
Η Partners Ο.E. είναι εξειδικευμένη εταιρεία ενεργειακών 
παρεμβάσεων με αριθμό μητρώου από το Υ.ΠΕ.ΚΑ. 45 με 
μεγάλη εμπειρία στην αναβάθμιση των κτιρίων, με πάνω 

από 500 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα. 

Επικοινωνήστε μαζί μας!

2511-104.075, 2511-104.076, 2510-220.831

web: www.partners.com.gr 
email: info@partners.com.gr

Δαγκλή 24 (έναντι Εργατικού Κέντρου)
Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:
1.  Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, με δυνατότητα 
υποβολής μόνο μίας (1) αίτησης (για κάθε ΑΦΜ), 
σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

2.  Το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως κύρια 
κατοικία στη φορολογική δήλωση, να υφίσταται 
νόμιμα και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Εξοικονομώ
2021
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που προβλέπεται  
για μονοκατοικίες και διαμερίσματα είναι 28.000,00€.

Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης έως και 75%.

Συμμετοχή είτε με δάνειο είτε με ίδια κεφάλαια.

Η αποπληρωμή του δανείου (ΑΤΟΚΟ) κυμαίνεται από  
τέσσερα έως έξι (4-6) έτη. 



Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση  
του ακινήτου:
1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.

2. Άδεια οικοδομής ακινήτου & τακτοποιήσεις (εάν υπάρχουν).

3. Κτηματολόγιο.

4. Πρόσφατο Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.

5.  Πρόσφατο Ε1 ιδιοκτήτη (εάν το ακίνητο μισθώνεται ή έχει 
γίνει δωρεάν παραχώρηση, προσκομίζεται το Ε1 του χρήστη 
και το Ε2 του ιδιοκτήτη).

6. Πρόσφατο εκκαθαριστικό.

7. Φωτοτυπία 2 όψεων Δελτίου Ταυτότητας.

8. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος.

9. Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

10. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από ΑΣΠΕ.

Προϋποθέσεις επιδότησης:

Ατομικό
εισόδημα (€)

Οικογενειακό  
εισόδημα (€)

Ποσοστό 
επιχορήγησης

(ιδιοκατοίκηση από  
τον αιτούντα)

Ποσοστό 
επιχορήγησης

(δωρεάν παραχώρηση/ 
ενοικίαση)

1 0€ - 5.000€ 0€ - 10.000€ 75% 65%

2 5.000€ - 10.000€ 10.000€ - 20.000€ 70% 60%

3 10.000€ - 20.000€ 20.000€ - 30.000€ 55% 45%

4 20.000€ - 30.000€ 30.000€ - 40.000€ 45% 40%

5 > 30.000€ > 40.000€ 40% 40%

Επιλέξιμες παρεμβάσεις:
1.  Αντικατάσταση Κουφωμάτων, σε συνδυασμό με τοποθέτηση 

εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (κουτί-ρολό,  
εξώφυλλα, σήτες). 
- η αντικατάσταση μόνο υαλοπινάκων είναι επιλέξιμη 
παρέμβαση μόνο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα  
ή με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.

2.  Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου 
συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πυλωτής. 
- συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες (αποξήλωση  
και αποκομιδή) και επεμβάσεις στη στέγη (μερική 
αντικατάσταση κεραμιδιών).

3.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης (αντλίες 
θερμότητας, λέβητες πέλλετ και αερίου, κλιματιστικά). 
- καταργείται η επιλεξιμότητα για λέβητες πετρελαίου και  
ενεργειακά τζάκια.

4.  Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας). 
- υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

5. Σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες).

6.  Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smarthome), 
τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας (διαχείριση 
ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και 
απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

7. Αναβάθμιση φωτισμού (μόνο για πολυκατοικίες).

Ο έλεγχος των εγγράφων γίνεται χωρίς  
οικονομική επιβάρυνση!


