
ΠΡΟΦΟΡΕ ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΗ 
 

1) Πρόγραμμα επιδότηςησ κόςτουσ εγκατάςταςησ φυςικοφ αερίου ςε 
ςυνεργαςία με το ΤΠΕΚΑ 
 

Το πρόγραμμα αφορά ςτθν επιδότθςθ του κόςτουσ τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ 
φυςικοφ αερίου ςε κατοικίεσ προσ αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων κζρμανςθσ 
πετρελαίου και υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΠΕΚΑ). 
 
Καλυπτόμενεσ δαπάνεσ  – φψοσ επιδότηςησ 
Το πρόγραμμα καλφπτει τισ ςυςκευζσ και τα εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθν μετατροπι τθσ 
υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ πετρελαίου ςε αντίςτοιχθ χριςθσ φυςικοφ αερίου, όπωσ 
καυςτιρασ, λζβθτασ, ςωλθνογραμμι φυςικοφ αερίου, ςφςτθμα απαγωγισ καυςαερίων, μελζτθ, 
εργαςία και υλικά εγκατάςταςθσ κλπ. 
 
Η επιδότθςθ καλφπτει ποςοςτό (60%) του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ 
φυςικοφ αερίου, με ανϊτατο ποςό ανάλογα τθν κατθγορία εγκατεςτθμζνθσ ιςχφσ του λζβθτα ωσ 
εξισ:  

Σημείωςη: 
Σε περίπτωςη ΚΘ (πολυκατοικίασ) για να δοθεί το ανωτζρω ποςό επιδότηςησ πρζπει το ςφνολο των 
ιδιοκτηςιών να είναι επιλζξιμεσ και να υποβάλλουν αίτηςη (πχ. αν ςε πολυκατοικία με 180.000kcal/h 
υποβάλλει αίτηςη για επιδότηςη και είναι επιλζξιμο το 80% των χιλιοςτών ιδιοκτηςίασ τότε το 
επιδοτοφμενο ποςό θα είναι 3.200€ αντί για 4.000€).  

 
Όροι/δικαίωμα ςυμμετοχήσ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ ζχουν όςοι: 
 Είναι ιδιοκτιτεσ (δικαίωμα κυριότθτασ ι επικαρπίασ) ςε επιλζξιμθ κατοικία. 
  Ζχουν ςτθν κατοικία τουσ (και όχι ςε επαγγελματικό χϊρο) ςφςτθμα κζρμανςθσ πετρελαίου 

εν λειτουργία.  
  Ζχουν υπογράψει ςφμβαςθ παροχισ φυςικοφ αερίου μετά τισ 25 Σεπτεμβρίου 2014.  
 
Μια κατοικία κεωρείται επιλζξιμη αν: 
 Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία* ι μεμονωμζνο διαμζριςμα 
 Βρίςκεται ςε περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ ζωσ 2.500 €/τ.μ.  
 Βρίςκεται ςτθν Περιφζρεια τθσ Αττικισ, ςε ςθμείο με δίκτυο χαμθλισ πίεςθσ φυςικοφ αερίου 
  
  * ςε μια πολυκατοικία πρζπει τουλάχιςτον το 50% (αριθμητικά) των θερμαινόμενων, από το κεντρικό 
ςφςτημα θζρμανςησ, ιδιοκτηςιών (διαμερίςματα και μη) να χρηςιμοποιείται ωσ κατοικία. 

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 
λζβθτα 
(kcal/h) 

-υφιςτάμενου ι νζου- 

Ανϊτατο Ποςό 
επιδότθςθσ                 

(ςυμπ. ΦΠΑ) 

Χωρίσ αλλαγι λζβθτα 

Ανϊτατο Ποςό 
επιδότθςθσ 

(ςυμπ. ΦΠΑ) 

Με αλλαγι λζβθτα 

Ποςοςτό επιδότθςθσ 

0-35.000  1.000€ 

60% 

35.001-120.000  1.500€ 2.000€ 

120.001-170.000  2.300€ 3.000€ 

170.001-200.000  3.300€ 4.000€ 

>200.000  4.700€ 5.500€ 



Πωσ δίνεται η επιδότηςη 
Ο ωφελοφμενοσ καταναλωτισ κατά τθν προμικεια και καταςκευι τθσ νζασ εγκατάςταςθσ φ.α. 
καταβάλλει μόνο τθ δικι του ςυμμετοχι.  
Το επιδοτοφμενο ποςό κα αποδοκεί ςτον εγκαταςτάτθ ι/και προμθκευτι του νζου εξοπλιςμοφ 
μζςω τθσ ΕΠΑ Αττικισ μετά τθν υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και τθν ολοκλιρωςθ 
των διαδικαςιϊν ελζγχου.  
 
