
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα 

που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020) και κατά 

το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλή-

ρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη 

κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ενίσχυσης. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατη-

γορίες του πίνακα γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό ει-

σόδημα»

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμ-
βάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, 
με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών στο πλαίσιο της 
μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι», με κρατική 
επιχορήγηση έως και 75%. 
Ο προϋπολoγισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. 
ευρώ και η κατανομή του διανέμεται ανά Περιφερειακή Ενό-
τητα (Π.Ε).
Σημειώνεται, πως στις Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας και 
Εύβοιας έχει διαμοιραστεί επιπλέον 5% του συνολικού πρου-
πολογισμού.
Τα κριτήρια προτεραιοποίησης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά 
και κοινωνικά, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Η δυνα-
τότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα παρέ-
χεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.*

* Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2021»  θα ανοίξει μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η 
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%) – Προκύπτει από 
τη διαφορά κατανάλωσης βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου εξοικονό-
μησης

  Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
  Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
  Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
  Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
  Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
  ΑμεΑ (7%). – Λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο σύζυγος σε περίπτωση 
οικογενειακού εισοδήματος 

  Πολύτεκνοι (7%). – Αναγκαίο πιστοποιητικό πολυτεκνικής Ιδι-
ότητας της ΑΣΠΕ εντός εξαμήνου και πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης θα γνωστοποιείται στον 
αιτούντα η βαθμολογία που συγκέντρωσε βάση των ανωτέρων. 
Από αυτή θα προκύπτει και η σειρά της αίτησης στην κατάταξη, η 
οποία θα γνωστοποιηθεί αφού κλείσει η περίοδος υποβολής και 
αξιολόγησης αιτήσεων.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης καθώς και η παρακολού-
θηση και ο έλεγχος των μεταβολών, 
κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6Ο Χιλ. Θεσσαλονίκης Αθηνών 
570 09 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 790 330
F: 2310 753 416

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Επαρχιακή Όδος Χανίων Σούγιας 
731 31 Χανιά, Κρήτη 
Τ: 28210 09875
F:  28210 31104 
chania@etem.com 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
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>20.000-30.000
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  Να έχει ΑΦΜ Διαχείρισης Πολυκατοικίας 
  Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αφορά 
συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, , 
συνοδευόμενο από το έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτη-
σίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ κατάστη-
μα στο ισόγειο κτιρίου)
Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοί-
κηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχεια μόνο ο συγκύριος 
που την ιδιοκατοικεί.

10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑΣ

 1   Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης 
στην εφαρμογή TAXISnet.

 2    Προσκόμιση βεβαίωσης περαίωσης 
της υπαγωγής περί τακτοποίησης 
αυθαίρετων κατασκευών και εξό-
φληση του συνόλου του ενιαίου ει-
δικού προστίμου.

 3   Υποβολή και εκκαθάριση δήλω-
σης για το φορολογικό έτος 2020.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ανα-
γράφεται ο αριθμός παροχής ηλε-

κτρικής ενέργειας.

 4   Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης του Ακινήτου και συμπλή-

ρωση του σχετικού ηλεκτρονικού 

Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων 

Ενεργειακής Εξοικονόμησης

  Να είναι κύρια, όπως προκύπτει από το 
Ε1

  Να υφίσταται νόμιμα
  Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  Να έχει καταταχθεί βάσει ΠΕΑ σε κατη-
γορία χαμηλότερη ή ίσης της Γ’ κλάσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

www.etem.com

www.etem.com
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ρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη 

κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ενίσχυσης. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατη-

γορίες του πίνακα γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό ει-

σόδημα»

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμ-
βάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, 
με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών στο πλαίσιο της 
μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι», με κρατική 
επιχορήγηση έως και 75%. 
Ο προϋπολoγισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. 
ευρώ και η κατανομή του διανέμεται ανά Περιφερειακή Ενό-
τητα (Π.Ε).
Σημειώνεται, πως στις Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας και 
Εύβοιας έχει διαμοιραστεί επιπλέον 5% του συνολικού πρου-
πολογισμού.
Τα κριτήρια προτεραιοποίησης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά 
και κοινωνικά, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Η δυνα-
τότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα παρέ-
χεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.*

* Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2021»  θα ανοίξει μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η 
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%) – Προκύπτει από 
τη διαφορά κατανάλωσης βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου εξοικονό-
μησης

  Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
  Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
  Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
  Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
  Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
  ΑμεΑ (7%). – Λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο σύζυγος σε περίπτωση 
οικογενειακού εισοδήματος 

  Πολύτεκνοι (7%). – Αναγκαίο πιστοποιητικό πολυτεκνικής Ιδι-
ότητας της ΑΣΠΕ εντός εξαμήνου και πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης θα γνωστοποιείται στον 
αιτούντα η βαθμολογία που συγκέντρωσε βάση των ανωτέρων. 
Από αυτή θα προκύπτει και η σειρά της αίτησης στην κατάταξη, η 
οποία θα γνωστοποιηθεί αφού κλείσει η περίοδος υποβολής και 
αξιολόγησης αιτήσεων.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης καθώς και η παρακολού-
θηση και ο έλεγχος των μεταβολών, 
κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

exoikonomokatoikon.gr

800.111.3836
ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΕΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

exoikonomokatoikon.gr

   800.111.3836
ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

& ΓΡΑΦΕΙΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4
190 18 Μαγούλα, Αττική 
Τ: 210 489 8605
F: 210 489 8500 -10
etem.gr@etem.com 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6Ο Χιλ. Θεσσαλονίκης Αθηνών 
570 09 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 790 330
F: 2310 753 416

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Επαρχιακή Όδος Χανίων Σούγιας 
731 31 Χανιά, Κρήτη 
Τ: 28210 09875
F:  28210 31104 
chania@etem.com 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  € ≤10.000

75%

40%

70%

40%

>10.000-20.000

55%

40%

>20.000-30.000

45%

40%

>30.000-40.000

40%

40%

>40.000-60.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ € ≤5.000

75%

40%

70%

40%

>5.000-10.000

55%

40%

>10.000-20.000

45%

40%

>20.000-30.000

40%

40%

>30.000-50.000

  Να έχει ΑΦΜ Διαχείρισης Πολυκατοικίας 
  Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αφορά 
συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, , 
συνοδευόμενο από το έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτη-
σίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ κατάστη-
μα στο ισόγειο κτιρίου)
Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοί-
κηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχεια μόνο ο συγκύριος 
που την ιδιοκατοικεί.

10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑΣ

 1   Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης 
στην εφαρμογή TAXISnet.

 2    Προσκόμιση βεβαίωσης περαίωσης 
της υπαγωγής περί τακτοποίησης 
αυθαίρετων κατασκευών και εξό-
φληση του συνόλου του ενιαίου ει-
δικού προστίμου.

 3   Υποβολή και εκκαθάριση δήλω-
σης για το φορολογικό έτος 2020.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ανα-
γράφεται ο αριθμός παροχής ηλε-

κτρικής ενέργειας.

 4   Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης του Ακινήτου και συμπλή-

ρωση του σχετικού ηλεκτρονικού 

Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων 

Ενεργειακής Εξοικονόμησης

  Να είναι κύρια, όπως προκύπτει από το 
Ε1

  Να υφίσταται νόμιμα
  Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  Να έχει καταταχθεί βάσει ΠΕΑ σε κατη-
γορία χαμηλότερη ή ίσης της Γ’ κλάσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

www.etem.com

www.etem.com



E45 E50 ES38 E32E68E38
Σχεδιασμός που συνδυάζει τη μέγιστη δομική ευστάθεια με την 

οικονομικότερη διατομή αλουμινίου. 

Διαθέτει πληθώρα τεχνικών λύσεων και είναι ικανό να καλύψει 

πλήθος διαφορετικών τυπολογιών.

Διατίθεται σε όψεις με επίπεδο και καμπύλο σχεδιασμό. 

