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ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
 

Με την ευκαιρία της 1ης προκήρυξης του πιο πάνω σχεδίου η εταιρεία μας εκδίδει το παρόν 
φυλλάδιο με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

Το σχέδιο θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και τις 02/09/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισμού.  

 
Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 κατηγορίες. Η 3η κατηγορία περιλαμβάνει 2 

υποκατηγορίες. 
 
 
Κατηγορία 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών 
 

1 
Αφορά εγκατάσταση συστήματος θερμομόνωσης οροφής με σκοπό την επίτευξη μέσου 
συντελεστή θερμοπερατότητας Um=0,4W/(m2K) με ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων μετά τις 
8/10/2018. 

2 

Στο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν οικίες των οποίων η αίτηση για πολεοδομική άδεια έχει 

κατατεθεί πριν τις 21/12/2007. Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεδομικής άδειας, 

θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007. 

3 
Το ποσοστό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 30% των επιλέξιμων δαπανών θερμομόνωσης με 
μέγιστο ποσό τα €1 500. (ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες) 

4 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης. 
 Άδεια οικοδομής με ημερομηνίας έκδοσης πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά που δεν ήταν 

απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής (είτε γιατί ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας 

οικοδομής, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο), να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση. Εάν η Άδεια Οικοδομής έχει εκδοθεί μετά 
την 21/12/2007, θα πρέπει να προσκομίζεται η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή Πολεοδομικής Άδειας.   
 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι διαφορετικός από τον αιτητή, θα πρέπει να 

προσκομίζεται η γραπτή του συγκατάθεση. Σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει μερίδιο του τίτλου θα πρέπει να 
προσκομίζεται η γραπτή συγκατάθεση των λοιπών ιδιοκτητών.  

Στην περίπτωση που το τεμάχιο που αναφέρεται στην άδεια οικοδομής διαφέρει από 
αυτό που φαίνεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, απαιτείται και το τοπογραφικό της άδειας 
οικοδομής. 

 Πρωτότυπες Προσφορές καθώς και Πρωτότυπα Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής 
για όλες τις εργασίες θερμομόνωσης οροφής που πραγματοποιήθηκαν, στο όνομα του αιτητή. Στα 

τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον το είδος θερμομονωτικού υλικού, το πάχος του και τα τετραγωνικά μέτρα 

οροφής που θερμομονώνονται. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων/αποδείξεων θα πρέπει να είναι 
μεταγενέστερη της 8/10/2018.  

 Πρωτότυπο συμπληρωμένο το έντυπο FIMAS. 
 Αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή. 

 Πρόσφατος λογαριασμός της ΑΗΚ (τελευταίων 6 μηνών) 

 
 
Κατηγορία 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με 
εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού (ΦΒ) ή αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενου ΦΒ 
 

1 

Αφορά εγκατάσταση συστήματος θερμομόνωσης οροφής με σκοπό την επίτευξη μέσου 
συντελεστή θερμοπερατότητας Um=0,4W/(m2K) με ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων μετά τις 
8/10/2018 ΚΑΙ ταυτόχρονη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ημερομηνία 
επιθεώρησης του συστήματος, από την ΑΗΚ, μετά την 1/11/2018. 
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2 

Στο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν οικίες των οποίων η αίτηση για πολεοδομική άδεια έχει 

κατατεθεί πριν τις 21/12/2007. Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεδομικής άδειας, 

θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007. 

3 

Για τη θερμομόνωση, το ποσοστό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 35% των δαπανών με 
μέγιστο ποσό τα €1 800. (ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες) 

Για τα φωτοβολταϊκά, το ποσό χορηγίας είναι €300 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1 200. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €3 000 ανά αίτηση. 

4 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης. 
 Άδεια οικοδομής με ημερομηνίας έκδοσης πριν τις 21/12/2007. Για υποστατικά που δεν ήταν 

απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής (είτε γιατί ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας 
οικοδομής, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο), να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση. Εάν η Άδεια Οικοδομής έχει εκδοθεί μετά 
την 21/12/2007, θα πρέπει να προσκομίζεται η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή Πολεοδομικής Άδειας.   
 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι διαφορετικός από τον αιτητή, θα πρέπει να 

προσκομίζεται η γραπτή του συγκατάθεση. Σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει μερίδιο του τίτλου θα πρέπει να 

προσκομίζεται η γραπτή συγκατάθεση των λοιπών ιδιοκτητών.  
Στην περίπτωση που το τεμάχιο που αναφέρεται στην άδεια οικοδομής διαφέρει από 
αυτό που φαίνεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, απαιτείται και το τοπογραφικό της άδειας 
οικοδομής. 

 Πρωτότυπα Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής, στο όνομα του αιτητή. Για τις 

εργασίες θερμομόνωσης, στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον το είδος θερμομονωτικού υλικού, το πάχος 

του και τα τετραγωνικά μέτρα οροφής που θερμομονώνονται. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έκδοσης των 
τιμολογίων/αποδείξεων θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 8/10/2018.  
Για την αγορά και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται η ισχύς και ο 

συνολικός αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός του συστήματος.  

 Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλόλητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 
φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο έχει εκδοθεί μετά την επιτυχή επιθεώρηση του ΦΒ 
συστήματος από το ΔΣΔ (ΑΗΚ). Η ημερομηνία ελέγχου και επιθεώρησης πρέπει να είναι η 
01/11/18 ή μεταγενέστερη.  
 Πρωτότυπο συμπληρωμένο το έντυπο FIMAS. 
 Αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή. 
 Πρόσφατος λογαριασμός της ΑΗΚ (τελευταίων 6 μηνών). 