Διάρκεια προγράμματοσ 
Οι καταναλωτζσ μποροφν να κατακζςουν αίτθςθ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα μζχρι τισ 30 
Απριλίου 2015.  
Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να προβοφν ςε εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για υπαγωγι ςτο 
πρόγραμμα τθλεφωνικά ςτθν γραμμι εξυπθρζτθςθσ καταναλωτϊν τθσ ΕΠΑ Αττικισ 1133 από τισ 
26 Σεπτεμβρίου 2014, κακϊσ και να προβοφν ςε αίτθςθ ςφνδεςθσ με το δίκτυο φυςικοφ αερίου.  

 

ημείωςη 
Σθμειϊνεται ότι θ προκιρυξθ τθσ Δράςθσ είναι ςε διαβοφλευςθ και τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά και οι λεπτομζρειεσ τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κα οριςτικοποιθκοφν και 
κα ανακοινωκοφν μετά τθν επίςθμθ προκιρυξθ τθσ δράςθσ από το ΥΠΕΚΑ. 
 
 

2) Εκπτϊςεισ ςτα τζλη ςφνδεςησ 
 

Δίνεται ζκπτωςθ 50% και 100% ςτα τζλθ ςφνδεςθσ για ςυνδζςεισ με το υφιςτάμενο δίκτυο φ.α.:  
 
Οι εκπτϊςεισ ανά κατθγορία πελάτθ είναι οι εξισ: 
 Κεντρικζσ Θερμάνςεισ 

o 100% ζκπτωςθ για κεντρικζσ κερμάνςεισ κτθρίων με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ >= 
140.000kcal/h 

o 50% ζκπτωςθ για κεντρικζσ κερμάνςεισ κτθρίων με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ από 50.000 
kcal/h μζχρι 140.000kcal/h  
 

 Αυτόνομεσ Θερμάνςεισ 
Ανάλογα με τον αρικμό των δυνθτικϊν μετρθτϊν ανά κτιριο (νζα παροχι) δίνονται οι παρακάτω 
εκπτϊςεισ ςε κάκε νζα ςφμβαςθ:  

o Κτήρια 1 δυνητικοφ μετρητή (μονοκατοικία): 50% ζκπτωςθ ςτθν περίπτωςθ 
εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ >= 140.000kcal/h ανά νζο παροχετευτικό αγωγό (πλθρωμι 220€ 
άνευ ΦΠΑ) . 

o Κτήρια  5+ δυνητικών μετρητών: 50% ζκπτωςη ςτθν περίπτωςθ 5+ πολλαπλϊν 
ςυνδζςεων ανά νζο παροχετευτικό αγωγό (πλθρωμι 50€ άνευ ΦΠΑ).  
 

Σημείωςη: ςε περίπτωςη μη ζγκαιρησ ενεργοποίηςησ του μετρητή εντόσ 3 μηνών από την 
τοποθζτηςή του, θα καταβάλλεται για κάθε ςυμβόλαιο η ςχετική ρήτρα μη ζγκαιρησ 
ενεργοποίηςησ (240€ άνευ ΦΠΑ).  
 
 Επαγγελματίεσ    

o 100% ζκπτωςθ ςε κάκε ςφνδεςθ με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ μεγαλφτερθ των 200.000kcal/h. 
o 50% ζκπτωςθ ςε κάκε ςφνδεςθ με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ μεγαλφτερθ των 50.000kcal/h. 

 
 Ειδικοί Επαγγελματίεσ  

o 100% ζκπτωςθ ςε κάκε ςφνδεςθ με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ μεγαλφτερθ των 100.000kcal/h. 
o 50% ζκπτωςθ ςε κάκε ςφνδεςθ με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ μεγαλφτερθ των 50.000kcal/h. 



