο Σπίτι» 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  

ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ Ι&ΙΙ» 

(πακθτικι εξοικονόμθςθ)  

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΤΣΟΝΟΜΩ» 

(ενεργθτικι εξοικονόμθςθ)  ΑΥΤΟΝΟΜΘΣΘ 

 Περιοριςμζνεσ ενεργειακζσ 
απαιτιςεισ  
 

 Ετιςιεσ προκθρφξεισ με 
διαφορετικό φψοσ 
προχπολογιςμοφ 
 

 Χαμθλόσ μζςοσ ρυκμόσ 
αναβάκμιςθσ κατοικιϊν (~12.300) 
με μεγάλεσ διακυμάνςεισ  
 

 Πλαίςιο ενίςχυςθ κυρίωσ 
αναλόγωσ τθσ ειςοδθματικισ 
κατθγορίασ και των εξαρτϊμενων 
τζκνων 
 
 
 

 
 
 
 

 Αυξθμζνεσ Ενεργειακζσ απαιτιςεισ, 
αναβακμιςμζνοσ ρόλοσ του Ενεργειακοφ 
Επικεωρθτι 

 
 Συνεχζσ ετιςιο  πρόγραμμα (2020 – 

2030), με αυξθμζνο προχπολογιςμό 
 
 Ετιςιοσ ςτόχοσ αναβάκμιςθσ κατοικιϊν 

 
 

 Ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ενίςχυςθσ, με 
αυξθμζνα ποςοςτά επιχοριγθςθσ και με 
ειδικά κίνθτρα 

 
 
 

 Φ/Β 
 
 
 Ζξυπνα Συςτιματα  
        (Smart Home) 
 
 
 Συςτιματα αποκικευςθσ 

(μπαταρίεσ) 
 
 

 Φορτιςτζσ θλεκτρικϊν 
οχθμάτων 
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4. Χρθματοδοτικό πλαίςιο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΤΣΟΝΟΜΩ 

Απολογιςμόσ Τρζχον Εκτίμηςη 

EKO I & II ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 
  Ζτθ 2011 2018 2019 2020 2021 2021 

 Αναβακμιηόμενεσ 
Κατοικίεσ 

65.650 42.700 20.000 45.000 – 60.000 >60.000 >60.000 

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη 
562 502 275 850 >1 δισ >1 δισ 

          

Τομεακά ΕΠ 
430 

431,3 170,7 

850 
Ταμείο Ανάκαμψησ & 

Ανθεκτικότητασ 
Περιφερειακά ΕΠ 37,4 23,6 

Εθνικοί πόροι 132,2 33,3 80,7 

Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη 
562,2 502 275 850 >1 δισ >1 δισ 
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6. Χρονοδιάγραμμα ζναρξθσ υποβολισ αιτιςεων 

Προχπολογιςμόσ 2020: € 850 εκατ. 

Περιφζρεια Ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων 

Κριτθσ, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 02.11.2020 

Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 04.11.2020 

Δυτικισ Μακεδονίασ 09.11.2020 

Κεντρικισ Μακεδονίασ 11.11.2020 

Θεςςαλίασ 16.11.2020 

Θπείρου, Ιονίων Νιςων 18.11.2020 

Αττικισ 23.11.2020 

τερεάσ Ελλάδασ, Πελοποννιςου  26.11.2020 

Δυτικισ Ελλάδασ 30.11.2020 

Πολυκατοικίεσ 03.12.2020 
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7. Ωφελοφμενοι Δικαιοφχοι 

 

 

 

 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ: 

1. Αν κατοικία για τθν οποία γίνεται θ αίτθςθ, κατά το φορολογικό ζτοσ 2019 

ενοικιάηεται/διατίκεται για βραχυχρόνια μίςκωςθ ι είναι κενι, ι ζχει αποκτθκεί 

πρόςφατα, τότε δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα ζχουν μόνο ο πλιρθσ 

κφριοσ ι ο επικαρπωτισ.  

2. ε περίπτωςθ φπαρξθσ πολλϊν δικαιοφχων εμπράγματων δικαιωμάτων ςε 

επιλζξιμθ κατοικία, θ αίτθςθ υποβάλλεται από ζναν εκ των δικαιοφχων, μετά από 

ςυναίνεςθ των υπολοίπων.  

