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1. Αντικατάςταςθ Κουφωμάτων 
 Υποχρεωτικι ανακφκλωςθ ι απόρριψθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων ςε νομίμωσ 

λειτουργοφντεσ χϊρουσ απόρριψθσ υλικϊν (αντικακιςτϊ – ανακυκλϊνω) 
 

 Δυνατότθτα αντικατάςταςθσ υαλοπινάκων ςε κτίρια προςτατευόμενα ι ιςτορικισ 
αξίασ ι ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ 

 
2. Σοποκζτθςθ/αντικατάςταςθ κερμοκάλυψθσ/κελφφουσ 

 Επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ κεωροφνται και οι τυχόν εργαςίεσ μικρισ κλίμακασ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ κερμομόνωςθσ (ρθγματϊςεισ, ςτεγανοποιιςεισ). 

 
3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ – ψφξθσ 

 Καταργείται θ επιλεξιμότθτα για νζουσ καυςτιρεσ πετρελαίου 
 Επιλζξιμθ παρζμβαςθ θ αποξιλωςθ καυςτιρων πετρελαίου και των ςχετικϊν 

δεξαμενϊν  
 Καταργείται θ επιλεξιμότθτα για ενεργειακά τηάκια ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ 

 
4. φςτθμα Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ με χριςθ ΑΠΕ 

 Υποχρεωτικι εγκατάςταςθ για τισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνο 
ςφςτθμα ΗΝΧ. 
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1. υςτιματα θλεκτροπαραγωγισ από ΑΠΕ  
 επιλζξιμα μόνο εφόςον θ κατοικία αναβακμίηεται, με τισ κφριεσ παρεμβάςεισ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςε ενεργειακι κατθγορία τουλάχιςτον Β+. 
 

 Επιλζξιμθ παρζμβαςθ αποτελεί θ εγκατάςταςθ Φ/Β ςτακμοφ μόνο  για τθν 
κάλυψθ τθσ ηιτθςθσ (net metering) 
 
 

2. υςτιματα αποκικευςθσ 
 Επιλζξιμθ μόνο ωσ ςυμπλθρωματικι παρζμβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ νζου  

Φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ  
 

 
3. Τποδομζσ φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων 

 CE Πιςτοποιθμζνεσ 
 

 επιλζξιμεσ μόνο οι ςυςκευζσ που είναι κατάλλθλεσ, βάςει προτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και 
προορίηονται για φόρτιςθ θλεκτρικϊν οχθμάτων ςε οικιακό περιβάλλον 
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Ψθφιακά ςυςτιματα και τεχνολογίεσ που ςυμβάλουν ςτθν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

α) Ζξυπνου φωτιςμοφ (π.χ. ζξυπνεσ πρίηεσ, φωτιςμόσ χαμθλισ κατανάλωςθσ LED) 

β) Ζξυπνθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ/ψφξθσ (π.χ. ζξυπνοι κερμοςτάτεσ) 

γ) Απομακρυςμζνου Ελζγχου (ζξυπνοι αιςκθτιρεσ) 

  

Επιλζξιμεσ μόνο οι παρεμβάςεισ που: 

 προςαρμόηουν και διατθροφν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ (ςυςκευζσ, φωτιςμόσ, 
κζρμανςθ, ηεςτό νερό κλπ) ςτα επίπεδα που επιλζγουν οι χριςτεσ με ςτόχο τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ  ι/και 

 

 καταγράφουν και επεξεργάηονται ςτοιχεία κατανάλωςθσ ενζργειασ ι/και 

 

 προςαρμόηουν και διατθροφν τα επίπεδα ςκίαςθσ  
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1. Αναβάκμιςθ ανελκυςτιρα 
 Επιλζξιμεσ μόνο οι παρεμβάςεισ που απαιτοφνται για τθν πιςτοποίθςθ 

ανελκυςτιρων (ΚΤΑ  28425/2008) και  
 θ υποχρεωτικι εγκατάςταςθ inverter ςτουσ ανελκυςτιρεσ προκειμζνου να 

επιτυγχάνεται μείωςθ του ενεργειακοφ τουσ αποτυπϊματοσ δίχωσ να 
επθρεάηεται θ αςφάλεια και θ λειτουργικότθτά τουσ 

 
 

2. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ 
 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με χαμθλισ κατανάλωςθσ (π.χ. LED) 

 

 Αντικατάςταςθ του ςυςτιματοσ χρονιςμοφ με ζξυπνο ςφςτθμα διαχείριςθσ, 
αναλόγωσ χρονικισ ςτιγμισ (θμζρα/νφχτα), φωτεινότθτασ, ςθμείο 
ειςόδου/εξόδου κ.α. 
 

 Αντικατάςταςθ του κυκλϊματοσ ενεργοποίθςθσ με αυτοματιςμό με αιςκθτιρεσ 
κίνθςθσ 

  
 
 