Στισ περιπτϊςεισ πρόςκετων μετρθτϊν ςε υπάρχουςα παροχι κα ιςχφουν οι εξισ εκπτϊςεισ ανά 
κατθγορία πελάτθ:  
 

 Κεντρική Θζρμανςη  
Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ 

(kcal/h) 
Ζκπτωςη ςτα τζλη ςφνδεςησ 

(επί του ποςοφ των 100€) 

>=140.000 100% 

50.000 - 139.999 50 % 

  
 Επαγγελματίεσ  

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ 
(kcal/h) 

Ζκπτωςη ςτα τζλη ςφνδεςησ 
(επί του ποςοφ των 100€) 

>=200.000 100% 

50.000 - 199.999 50 % 

 
 Ειδικοί Επαγγελματίεσ  

Εγκατεςτημζνη Ιςχφσ 
(kcal/h) 

Ζκπτωςη ςτα τζλη ςφνδεςησ 
(επί του ποςοφ των 100€) 

>=100.000 100% 

50.000 - 99.999 50 % 

 
ημείωςη: Στισ αυτόνομεσ κερμάνςεισ δεν δίνεται καμία ζκπτωςθ για πρόςκετο μετρθτι. 
 
Όροι προςφοράσ ζκπτωςησ ςτα τζλη ςφνδεςησ 

 Η προςφορά ιςχφει εφόςον ο καταναλωτήσ ζχει ενεργοποιήςει την εγκατάςταςή του 
εντόσ 3 μηνών από την τοποθζτηςη μετρητή (με εξαίρεςη τισ νζεσ οικοδομζσ για τισ 
οποίεσ δίνεται διάςτημα 12 μηνών).  

 Εξαιροφνται όλεσ οι ςυνδζςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται πίεςη άνω των 23 mbar ή ωριαία 
κατανάλωςη άνω των 100 Νm3/h. 

 

3) Χρηματοδοτικό πρόγραμμα κόςτουσ μετατροπήσ εγκατάςταςησ 
θζρμανςησ φ.α 
 

α) Άτοκη χρηματοδότηςη ςε κεντρικζσ θερμάνςεισ κτηρίων 
 
 Χρθματοδοτοφμενο ποςό  
Κακορίηεται από τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ λζβθτα του κτθρίου και ςφμφωνα με το κάτωκι ςχιμα: 
 

Εγκατεςτημζνη ιςχφσ 
(kcal/h) 

Χρηματοδοτοφμενο Ποςό   
(ςυμπ. ΦΠΑ) 

>=200.000 12.300€ 

170.000 – 199.999 9.840€ 

120.000 – 169.999 7.380€ 

 
 Όροι προςφοράσ 

 Η προςφορά ιςχφει για Κεντρικζσ Θερμάνςεισ κτθρίων με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ λζβθτα 
από 120.000 kcal/h και άνω και καλφπτει το ανϊτατο μζχρι το ποςό των 12.300€ (ςυμπ. 
ΦΠΑ). 



 Η αποπλθρωμι του κόςτουσ εγκατάςταςθσ προσ τθν ΕΠΑ Αττικισ γίνεται άτοκα ςε 
διάςτθμα 3 ετϊν, ςε 18 ιςόποςεσ διμθνιαίεσ δόςεισ πλθρωτζεσ μζςω των λογαριαςμϊν 
κατανάλωςθσ φ.α. 

 Η χρθματοδότθςθ ιςχφει για υποβολι προςφοράσ και καταςκευι τθσ εςωτερικισ 
εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ από επαγγελματίεσ εγκαταςτάτεσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα τθσ ΕΠΑ Αττικισ (υπάρχει ςχετικι αναρτθμζνθ λίςτα ςτθν 
ιςτοςελίδα www.aerioattikis.gr).  

 Η προςφορά ιςχφει εφόςον ο καταναλωτισ ζχει ενεργοποιιςει τθν εγκατάςταςι του 
εντόσ 3 μθνϊν από τθν τοποκζτθςθ του μετρθτι.   