Φυςικά πρόςωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλιρουσ 
κυριότθτασ/επικαρπίασ/ψιλισ κυριότθτασ) ςε επιλζξιμθ 
κατοικία και εφόςον πλθροφν τα ειςοδθματικά κριτιρια 
ενίςχυςθσ. 
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8. Επιλζξιμεσ Κατοικίεσ 

Μία κατοικία, προκειμζνου να κρικεί επιλζξιμθ, πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ γενικζσ 

προχποκζςεισ: 

1. Χρθςιμοποιείται ωσ κφρια κατοικία, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1) του προςϊπου που τθ χρθςιμοποιεί 

2. Υφίςταται νόμιμα.  

3. Ζχει καταταχκεί βάςει του Πιςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ), το οποίο ζχει 

εκδοκεί μετά τθν 26/11/2017 ςε κατθγορία χαμθλότερθ ι ίςθ τθσ Γ. 

4. Δεν ζχει κρικεί κατεδαφιςτζα. 



15 

9. Επιλζξιμεσ Πολυκατοικίεσ (1) 

Αίτθςθ Πολυκατοικίασ Σφποσ Α 

Υποβάλλεται από τον εκπρόςωπο τθσ πολυκατοικίασ, και ςυνδζεται 

με επιμζρουσ αιτιςεισ μεμονωμζνων διαμεριςμάτων που 

περιλαμβάνουν μθ κοινόχρθςτεσ ενεργειακζσ παρεμβάςεισ 

αναβάκμιςθσ αυτϊν. 

 
 

 Θ πολυκατοικία πρζπει να ζχει εκδϊςει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) και να 

ζχει αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΝΕΟ!) 

 Απόφαςθ Γενικισ Συνζλευςθσ, υποβολι αίτθςθσ από εκπρόςωπο κακϊσ και 

επιμζρουσ αιτιςεισ από τουσ ιδιοκτιτεσ των διαμεριςμάτων 

 Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ που αφορά ςυνολικά ςτο τμιμα του κτθρίου 

που χρθςιμοποιείται ωσ κατοικία.  
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9. Επιλζξιμεσ Πολυκατοικίεσ (2) 

Αίτθςθ Πολυκατοικίασ Σφποσ Β (ΝΕΟ!) 

Υποβάλλεται από τον εκπρόςωπο και περιλαμβάνει μόνο 

αυτοτελείσ παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ των κοινόχρθςτων 

χϊρων πολυκατοικίασ, χωρίσ, δθλαδι, να 

ςυμπεριλαμβάνονται παρεμβάςεισ ςτα διαμερίςματα. 

 

 

 Θ πολυκατοικία πρζπει να ζχει εκδϊςει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) και να 

ζχει αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

 Απόφαςθ Γενικισ Συνζλευςθσ και υποβολι αίτθςθσ από εκπρόςωπο  

 Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ που αφορά ςυνολικά ςτο τμιμα του κτθρίου 

που χρθςιμοποιείται ωσ κατοικία.  

 Αφορά μόνο κοινόχρθςτεσ παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και 

αυτονόμθςθσ. 
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10. Κίνθτρα Εξοικονομϊ – Αυτονομϊ 

 Στθ νζα προςζγγιςθ του προγράμματοσ, ενιςχφεται ο προςανατολιςμόσ ςτο επιδιωκόμενο 
αποτζλεςμα, δθλαδι ςτθν εξοικονομοφμενθ ενζργεια 

 Ενεργειακι απαίτθςθ: αναβάκμιςθ υποχρεωτικά κατά τουλάχιςτον 3 ενεργειακζσ 
κατθγορίεσ 

ενεργειακό premium  ςτθν επιχοριγθςθ, όταν οι παρεμβάςεισ οδθγοφν ςε ςθμαντικι 
μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςε ενεργοβόρεσ κατοικίεσ 

 ανϊτατο μοναδιαίο κόςτοσ € 1,2 ανά εξοικονομοφμενθ KWh (αφορά επιλζξιμο π/υ 
παρεμβάςεων ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ) 

 

 Ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ ςυνολικϊν παρεμβάςεων (ενεργειακισ 
εξοικονόμθςθσ,  ζξυπνων ςυςτθμάτων και ενεργειακισ αυτονόμθςθσ):   

 € 50.000 ανά επιλζξιμθ κατοικία ι  

 € 100.000 ανά ΑΦΜ Ωφελοφμενου Δικαιοφχου (για περιςςότερεσ κατοικίεσ- NEO!) 

