«Εξοικονομώ II»: Έρχεται νέος κύκλος
ύψους 250 εκατ. ευρώ • Πότε αναμένεται
Νέο κύκλο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II», συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ.
ευρώ, ετοιμάζεται να προκηρύξει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να επιδοτηθούν για την
ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, κατόπιν σχετικών εντολών του υπουργού
Κωστή Χατζηδάκη, καταρτίζουν τον οδηγό εφαρμογής και ταυτόχρονα εξετάζουν
παρεμβάσεις τόσο για την απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής όσο κι
ενδεχομένως για βελτίωση των εισοδηματικών κριτηρίων που αποτελούν τις
προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό. Η προκήρυξη του προγράμματος, όπως αναφέρουν
πηγές των Νέων, αναμένεται περί τον Ιούνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιλαχόντες στον τελευταίο κύκλο που είχε
προκηρύξει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου και διαχειρίστηκε η παρούσα
δεν πρέπει να περιμένουν και πολλά, δηλαδή την πιθανότητα υπαγωγής στο
πρόγραμμα για χρηματοδότηση των προτεινόμενων παρεμβάσεών τους (σε αντίθεση
με τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις στελεχών του ΥΠΕΝ περί του αντιθέτου – δείτε
σχετικά εδώ).
Κριτήρια και όροι συμμετοχής
Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τους όρους συμμετοχής, σημειώνεται ότι η
κεντρική φιλοσοφία των προηγούμενων κύκλων του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» ήταν
ο συνδυασμός επιδότησης των παρεμβάσεων σε ποσοστό έως 70%, ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματος των νοικοκυριών και των αριθμό των προστατευόμενων
παιδιών.
Επιπλέον, η τελευταία αλλαγή που είχε γίνει ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας
περιορισμός στην υπαγωγή του προγράμματος, δηλαδή μπορούσαν να υπαχθούν στο
πρόγραμμα οικογένειες και ιδιοκτήτες κατοικιών ανεξαρτήτως εισοδήματος. Απλά
για τις περιπτώσεις ατομικού εισοδήματος άνω των 35.000 και οικογενειακού άνω
των 45.000 ευρώ δεν επιτρεπόταν η επιδότηση, αλλά υπήρχε η δυνατότητα άτοκων
τραπεζικών δανείων.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στον τελευταίο και δεύτερο κύκλο του
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ήταν 22.945. Από αυτές
περισσότερες από 6.500 έχουν ενταχθεί σε απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα για
χρηματοδότηση και σύντομα θα πάρουν απόφαση και άλλες 8.000 αιτήσεις.
Τα ποσά που δεσμεύτηκαν για τους 22.495 δικαιούχους προκειμένου να ενισχυθούν
ανέρχονται σε 241,5 εκατ. ευρώ.