 
β) Χρηματοδότηςη ςε αυτόνομεσ ςυνδζςεισ μεμονωμζνων διαμεριςμάτων (αυτόνομεσ 
θερμάνςεισ)  
 
 Χρθματοδοτοφμενο ποςό 
Χρθματοδότθςθ του κόςτουσ μετατροπισ/εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ αυτόνομθσ ςφνδεςθσ 
μεμονωμζνου διαμερίςματοσ (ανεξαρτιτου τθσ ιςχφοσ λζβθτα) το ανϊτατο μζχρι του ποςοφ των 
1.200€ (ςυμπ. ΦΠΑ) ανά διαμζριςμα.  
 
 Όροι προςφοράσ 

 Η χρθματοδότθςθ ιςχφει ςτθν περίπτωςθ πολλαπλϊν – δφο (2) και άνω – ςυμβάςεων 
αυτόνομων κερμάνςεων (αυτόνομεσ ςυνδζςεισ μεμονωμζνων διαμεριςμάτων) ανά νζο 
παροχετευτικό αγωγό που κα ςυμβολαιοποιθκοφν ςτθν ίδια προωκθτικι περίοδο. Η 
χρθματοδότθςθ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ όπου δφο (2) μεμονωμζνα διαμερίςματα δεν 
ανικουν ςτο ίδιο ακίνθτο, αλλά τροφοδοτοφνται από τθν ίδια παροχι. 

 Η χρθματοδότθςθ εκάςτθσ αυτόνομθσ ςφνδεςθσ εγκρίνεται μετά το πζρασ τθσ 
ενεργοποίθςθσ δφο τουλάχιςτον ςυνδζςεων που ζχουν ςυμβολαιοποιθκεί ςτθν ίδια 
προωκθτικι περίοδο.  

 Η αποπλθρωμι του χρθματοδοτοφμενου ποςοφ προσ τθν ΕΠΑ Αττικισ γίνεται ςε 
διάςτθμα 2 ετϊν, ςε 12 ιςόποςεσ διμθνιαίεσ δόςεισ πλθρωτζεσ μζςω των λογαριαςμϊν 
κατανάλωςθσ φ.α. 

 Ο καταναλωτισ οφείλει να αποπλθρϊςει το χρθματοδοτοφμενο ποςό πλζον τόκων τθσ 
ΕΠΑ Αττικισ. Το επιτόκιο είναι 7,0%.    

 Η χρθματοδότθςθ ιςχφει για υποβολι προςφοράσ και καταςκευι τθσ εςωτερικισ 
εγκατάςταςθσ κζρμανςθσ από επαγγελματίεσ εγκαταςτάτεσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο 
χρθματοδοτικό πρόγραμμα τθσ ΕΠΑ Αττικισ (υπάρχει ςχετικι αναρτθμζνθ λίςτα ςτθν 
ιςτοςελίδα www.aerioattikis.gr). 

 Η χρθματοδότθςθ εγκρίνεται από τθν ΕΠΑ Αττικισ με τθν προςκόμιςθ προσ ζλεγχο των 
παρακάτω για κάκε αυτόνομθ ςφνδεςθ και για τουλάχιςτο δφο (2) διαμεριςμάτων ςτθν 
ίδια παροχι: 

 Ζντυπο χρθματοδότθςθσ 
 Τιμολόγιο εγκαταςτάτθ και δελτίο αποςτολισ 
 Φφλλο καφςθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ 
 Προςάρτθμα χρθματοδοτικοφ υπογεγραμμζνο και από τα 3 ςυμβαλλόμενα μζρθ 

(καταναλωτισ, εγκαταςτάτθσ, ΕΠΑ Αττικισ) 
 Η προςφορά ιςχφει εφόςον ο καταναλωτισ ζχει ενεργοποιιςει τθν εγκατάςταςι του 

εντόσ 3 μθνϊν από τθν τοποκζτθςθ του μετρθτι. 
 Η προςφορά δεν ιςχφει για επαγγελματίεσ (καταςκευαςτζσ με επαγγελματικό ΑΦΜ). 

 
Σημείωση: Η χρηματοδότηςη ιςχφει και ςτην περίπτωςη ενεργοποίηςησ  ενόσ (1) μεμονωμζνου 
διαμερίςματοσ ςε ακίνητο, όπου ζχει ήδη πραγματοποιηθεί αντίςτοιχη ενεργοποίηςη ενόσ 
διαμερίςματοσ εντόσ των προηγοφμενων 90 ημερών. 

http://www.aerioattikis.gr/
http://www.aerioattikis.gr/

