Εξοικονομώ ΙΙ – Επιδότηση έως €17.500
για ενεργειακή θωράκιση κατοικιών
Έως και 17.500 ευρώ επιδότηση μπορούν να λάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα
εντάξουν τις κατοικίες τους στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας «Εξοικονομώ
ΙΙ». Πρόκειται για τη νέα εκδοχή του γνωστού προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ”
Οίκον», για τη σύσταση του οποίου το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) απέστειλε ήδη τη σχετική πρόσκληση προς τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκ μέρους των τραπεζών λήγει στις 25
Αυγούστου, οπότε το αργότερο έως τις αρχές Οκτωβρίου, θα πρέπει να έχει
ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα.
Η ουσιαστική διαφορά του νέου προγράμματος σε σχέση με το προηγούμενο είναι
ότι δεν απαιτείται τραπεζικό δάνειο, κάτι που απέτρεψε πολλούς
ενδιαφερόμενους στο να υπαχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Στο νέο πρόγραμμα,
ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης μπορεί να ανέλθει στις
25.000 ευρώ και με δεδομένο ότι το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να
διαμορφωθεί στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (σ.σ. λαμβάνονται υπόψη
εισοδηματικά κριτήρια), τότε το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να
διαμορφωθεί στις 17.500 ευρώ. Το επιπλέον ποσό (έως τις 25.000 ευρώ)
καλύπτεται είτε από ίδια συμμετοχή ή από τραπεζικό δανεισμό.
Γι” αυτό τον λόγο, αναζητείται η συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα,
προκειμένου με την παροχή εγγύησης από το ΕΤΕΑΝ να χορηγούνται τα δάνεια
στους ενδιαφερόμενους. Μάλιστα για τη διαμόρφωση του κεφαλαίου δανειοδότησης
θα υπάρξει συνεπένδυση του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες, στη βάση του 1:2. Δηλαδή
στα «ταμεία» που θα παρέχουν τα δάνεια, το ΕΤΕΑΝ θα συνεισφέρει το 33,33% και
ο πιστωτικός φορέας τα υπόλοιπο 66,67%. Στην περίπτωση που χορηγηθεί δάνειο,
η διάρκεια της αποπληρωμής του καθορίζεται στα 4, 5 ή 6 έτη, με καταληκτική
ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31.12.2023. Επίσης, το μέγιστο ύψος του
δανείου μπορεί να είναι 25.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο είναι 100% επιδοτούμενο.
Στα 292,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος
ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ. Εκ του ποσού αυτού, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν
τις επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνειο) και αποτελούν το αρχικό κεφάλαιο του
Εξοικονομώ ΙΙ και τα 224,2 εκατ. ευρώ του προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης που
αφορά μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (επιχορήγηση κεφαλαίου και κόστος
επιθεωρήσεων).
Επιλέξιμες κατοικίες
Επιλέξιμη κατοικία για τις ανάγκες του προγράμματος είναι η μονοκατοικία, η
πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα
ακόλουθα κριτήρια:
- Χρησιμοποιείται ως κατοικία.

- Φέρει οικοδομική άδεια.
- Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε
κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
- Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του
δώματος/στέγης και της πιλοτής.
4. ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ του συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/τελικού ωφελούμενου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με
μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος
προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το πρόγραμμα, υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου
ενεργειακού στόχου του προγράμματος:
α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών
επιθεωρήσεων.
β. η αμοιβή του συμβούλου έργου.
Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων
παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό
της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά
κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.
Οι ωφελούμενοι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των
προστατευόμενων μελών τους, λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση σύμφωνα με
τον Πίνακα που περιέχει τα εισοδηματικά κριτήρια και είτε αναλαμβάνουν την
ΠΛΗΡΩΜΉ του υπολοίπου ή μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν
δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου.
Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί καθόλου δάνειο, τότε ο ωφελούμενος δεν
λαμβάνει προκαταβολή, διενεργεί τις παρεμβάσεις και μετά τη διενέργεια της
δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών
επί πιστώσει, υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του το ποσό της
επιχορήγησης καθώς και το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την πληρωμή του
ποσού των ιδίων κεφαλαίων, εκταμιεύεται η επιχορήγηση με απευθείας πληρωμή
των αναδόχων/προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Βήματα Υλοποίησης
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος
http://exoikonomisi.ypeka.gr. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το
κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση
των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Ο ενδιαφερόμενος με
την υποβολή της αίτησής του λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.
2. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει τον
Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί ΈΛΕΓΧΟΣ της
πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει έναν
Χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο υποχρεωτικά διατηρεί λογαριασμό (λόγω
των περιορισμών που ισχύουν στην κίνηση κεφαλαίου, υπάρχει ενδεχόμενο
αδυναμίας συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω μη δυνατότητας ανοίγματος νέου
λογαριασμού).
3. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες
εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο
και να απαντήσουν στον αιτούντα με ηλεκτρονική επιστολή εντός ΧΧΧ (σ.σ. θα
καθοριστεί) εργάσιμων ημερών.
Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από τον χρηματοπιστωτικό
οργανισμό ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με ηλεκτρονική επιστολή για το
σχετικό αποτέλεσμα.
4. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/συναινέσεις
(συνιδιοκτητών πολυκατοικίας ή/και συγκύριων ιδιοκτησίας), και έχει λάβει
θετική απάντηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει επιλέξει -σε
περίπτωση που έχει επιλέξει τη ΛΉΨΗ δανείου-, απευθύνεται σε Ενεργειακό
Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας
του/του κτιρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
5. Για την ολοκλήρωση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο
πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του Α’ ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει
επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα
πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Τέλος, επισυνάπτει ηλεκτρονικά
στην αίτησή του το Α’ ΠΕΑ, καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που θα απαιτούνται.
6. Καταχώριση της αίτησης ως «επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται».
Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη – απορρίπτεται», ο
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία, επισυνάπτοντας
τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου με
ηλεκτρονική επιστολή για τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Σε περίπτωση επισύναψης
συμπληρωματικών στοιχείων εφαρμόζεται αντίστοιχη διαδικασία.
7. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον
Δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και αποστέλλεται στην
Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/ Ενημέρωση Ωφελουμένου
ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/ Κοινοποίηση της έγκρισης στο

Χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται)
8. Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί ΛΉΨΗ δανείου, ο ωφελούμενος υποβάλλει
δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού). Στην
περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης
αποτελεί και την αποδοχή του Ωφελούμενου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα (και
τους όρους αυτού). Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα
εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την
υλοποίηση του έργου.
9. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
10. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ)
11. Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο Ωφελούμενος ή ο Σύμβουλος έργου καταχωρεί
στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών
δαπανών των παρεμβάσεων καθώς και τα στοιχεία των αναδόχων (ΑΦΜ, Επωνυμία,
Τράπεζα, ΙΒΑΝ). Τέλος, επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτησή του το Β’ ΠΕΑ, τα
παραστατικά δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων.
12. ΈΛΕΓΧΟΣ ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου από τον Δικαιούχο.
13. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ελέγχονται από τον Δικαιούχο:
α) τα παραστατικά των δαπανών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων
β) η επίτευξη του ενεργειακού στόχου βάσει των στοιχείων του πρώτου και του
δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης.
Για τη λήψη των κινήτρων του Προγράμματος (επιχορήγηση, κόστος συμβούλου
έργου, κόστος Α και Β ΠΕΑ και σε περίπτωση λήψης δανείου – άτοκο δάνειο) ο
ωφελούμενος επισυνάπτει στο Πληροφοριακό Σύστημα τα σχετικά αποδεικτικά
συμμετοχής του επί των σχετικών δαπανών. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω από τον
Δικαιούχο αποδίδονται τα κίνητρα.
14. Ο Δικαιούχος του Προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) πραγματοποιεί επιτόπιους
ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ορθή
υλοποίηση της επιχειρησιακής συμφωνίας.