 € 80.000 ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ κοινόχρθςτων παρεμβάςεων ςε 

πολυκατοικίεσ 
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10. Κίνθτρα Εξοικονομϊ – Αυτονομϊ 

2020 
Ατομικό 

Ειςόδθμα 

Οικογενειακό 

Ειςόδθμα 

Βαςικό 

Ποςοςτό 

Επιχ/ςθσ 

COVID-19 

premium 

2020 - 2021 

Ενεργειακό 

premium 

αναβάκμιςθσ 

κτιρίων Η/Θ 

ςε >Β 

Μζγιςτο 

Ποςοςτό 

Επιχ/ςθσ 

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% 

 Ριτρα Δίκαιθσ Μετάβαςθσ: προςαφξθςθ +10% ςτο βαςικό ποςοςτό επιχ/ςθσ  για τισ 
λιγνιτικζσ περιοχζσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ και Μεγαλόπολθσ. 

1 Πολυκατοικία Τφπου Α 60% 10% 10% 80% 

2 Πολυκατοικία  Τφπου Β 60% 10% - 70% 



5. Κίνθτρα – Εξοικονομϊ Κατ’ Οίκον Ι  & ΙΙ 

 

 

 

19 

Προκιρυξθ 2011 2018 2019 

Ειςοδ. Κατθγορίεσ 
(μζγιςτο όριο οικογ. 
ειςοδιματοσ) 

3 (€ 80.000) 7 (€ 50.000) 7  

Επιχοριγθςθ 15-75%, αναλόγωσ 
εις. κατθγορίασ 

0-60%, αναλόγωσ 
εις. κατθγορίασ 

0-60%, αναλόγωσ 
εις. κατθγορίασ & 
αρικμοφ εξαρτ. 
τζκνων 

Άτοκο δάνειο υποχρεωτικό για όλεσ 
τισ κατθγορίεσ 

Μόνθ επιλογι για 
τθν υψθλι 
κατθγορία (όχι 
επιχοριγθςθ) 

Μόνθ επιλογι για 
τθν υψθλι 
κατθγορία (όχι 
επιχοριγθςθ) 

Ενεργειακι 
απαίτθςθ 

Αναβάκμιςθ 1 ενεργ. 
Κατθγορία 

Επίτευξθ ελάχιςτθσ ενεργ. Εξοικονόμθςθσ 
βάςει ΚΕΝΑΚ 



11. Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ 
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Ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ 

Ενεργειακισ αυτονομίασ 

 
Ζξυπνα ςυςτιματα 
(Smart Home) 
 

Κοινόχρθςτεσ 



11. Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ Ενεργειακισ Εξοικονόμθςθσ (Νζα ςτοιχεία!) 
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1. Αντικατάςταςθ Κουφωμάτων 
 Υποχρεωτικι ανακφκλωςθ ι απόρριψθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων ςε νομίμωσ 

λειτουργοφντεσ χϊρουσ απόρριψθσ υλικϊν (αντικακιςτϊ – ανακυκλϊνω) 
 

 Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ υαλοπινάκων ςε κτίρια προςτατευόμενα ι ιςτορικισ 
αξίασ ι ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ 

 
2. Σοποκζτθςθ/αντικατάςταςθ κερμοκάλυψθσ/κελφφουσ 

 Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ κεωροφνται και οι τυχόν εργαςίεσ μικρισ κλίμακασ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ κερμομόνωςθσ (ρθγματϊςεισ, ςτεγανοποιιςεισ). 

 
3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ 

 Καταργείται θ επιλεξιμότθτα για νζουσ καυςτιρεσ πετρελαίου 
 Επιλζξιμθ παρζμβαςθ θ αποξιλωςθ καυςτιρων πετρελαίου και των ςχετικϊν 

δεξαμενϊν  
 Καταργείται θ επιλεξιμότθτα για ενεργειακά τηάκια ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ 

 
4. φςτθμα Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ με χριςθ ΑΠΕ 

 Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ για τισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνο 
ςφςτθμα ΗΝΧ. 



11. Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ Ενεργειακισ αυτονομίασ (ΝΕΟ!) 
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1. υςτιματα θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ  
 επιλζξιμα μόνο εφόςον θ κατοικία αναβακμίηεται, με τισ κφριεσ παρεμβάςεισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςε ενεργειακι κατθγορία τουλάχιςτον Β+. 
 