Μπορεί να υποδεχτεί υαλοπίνακες πάχους μέχρι 30mm.

Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού:

Σχεδιασμός που συνδυάζει τη μέγιστη δομική ευστάθεια με την 
θερμική αγωγιμότητα. 

Διαθέτει πληθώρα τεχνικών λύσεων και είναι ικανό να καλύψει 
πλήθος διαφορετικών τυπολογιών.

Διατίθεται σε όψεις με επίπεδο και καμπύλο σχεδιασμό. Επιδέ-
χεται εφαρμογής αντιδιαρρηκτικού εξοπλισμού κλάσης RC2. 

Μπορεί να υποδεχτεί υαλοπίνακες πάχους μέχρι 40mm.

Υψηλής ποιότητας θερμοδιακοπτόμενο σύστημα ανοιγόμενων 

κουφωμάτων, στιβαρής κατασκευής, με δυνατότητα επιλογής 

επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας. 

Ο επίπεδος σχεδιασμός ικανοποιεί τις σύγχρονες αισθητικές 

απαιτήσεις. 

Μπορεί να υποδεχτεί υαλοπίνακες πάχους μέχρι 48mm.

Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία της ΕΤΕΜ έχει ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες της BMW, AUDI, DAIMLER, 
Jaguar Land- Rover και της Lamborghini, καθώς από 
το 2013 είναι εγκεκριμένος και πιστοποιημένος προ-
μηθευτής των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών οίκων αυ-
τοκινητοβιομηχανίας.

  Στον υψηλότερο ουρανοξύστη των Βαλκανίων 
  Σε δεκαώροφο πολυτελές ξενοδοχείο στην καρ-
διά του Μανχάταν 
  Σε εξωτικό θέρετρο στις Μαλδίβες
  Στο εμβληματικό μνημείο Arc de la Defense, στο 
Παρίσι
  Στον πρώτο ουρανοξύστη στην Ελλάδα, τον 
Πύργο Αθηνών 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΑΣ;
Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο και το είδος 
ανοίγματος του κουφώματος ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος σας 
και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Πρέπει να γνωρίζετε πως σημαντικό ρόλο για την από-
δοση των κουφωμάτων παίζει η σωστή τοποθέτηση τους και η 
εγκατάσταση τους πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο 
τεχνικό προσωπικό.

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ;
Με τη χρήση θερμοδιακοπτόμενων συστημάτων αλουμινίου 
και κατάλληλων υαλοπινάκων (τζάμια). Με αυτόν τον τρόπο πε-
ριορίζουμε τις απώλειες θερμότητας ακόμα και σε ποσοστό 35%. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ;
Τα σύγχρονα συστήματα αλουμινίου περιέχουν διάφορες ενισχύ-
σεις (πολυαμίδια και αφρώδη υλικά) ανάμεσα στις πλευρές τους, 
με τις οποίες επιτυγχάνεται η «διακοπή» της μετάδοσης θερ-
μότητας από και προς τον εξωτερικό χώρο στο εσωτερικό 
του σπιτιού σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;
Η μέτρηση του πόσο αντιστέκεται ένα κούφωμα στην μεταφορά 
της θερμοκρασίας γίνεται με τον συντελεστή ενεργειακής από-
δοσης Uw.  Κουφώματα με Uw μεγαλύτερο απο 3,2 θεωρού-
νται συμβατικά, ενώ κουφώματα με συντελεστή μικρότερο απο 
2,6 θεωρούνται ενεργειακά υψηλών επιδόσεων. Όσο η τιμή Uw 
πλησιάζει το μηδέν, τόσο πιο καλή θερμομόνωση επιτυγχά-
νεται, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μια γραπτή προσφορά βοηθάει στην σύγκριση τιμών σε περί-
πτωση που απευθυνθείτε σε περισσότερους από έναν κατασκευα-
στή. Καλό θα ήταν να συνάψετε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον 
κατασκευαστή εφόσον προχωρήσετε στην αποδοχή της προσφο-
ράς με υπογραφή και σφραγίδα.

