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    Προετοιμασία για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

(Αναμένεται νέος κύκλος το 2020) 
Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον 

εντός του 2020! Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας για την επιτυχή ένταξή σας στο πρόγραμμα είναι η σωστή 

και έγκαιρη προετοιμασία! 

Α. Βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσετε 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από 

Μηχανικό – Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος θα εκδώσει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης θα γίνει η επιλογή των παρεμβάσεων με 

στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

της κατοικίας σας.  

Β. Τι να προσέξετε  

1) Να έχετε ο ίδιος/ η ίδια κωδικούς taxisnet. 

2) Να έχετε υποβάλει έγκαιρα την φορολογική σας δήλωση. 

3) Το ακίνητο που θα γίνουν οι παρεμβάσεις να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως κύρια κατοικία από 

εσάς (να προκύπτει από το Ε1). Σε περίπτωση που ενοικιάζεται ή παραχωρείται, θα πρέπει αυτός που την 

χρησιμοποιεί να το δηλώνει ως κύρια κατοικία. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ώστε να υπάρχει συμφωνία 

στα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2, κ.λπ.). 

4) Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) να είναι νομίμως υφιστάμενο (να υπάρχει αντίγραφο της 

οικοδομικής άδειας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο). Σε περίπτωση που υπάρχουν 

αυθαιρεσίες, θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί με νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων και να έχει καταβληθεί πριν 

την αίτηση το 30% του προστίμου. 

5) Να υπάρχει ταύτιση των πραγματοποιούμενων τετραγωνικών μέτρων, με αυτά που αναφέρονται στην 

Οικοδομική άδεια και δηλώνονται στο Ε9. 

6)  Να έχετε δηλώσει σωστά στο έντυπο Ε9 και στο έντυπο Ε1 τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ. 

7)  Σε περίπτωση που στην Οικοδομική Άδεια αναφέρεται άλλη διεύθυνση, θα πρέπει να πάρετε από τον Δήμο 

έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η Άδεια αναφέρεται στη σημερινή διεύθυνση. 

 

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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