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Δικαιολογητικά Προγράμματος  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

(Αναμένεται νέος κύκλος το 2020) 
 

 Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τ.Κ., Πόλη, Διεύθυνση ακινήτου προς ένταξη 

 Κωδικοί taxisnet  

 Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας (αν πρόκειται για άλλον, πέρα του ωφελούμενου) 

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο 

 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, η οποία θα δηλωθεί στο σύστημα 

 Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας εισοδήματος 

 Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) 

 Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 

 Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής 

Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) 

 Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) 

συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία. 

 Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα πέραν του μηδενικού, αντίγραφο της δήλωσης Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό 

 Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα και προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης 

Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης 

 Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως 

υφιστάμενο κτίσμα 

 Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και Μελέτη Θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν 

 Έγγραφα Κτηματολογίου 

 Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου 

 Βεβαίωση ΟΤΑ αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο νομιμοποιητικό έγγραφο είναι διαφορετική από τη 

σημερινή διεύθυνση του ακινήτου. 

 Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει 

 Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ – 2019 (Αναμένεται νέος κύκλος το 2020) 
 Το γραφείο μας αναλαμβάνει: 

 Την πλήρη ενημέρωσή σας ως Σύμβουλος Έργου. 

 Την προετοιμασία – κατάθεση του φακέλου και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή σας στο 

πρόγραμμα. 

 Την καθοδήγησή σας για τη σωστή επιλογή των εργασιών. 

 Την πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση και την καταγραφή τω παρεμβάσεων εκείνων που θα αποδώσουν το 

μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επιθυμίες σας. 

 Την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών (π.χ. άδεια μικρής κλίμακας, μελέτη θέρμανσης, κ.λπ.). 

 Την επίβλεψη και υλοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης εφόσον το επιθυμείτε. 

 Την δεύτερη ενεργειακή Επιθεώρηση και την μετέπειτα τεχνική υποστήριξη για τα παραστατικά και την 

ενημέρωση των προμηθευτών έως και την τελική εκταμίευση. 

 Την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε περίπτωση που είστε ήδη ενταγμένοι στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ – 

Β’ Κύκλος και επιθυμείτε τη συνεργασία σας με Σύμβουλο έργου. 

 

Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αρκετά πριν την έναρξη του προγράμματος 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή σας σε αυτό! 

 

Το γραφείο μας διεκπεραίωσε επιτυχώς πλήθος αιτήσεων σε Αιτωλοακαρνανία και Αττική.  

Αφιερώσαμε χιλιάδες ώρες  

 στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας,  

 στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών,  

 στην ετοιμασία φακέλων,  

 στην απευθείας επικοινωνία με το Υπουργείο για την επίλυση ασαφειών. Υπήρξαν μάλιστα αρκετές φορές 

που προβλέψαμε ασάφειες του Οδηγού Προγράμματος και ενημερώσαμε εγκαίρως τους ωφελούμενους 

που μας εμπιστεύτηκαν πολύ πριν εκδοθούν οι αντίστοιχες διευκρινιστικές οδηγίες από το Υπουργείο. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ορίσουμε ραντεβού και να σας προετοιμάσουμε σωστά για  

την ένταξή σας στον νέο κύκλο του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2020! 
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