 Επιλζξιμθ παρζμβαςθ αποτελεί θ εγκατάςταςθ Φ/Β ςτακμοφ μόνο  για τθν 
κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ (net metering) 
 
 

2. υςτιματα αποκικευςθσ 
 Επιλζξιμθ μόνο ωσ ςυμπλθρωματικι παρζμβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ νζου  

Φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ  
 

 
3. Τποδομζσ φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων 

 CE Πιςτοποιθμζνεσ 
 

 επιλζξιμεσ μόνο οι ςυςκευζσ που είναι κατάλλθλεσ, βάςει προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και 
προορίηονται για φόρτιςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων ςε οικιακό περιβάλλον 



11. Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ Ζξυπνων υςτθμάτων (Smart Home) (ΝΕΟ!) 
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Ψθφιακά ςυςτιματα και τεχνολογίεσ που ςυμβάλουν ςτθν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

α) Ζξυπνου φωτιςμοφ (π.χ. ζξυπνεσ πρίηεσ, φωτιςμόσ χαμθλισ κατανάλωςθσ LED) 

β) Ζξυπνθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ/ψφξθσ (π.χ. ζξυπνοι κερμοςτάτεσ) 

γ) Απομακρυςμζνου Ελζγχου (ζξυπνοι αιςκθτιρεσ) 

  

Επιλζξιμεσ μόνο οι παρεμβάςεισ που: 

 προςαρμόηουν και διατθροφν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ (ςυςκευζσ, φωτιςμόσ, 
κζρμανςθ, ηεςτό νερό κλπ) ςτα επίπεδα που επιλζγουν οι χριςτεσ με ςτόχο τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ  ι/και 

 

 καταγράφουν και επεξεργάηονται ςτοιχεία κατανάλωςθσ ενζργειασ ι/και 

 

 προςαρμόηουν και διατθροφν τα επίπεδα ςκίαςθσ  



11. Λοιπζσ Επιλζξιμεσ Κοινόχρθςτεσ Παρεμβάςεισ (Πολυκατοικίεσ) (ΝΕΟ!) 
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1. Αναβάκμιςθ ανελκυςτιρα 
 Επιλζξιμεσ μόνο οι παρεμβάςεισ που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ 

ανελκυςτιρων (ΚΤΑ  28425/2008) και  
 θ υποχρεωτικι εγκατάςταςθ inverter ςτουσ ανελκυςτιρεσ προκειμζνου να 

επιτυγχάνεται μείωςθ του ενεργειακοφ τουσ αποτυπϊματοσ δίχωσ να 
επθρεάηεται θ αςφάλεια και θ λειτουργικότθτά τουσ 

 
 

2. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ 
 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με χαμθλισ κατανάλωςθσ (π.χ. LED) 

 

 Αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ χρονιςμοφ με ζξυπνο ςφςτθμα διαχείριςθσ, 
αναλόγωσ χρονικισ ςτιγμισ (θμζρα/νφχτα), φωτεινότθτασ, ςθμείο 
ειςόδου/εξόδου κ.α. 
 

 Αντικατάςταςθ του κυκλϊματοσ ενεργοποίθςθσ με αυτοματιςμό με αιςκθτιρεσ 
κίνθςθσ 

  
 
 



12. Επιχειρθςιακζσ Βελτιϊςεισ (ΝΕΟ!) 
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  Διαρκϊσ ανοιχτι πλατφόρμα υποβολισ αιτιςεων από το 2021 ι τακτικοί κφκλοι ανά 

τρίμθνο, γνωςτοί εκ των προτζρων, προσ αποφυγι αιφνιδιαςμοφ τθσ αγοράσ κακϊσ και 

φαινομζνων «ςυνωςτιςμοφ» 

  Αναβάκμιςθ του περιεχομζνου των ενεργειακϊν επικεωριςεων και των ΠΕΑ, με τθν 

ςταδιακι εφαρμογι των προβλζψεων του ΜoU με το ΤΕΕ (βελτίωςθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν/ΚΕΝΑΚ, ενίςχυςθ των ελζγχων κλπ), για τθ κωράκιςθ του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ 

 Μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, με απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν ζγκριςθσ των αιτιςεων  

 Βελτιϊςεισ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν, κατά το μζγιςτο δυνατό, 

αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία των αιτιςεων 

 Αναβακμιςμζνθ λειτουργία HELPDESK από τθν Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα 

 

 