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Η κάθε εταιρεία σχεδιάζει κι εμπορεύεται εξαρτήματα και μηχανι-
σμούς βάσει των οποίων γίνεται και η πιστοποίηση των συστη-
μάτων της. Είναι σημαντικό να ζητήσετε από τον κατασκευαστή 
την χρήση τους για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ;
Η επιλογή του κατάλληλου κατασκευαστή είναι σημαντική για την 
επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Ζητείστε από τον κατα-
σκευαστή να σας αναλύσει τις διαφορές επιδόσεων στα συστή-
ματα καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν την τοποθέτηση. 
Επισκεφθείτε το δίκτυο των συνεργατών μας, στην επίσημη 
ιστοσελίδα etem.com.

Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,6 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,4 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,3 W/m2•K 

Α Ν Ο Ι Γ Ο Μ Ε Ν Α  Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Α  Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ 
ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το E50 θεωρείται το κορυφαίο σύστημα στην κατηγορία του. 
Από τις πλέον εξελιγμένες και βελτιστοποιημένες λύσεις, ικανό 
να λειτουργήσει και με μηχανισμό ανύψωσης. 

Με μοναδικές δυνατότητες για μια τόσο κομψή λύση, επιτρέπει 
την ενσωμάτωση φύλλων βάρους έως 400kg. 

Η ιδέα ενός «ενιαίου πλαισίου περιμετρικά» εξασφαλίζει γρή-
γορη συναρμολόγηση και εύκολη τοποθέτηση. 

Υποδέχεται υαλοπίνακες έως και 40mm, επιτρέπει την εφαρ-
μογή ειδικά σύνθετων δομών υάλωσης για υψηλότερα επίπε-
δα ασφάλειας και ηχομείωσης.

Στιβαρή και κομψή λύση συστημάτων αλουμινίου με ένα ιδιαι-

τέρως πετυχημένο θερμομονωτικό σύστημα. 

Πάχος υάλωσης έως 28mm και δυνατότητα ολίσθησης έως 

200kg ανά φύλλο. 

Φέρει ένα ευρύ φάσμα τυπολογιών ικανό να υποστηρίξει όλες 

τις εφαρμογές που επιθυμεί να υλοποιήσει ο πλέον απαιτητι-

κός χρήστης.

Το Ε32 είναι ένα συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται ως η οικονομικότερη επιλογή της αγοράς στην 
κατηγορία του, ενώ αποτελεί την ιδανική επιλογή για την αντι-
κατάσταση κουφωμάτων σε μεσαίας διάστασης ανοίγματα.

Με έξυπνο σχεδιασμό, απλούστερα εξαρτήματα και το χαμη-
λότερο βάρος διατομών στην κατηγορία του, το σύστημα Ε32 
προσφέρει εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέ-
τηση.

Υποδέχεται υαλοπίνακες έως 22mm.

Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,6 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,8 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 2,4 W/m2•K 

ΓΝΩΡΊΖΑΤΕ ΌΤΊ Η ΕΤΕΜ 
ΚΑΊ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΒΡΊΣΚΌΝΤΑΊ: 

Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα ΥδατοστεγανότηταΚλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4

Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα ΑεροδιαπερατότηταΚλάση Ε1050 Κλάση Ε1200 Κλάση Ε1500 Κλάση 9A Κλάση E1050 Κλάση 5A

Κλάση C5 Κλάση C5 Κλάση C5 Κλάση B2 Κλάση C5 Κλάση B1Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση



E45 E50 ES38 E32E68E38
Σχεδιασμός που συνδυάζει τη μέγιστη δομική ευστάθεια με την 

οικονομικότερη διατομή αλουμινίου. 

Διαθέτει πληθώρα τεχνικών λύσεων και είναι ικανό να καλύψει 

πλήθος διαφορετικών τυπολογιών.

Διατίθεται σε όψεις με επίπεδο και καμπύλο σχεδιασμό. 

Μπορεί να υποδεχτεί υαλοπίνακες πάχους μέχρι 30mm.

Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού: Επιδόσεις για δοκιμές καιρού:

Σχεδιασμός που συνδυάζει τη μέγιστη δομική ευστάθεια με την 
θερμική αγωγιμότητα. 

Διαθέτει πληθώρα τεχνικών λύσεων και είναι ικανό να καλύψει 
πλήθος διαφορετικών τυπολογιών.

Διατίθεται σε όψεις με επίπεδο και καμπύλο σχεδιασμό. Επιδέ-
χεται εφαρμογής αντιδιαρρηκτικού εξοπλισμού κλάσης RC2. 

Μπορεί να υποδεχτεί υαλοπίνακες πάχους μέχρι 40mm.

Υψηλής ποιότητας θερμοδιακοπτόμενο σύστημα ανοιγόμενων 

κουφωμάτων, στιβαρής κατασκευής, με δυνατότητα επιλογής 

επιπέδου εξοικονόμησης ενέργειας. 

Ο επίπεδος σχεδιασμός ικανοποιεί τις σύγχρονες αισθητικές 

απαιτήσεις. 

Μπορεί να υποδεχτεί υαλοπίνακες πάχους μέχρι 48mm.

Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία της ΕΤΕΜ έχει ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες της BMW, AUDI, DAIMLER, 
Jaguar Land- Rover και της Lamborghini, καθώς από 
το 2013 είναι εγκεκριμένος και πιστοποιημένος προ-
μηθευτής των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών οίκων αυ-
τοκινητοβιομηχανίας.

  Στον υψηλότερο ουρανοξύστη των Βαλκανίων 
  Σε δεκαώροφο πολυτελές ξενοδοχείο στην καρ-
διά του Μανχάταν 
  Σε εξωτικό θέρετρο στις Μαλδίβες
  Στο εμβληματικό μνημείο Arc de la Defense, στο 
Παρίσι
  Στον πρώτο ουρανοξύστη στην Ελλάδα, τον 
Πύργο Αθηνών 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΑΣ;
Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο και το είδος 
ανοίγματος του κουφώματος ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος σας 
και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Πρέπει να γνωρίζετε πως σημαντικό ρόλο για την από-
δοση των κουφωμάτων παίζει η σωστή τοποθέτηση τους και η 
εγκατάσταση τους πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο 
τεχνικό προσωπικό.

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ;
Με τη χρήση θερμοδιακοπτόμενων συστημάτων αλουμινίου 
και κατάλληλων υαλοπινάκων (τζάμια). Με αυτόν τον τρόπο πε-
ριορίζουμε τις απώλειες θερμότητας ακόμα και σε ποσοστό 35%. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ;
Τα σύγχρονα συστήματα αλουμινίου περιέχουν διάφορες ενισχύ-
σεις (πολυαμίδια και αφρώδη υλικά) ανάμεσα στις πλευρές τους, 
με τις οποίες επιτυγχάνεται η «διακοπή» της μετάδοσης θερ-
μότητας από και προς τον εξωτερικό χώρο στο εσωτερικό 
του σπιτιού σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;
Η μέτρηση του πόσο αντιστέκεται ένα κούφωμα στην μεταφορά 
της θερμοκρασίας γίνεται με τον συντελεστή ενεργειακής από-
δοσης Uw.  Κουφώματα με Uw μεγαλύτερο απο 3,2 θεωρού-
νται συμβατικά, ενώ κουφώματα με συντελεστή μικρότερο απο 
2,6 θεωρούνται ενεργειακά υψηλών επιδόσεων. Όσο η τιμή Uw 
πλησιάζει το μηδέν, τόσο πιο καλή θερμομόνωση επιτυγχά-
νεται, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μια γραπτή προσφορά βοηθάει στην σύγκριση τιμών σε περί-
πτωση που απευθυνθείτε σε περισσότερους από έναν κατασκευα-
στή. Καλό θα ήταν να συνάψετε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον 
κατασκευαστή εφόσον προχωρήσετε στην αποδοχή της προσφο-
ράς με υπογραφή και σφραγίδα.

