Ανοικτός ο τελικός λογαριασμός στο
«Εξοικονομώ κατ” Οίκον» – Κλειδί οι
εκκρεμείς αιτήσεις
Από τις προθέσεις των 13.881 νοικοκυριών, που, αν και έχουν ξεκινήσει τη
διαδικασία υποβολής αίτησης και συνεπώς έχουν «δεσμεύσει» σειρά
προτεραιότητας, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους, θα κριθεί το
τελικό ποσό για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον.
Αυτή τη στιγμή, σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν κατοχυρώσει την υπαγωγή τους στο
πρόγραμμα, 42.035 δικαιούχοι, εντούτοις, ο συνολικός προϋπολογισμός σε
επίπεδο δημόσιας δαπάνης που θα απαιτηθεί, θα γίνει γνωστός στις επόμενες
ημέρες, όταν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώσει το χρονικό
διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι εκκρεμείς
αιτήσεις.
Όσοι εξ αυτών εντός του συγκεκριμένου διαστήματος το πραγματοποιήσουν, θα
υπαχθούν στο πρόγραμμα. Όσοι δεν το πράξουν, στην περίπτωση που δεν δοθεί νέα
παράταση, θα απενταχθούν. Σημειώνεται ότι η μη οριστικοποίηση των 13.881
αιτήσεων μπορεί να οφείλεται σε τεχνικό, ή σε οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως
π.χ. η μη πρόθεση υπαγωγής.
Η οριστικοποίηση η μη των εκκρεμών αιτήσεων, αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο
για τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα
οποία, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκονται σε αναμονή για να δουν πόσα χρήματα θα
πρέπει να δεσμευθούν, αλλά και από που θα προέλθουν οι επιπλέον πόροι που θα
απαιτηθούν.
Αυτή τη στιγμή, ο προϋπολογισμός του τμήματος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στα
περίπου 270 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τις εκτιμήσεις των συναρμόδιων
υπουργείων, το ποσό που ζητείται από τους ενδιαφερόμενους που έχουν
οριστικοποιήσει τις αιτήσεις, ανέρχεται στα περίπου 420 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ο
μέσος προϋπολογισμός της κάθε αίτησης, είναι περίπου 10.000 ευρώ.
Με δεδομένο ότι υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης έχει εξαγγείλει το διπλασιασμό
των κονδυλίων, ώστε να καλυφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, γίνεται αντιληπτό
ότι η εξέλιξη των 13.881 εκκρεμών αιτήσεων, είναι κρίσιμης σημασίας, τόσο για
την αύξηση των πόρων, όσο και για τον τελικό αριθμό δικαιούχων που θα
υπαχθούν στο πρόγραμμα.
Για το αν υπάρχει η δυνατότητα διπλασιασμού των πόρων, ανώτερο στέλεχος του
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επισημαίνει στο Euro2day.gr, ότι «είναι
εφικτή και έχει ήδη γίνει προεργασία για τη μεταφορά όσων πόρων απαιτηθούν.
Αυτό που περιμένουμε είναι να μας ενημερώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, πόσα χρήματα τελικά θα απαιτηθούν».

Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης, είναι να υπαχθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι δικαιούχοι στο πρόγραμμα. Όπως προαναφέρθηκε, το μέσο ύψος
χρηματοδότησης ανά αίτηση, είναι της τάξεως των 10.000 ευρώ. Ωστόσο, από την
εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος, προκύπτει ότι το μέσο ποσό είναι
μεγάλο. Στο προηγούμενο πρόγραμμα, η μέση δαπάνη όσων υπήχθησαν ήταν της
τάξεως των 7.000 ευρώ. Επίσης προέκυψε ότι το 10% όσων υπήχθησαν δεν
προχώρησαν σε συμβασιοποίηση (δηλαδή δεν υλοποίησαν τις παρεμβάσεις), ενώ ένα
ποσοστό 30% εμφάνισε δαπάνες λιγότερες από αυτές που είχε αιτηθεί προς
επιδότηση.
Συνεπώς όπως αναφέρουν γνώστες του θέματος, ένα ανάλογο ποσοστό και στο παρόν
πρόγραμμα δεν πρόκειται να προβεί σε συμβασιοποίηση, όπως επίσης και οι
τελικές δαπάνες θα είναι χαμηλότερες. Μάλιστα εξηγούν, ότι επειδή τις
αιτήσεις κατά κύριο λόγο τις κάνουν μηχανικοί, τις υποβάλλουν με τη
μεγαλύτερη τιμή των δαπανών. Π.χ. μια παρέμβαση, όπως η αλλαγή υαλοπινάκων
που μπορεί να κοστίσει τελικά 800 ευρώ, να την κοστολογούν στην αίτηση 1.200
ευρώ. Υπό αυτές τις παραμέτρους, αναφέρουν, το ποσό που τελικώς θα απαιτηθεί
θα είναι μικρότερο από αυτό που σήμερα υπολογίζεται.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, αν διπλασιαστούν τα κεφάλαια για το
Εξοικονομώ, στη πράξη σημαίνει ότι στο πρόγραμμα θα μπορούσαν να υπαχθούν
περισσότεροι από 60.000 δικαιούχοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπέρβαση κατά
τουλάχιστον 50% του αρχικού στόχου ως προς τον αριθμό υπαγωγών καθώς είχε
υπολογιστεί να ενταχθούν περίπου 40.000 δικαιούχοι.
Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα θα ξανανοίξει ως προς την υποβολή αιτήσεων,
εκτός και αν υπάρξει κάποια πρόνοια για τους δικαιούχους του προηγούμενου
«Εξοικονομώ». Δηλαδή των χιλιάδων δικαιούχων που στο πλαίσιο του προηγούμενου
προγράμματος προχώρησαν σε παρεμβάσεις, αλλά δεν πληρώθηκαν, διότι αν και ο
προϋπολογισμός του προγράμματος είχε εξαντληθεί, ουδείς ενημερώθηκε.
Διευκρινίζεται ότι για το εν λόγω πρόβλημα δε ευθύνεται η παρούσα κυβέρνηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με δύο αποφάσεις του υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, πληρώθηκαν περίπου 8.000 δικαιούχοι από το προηγούμενο
«Εξοικονομώ», ωστόσο υπάρχουν αρκετές ακόμη χιλιάδες, που αν και έχουν
υλοποιήσει τις παρεμβάσεις δεν έχουν πληρωθεί. Παράγοντες της αγοράς,
υπολογίζουν από τις 15.000 που απομένουν ακόμη από το προηγούμενο
«Εξοικονομώ», οι περίπου 4.000 έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο νέο
πρόγραμμα. Από τις υπόλοιπες 11.000 εκτιμάται ότι οι περίπου 7.000 έχουν
προχωρήσει στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, χωρίς
ωστόσο να δικαιούνται πληρωμής.
Αυτή τη στιγμή, παραμένει άγνωστο αν θα υπάρξει και κάποια νέα απόφαση για
την πληρωμή και άλλων δικαιούχων του προηγούμενου προγράμματος.
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