
 
 
 
 
H Alpha Bank, αρωγός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχει στο 
νέο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονομώ- Αυτονομώ”. 

 
Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης των κτηρίων του οικιακού τομέα, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων 
τα σπίτια είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. 
Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους για να πραγματοποιήσουν τις πιο 
σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους 
και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων 
της χώρας. 

 
Αναλυτικότερα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:  

 Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων 

ακινήτων σε ποσοστό έως 85% (για τις λιγνιτικές περιοχές έως 95%) 

 100% επιδότηση τόκων στην περίπτωση λήψης δανείου για την κάλυψη της 
ιδιωτικής συμμετοχής. 

 Κάλυψη κατά 100% της δαπάνης δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, αμοιβής 

συμβούλου έργου, καθώς και αμοιβής για τυχόν  εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή 

εκπόνησης μελετών. Επιπλέον για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, κάλυψη αμοιβής για την 

επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα από 

αναγνωρισμένο φορέα. 

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός: 

 €50.000  για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  

πολυκατοικία τύπου Α, 

 €80.000  για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β. 

 

Χαρακτηριστικά δανείου: 

 Επιτόκιο δανείου: Σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, 4%.  

Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με την προβλεπόμενη εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 

0,12%, η οποία λογίζεται μόνο στο μέρος του κεφαλαίου του δανείου που προέρχεται 

από την Τράπεζα 

 Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη κατ΄ επιλογή του πελάτη 

 Αποπληρωμή δανείου: μέσω μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων 

 Χωρίς κόστος διαχείρισης φακέλου για τον πελάτη. 

 Δυνατότητα προκαταβολής στο 70% του ποσού του δανείου 

 Άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων. Προσφέρεται η  δυνατότητα λήψης εγγυητή κατά 

την υποβολή της αίτησης, σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου 

να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα.  

 Χωρίς κόστος προεξόφλησης σε περίπτωση προπληρωμής (είτε ολική είτε μερική) 

του δανείου πριν τη συμβατική λήξη  

 

 

 