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
Η κάθε εταιρεία σχεδιάζει κι εμπορεύεται εξαρτήματα και μηχανι-
σμούς βάσει των οποίων γίνεται και η πιστοποίηση των συστη-
μάτων της. Είναι σημαντικό να ζητήσετε από τον κατασκευαστή 
την χρήση τους για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ;
Η επιλογή του κατάλληλου κατασκευαστή είναι σημαντική για την 
επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος. Ζητείστε από τον κατα-
σκευαστή να σας αναλύσει τις διαφορές επιδόσεων στα συστή-
ματα καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν την τοποθέτηση. 
Επισκεφθείτε το δίκτυο των συνεργατών μας, στην επίσημη 
ιστοσελίδα etem.com.

Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,6 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,4 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,3 W/m2•K 

Α Ν Ο Ι Γ Ο Μ Ε Ν Α  Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Σ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Α  Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ 
ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το E50 θεωρείται το κορυφαίο σύστημα στην κατηγορία του. 
Από τις πλέον εξελιγμένες και βελτιστοποιημένες λύσεις, ικανό 
να λειτουργήσει και με μηχανισμό ανύψωσης. 

Με μοναδικές δυνατότητες για μια τόσο κομψή λύση, επιτρέπει 
την ενσωμάτωση φύλλων βάρους έως 400kg. 

Η ιδέα ενός «ενιαίου πλαισίου περιμετρικά» εξασφαλίζει γρή-
γορη συναρμολόγηση και εύκολη τοποθέτηση. 

Υποδέχεται υαλοπίνακες έως και 40mm, επιτρέπει την εφαρ-
μογή ειδικά σύνθετων δομών υάλωσης για υψηλότερα επίπε-
δα ασφάλειας και ηχομείωσης.

Στιβαρή και κομψή λύση συστημάτων αλουμινίου με ένα ιδιαι-

τέρως πετυχημένο θερμομονωτικό σύστημα. 

Πάχος υάλωσης έως 28mm και δυνατότητα ολίσθησης έως 

200kg ανά φύλλο. 

Φέρει ένα ευρύ φάσμα τυπολογιών ικανό να υποστηρίξει όλες 

τις εφαρμογές που επιθυμεί να υλοποιήσει ο πλέον απαιτητι-

κός χρήστης.

Το Ε32 είναι ένα συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται ως η οικονομικότερη επιλογή της αγοράς στην 
κατηγορία του, ενώ αποτελεί την ιδανική επιλογή για την αντι-
κατάσταση κουφωμάτων σε μεσαίας διάστασης ανοίγματα.

Με έξυπνο σχεδιασμό, απλούστερα εξαρτήματα και το χαμη-
λότερο βάρος διατομών στην κατηγορία του, το σύστημα Ε32 
προσφέρει εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και τοποθέ-
τηση.

Υποδέχεται υαλοπίνακες έως 22mm.

Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,6 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 1,8 W/m2•K Ενεργειακός Δείκτης Uw= 2,4 W/m2•K 

ΓΝΩΡΊΖΑΤΕ ΌΤΊ Η ΕΤΕΜ 
ΚΑΊ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΒΡΊΣΚΌΝΤΑΊ: 

Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα Υδατοστεγανότητα ΥδατοστεγανότηταΚλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4 Κλάση 4

Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα Αεροδιαπερατότητα ΑεροδιαπερατότηταΚλάση Ε1050 Κλάση Ε1200 Κλάση Ε1500 Κλάση 9A Κλάση E1050 Κλάση 5A

Κλάση C5 Κλάση C5 Κλάση C5 Κλάση B2 Κλάση C5 Κλάση B1Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση Αντοχή σε ανεμοπίεση



Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα 

που κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020) και κατά 

το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλή-

ρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη 

κατοικία και πληρούν τα κριτήρια ενίσχυσης. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατη-

γορίες του πίνακα γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό ει-

σόδημα»