 
 
Κατηγορία 3A: Εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος ή αύξηση της 
δυναμικότητας υφιστάμενου ΦΒ 
 

1 
Αφορά εγκατάσταση νέου ΦΒ συστήματος ή αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενου συστήματος 
με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), με ημερομηνία επιθεώρησης του 
συστήματος, από την ΑΗΚ, μετά την 1/11/2018. 

2 

Στο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν οικίες των οποίων η αίτηση για πολεοδομική άδεια έχει 

κατατεθεί πριν την 1/1/2017. Σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεδομικής άδειας, 

θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν την 1/1/2017. 

3 Το ποσό χορηγίας είναι €250 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €1 000 ανά κατοικία. 

4 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης. 
 Βεβαίωση από την ΑΗΚ σύμφωνα με την οποία: 

i. Η άδεια οικοδομής της κατοικίας έχει ημερομηνία έκδοσης πριν την 1/1/2017. Εάν η Άδεια 

Οικοδομής έχει εκδοθεί μετά την 1/1/2017, θα πρέπει να προσκομίζεται η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή 

Πολεοδομικής Άδειας.   
ii. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας του ΦΒ συστήματος έχει εκδοθεί μετά την 1/11/2018. 
iii. Το ΦΒ σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με του όρους της εγκυκλίου 3/2008 και του 

διατάγματος Κ.Δ.Π.123/2011 του υπουργού εσωτερικών. 
 Πρωτότυπα Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής, στο όνομα του αιτητή. Για την αγορά 

και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται η ισχύς και ο συνολικός αριθμός 

των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός του συστήματος.  
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 Πρωτότυπο συμπληρωμένο το έντυπο FIMAS. 

 Αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή. 

 

 

 
 

 
 
Κατηγορία 3Β: Εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων 
καταναλωτών 
 

1 
Αφορά εγκατάσταση νέου ΦΒ συστήματος, με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-
metering), σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση από ευάλωτους καταναλωτές, με 
ημερομηνία επιθεώρησης του συστήματος, από την ΑΗΚ, μετά τις 8/3/2019. 

2 

Για το εν λόγω σχέδιο ευάλωτοι καταναλωτές θεωρούνται: 

i. Οι κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, όπως καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας με αριθμό Κ.Δ.Π. 289/2015, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,. 

ii. Οι Λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας που παρέχεται βάση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου 

από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €39.000.  

3 
Ο αιτητής μπορεί να διαφέρει από τον δικαιούχο (ευάλωτος καταναλωτής) αλλά θα πρέπει να έχει 
1ου βαθμού συγγένεια ή να είναι σύζυγος με αυτό. 

4 Το ποσό χορηγίας είναι €900 ανά kW με μέγιστο ποσό τα €3 600 ανά κατοικία. 

5 
Υποβάλλεται η αίτηση και μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της προέγκρισης της 
αίτησης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση προς την ΑΗΚ για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος. 

6 Υπάρχει δυνατότητα απευθείας καταβολής της χορηγίας στον προμηθευτή. 

7 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρχικής αίτησης 

 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του δικαιούχου της χορηγίας (ευάλωτος καταναλωτής). 
 Αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης αιτητή-δικαιούχου (π.χ. πιστοοιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό γάμου) 

 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ που να αφορά την οικιστική μονάδα στην οποία 
θα γίνει η εγκατάσταση του ΦΒ συστήματος. 
 Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν συμπληρώσει 
το 70ο έτος της ηλικίας τους χρειάζεται να υποβάλουν βεβαίωση από την οικία τοπική αρχή ότι δεν 
συνοικούν με άλλο πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του. 

8 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης μετά την προέγκριση και την εγκατάσταση του ΦΒ 
συστήματος 
 
 Αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης από την ΑΗΚ. Στην 

περίπτωση που η ημερομηνία του πιστοποιητικού είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του χρονοδιαγράμματος (6 

μήνες από την προέγκριση), να προσκομιστεί αποδεικτικό υποβολής αίτησης για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος. 
 Βεβαίωση από τον επιβλέποντα μηχανικό/μελετητή σε σχετικό τυποποιημένο έντυπο με την 
οποία να πιστοποιείται ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με του όρους της εγκυκλίου 
3/2008 και του διατάγματος Κ.Δ.Π.123/2011 του υπουργού εσωτερικών. 

 Πρωτότυπα Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής. Για την αγορά και εγκατάσταση του 

φωτοβολταϊκού συστήματος, στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται η ισχύς και ο συνολικός αριθμός των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός του συστήματος.  

 Πρωτότυπο συμπληρωμένο το έντυπο FIMAS σε περίπτωση εξόφλησης του τιμολογίου από 
τον αιτητή. 
 Αντίγραφο τραπεζικής βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή σε περίπτωση εξόφλησης του 
τιμολογίου από τον αιτητή. 
 Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να καταβληθεί η χορηγία απευθείας προς τον 
προμηθευτή του ΦΒ θα πρέπει να υποβληθεί το σχετικό πρωτότυπο τυποποιημένο έντυπο 
εξουσιοδότησης. 
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Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις που αποστέλλονται με συστημένη 

επιστολή. Επίσης, για τις κατηγορίες 1, 2 και 3Α οι αιτήσει υποβάλλονται μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη εξόφληση των δαπανών. 

 