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμ-
βάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, 
με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών στο πλαίσιο της 
μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι», με κρατική 
επιχορήγηση έως και 75%. 
Ο προϋπολoγισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. 
ευρώ και η κατανομή του διανέμεται ανά Περιφερειακή Ενό-
τητα (Π.Ε).
Σημειώνεται, πως στις Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας και 
Εύβοιας έχει διαμοιραστεί επιπλέον 5% του συνολικού πρου-
πολογισμού.
Τα κριτήρια προτεραιοποίησης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά 
και κοινωνικά, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Η δυνα-
τότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα παρέ-
χεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.*

* Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2021»  θα ανοίξει μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Eνέργειας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η 
ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%) – Προκύπτει από 
τη διαφορά κατανάλωσης βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου εξοικονό-
μησης

  Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).
  Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).
  Η παλαιότητα κατασκευής (3%).
  Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).
  Μονογονεϊκή οικογένεια (7%).
  ΑμεΑ (7%). – Λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο σύζυγος σε περίπτωση 
οικογενειακού εισοδήματος 

  Πολύτεκνοι (7%). – Αναγκαίο πιστοποιητικό πολυτεκνικής Ιδι-
ότητας της ΑΣΠΕ εντός εξαμήνου και πρόσφατο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης θα γνωστοποιείται στον 
αιτούντα η βαθμολογία που συγκέντρωσε βάση των ανωτέρων. 
Από αυτή θα προκύπτει και η σειρά της αίτησης στην κατάταξη, η 
οποία θα γνωστοποιηθεί αφού κλείσει η περίοδος υποβολής και 
αξιολόγησης αιτήσεων.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης καθώς και η παρακολού-
θηση και ο έλεγχος των μεταβολών, 
κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

exoikonomokatoikon.gr

800.111.3836
ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΕΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

exoikonomokatoikon.gr

   800.111.3836
ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

& ΓΡΑΦΕΙΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 1-4
190 18 Μαγούλα, Αττική 
Τ: 210 489 8605
F: 210 489 8500 -10
etem.gr@etem.com 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

6Ο Χιλ. Θεσσαλονίκης Αθηνών 
570 09 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη 
Τ: 2310 790 330
F: 2310 753 416

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Επαρχιακή Όδος Χανίων Σούγιας 
731 31 Χανιά, Κρήτη 
Τ: 28210 09875
F:  28210 31104 
chania@etem.com 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  € ≤10.000

75%

40%

70%

40%

>10.000-20.000

55%

40%

>20.000-30.000

45%

40%

>30.000-40.000

40%

40%

>40.000-60.000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ/ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ € ≤5.000

75%

40%

70%

40%

>5.000-10.000

55%

40%

>10.000-20.000

45%

40%

>20.000-30.000

40%

40%

>30.000-50.000

  Να έχει ΑΦΜ Διαχείρισης Πολυκατοικίας 
  Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αφορά 
συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, , 
συνοδευόμενο από το έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων 

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτη-
σίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ κατάστη-
μα στο ισόγειο κτιρίου)
Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοί-
κηση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχεια μόνο ο συγκύριος 
που την ιδιοκατοικεί.

10% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΑΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑΣ

 1   Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης 
στην εφαρμογή TAXISnet.

 2    Προσκόμιση βεβαίωσης περαίωσης 
της υπαγωγής περί τακτοποίησης 
αυθαίρετων κατασκευών και εξό-
φληση του συνόλου του ενιαίου ει-
δικού προστίμου.

 3   Υποβολή και εκκαθάριση δήλω-
σης για το φορολογικό έτος 2020.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ανα-
γράφεται ο αριθμός παροχής ηλε-

κτρικής ενέργειας.

 4   Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης του Ακινήτου και συμπλή-

ρωση του σχετικού ηλεκτρονικού 

Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων 

Ενεργειακής Εξοικονόμησης

  Να είναι κύρια, όπως προκύπτει από το 
Ε1

  Να υφίσταται νόμιμα
  Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
  Να έχει καταταχθεί βάσει ΠΕΑ σε κατη-
γορία χαμηλότερη ή ίσης της Γ’ κλάσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

www.etem.com

www.etem.com


