Νέο «εξοικονομώ”: Εντός δύο μηνών από
την κατάθεση φακέλλου ολοκλήρωσης
παρεμβάσεων οι εισπράξεις προμηθευτών
και αναδόχων
Οι διαδικασίες του ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ” είναι απλούστερες και
ταχύτερες από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος και οι εισπράξεις των
προμηθευτών/ αναδόχων θα ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών από την κατάθεση του
φακέλου ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, εφόσον ο φάκελος του ωφελούμενου είναι
πλήρης και επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος.
Αυτό τονίστηκε από την πλευρά των αρμοδίων του ΥΠΕΝ σε συνάντηση με τους
εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (EBHE).
Tεχνολογίες της θερμικής ηλιακής ενέργεια
Ειδικότερα η αποτύπωση της πορείας του Προγράμματος ”Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον
ΙΙ”, αναφορικά με τις τεχνολογίες της θερμικής ηλιακής ενέργειας που
εντάσσονται σε αυτό και ο άμεσος προγραμματισμός ενεργειών για την όσο το
δυνατόν αρτιότερ
η υλοποίησή του συζητήθηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης
Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (EBHE) με τον Γενικό Διευθυντή Ενέργειας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρη Τσαλέμη. Στη συνάντηση
συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Κυριάκος Χριστοφής από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου και ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ κ. Βασίλης Κίλιας
Δεδομένου ότι στο Πρόγραμμα, πέραν του θερμοσιφωνικού συστήματος, για πρώτη
φορά επιδοτούνται εφαρμογές θερμικών ηλιακών βεβιασμένης κυκλοφορίας
(κεντρικά ηλιακά συστήματα) και συνδυασμένης χρήσης παροχής ζεστού νερού –
υποβοήθησης θέρμανσης, η συνάντηση επικεντρώθηκε στη διασφάλιση των
προϋποθέσεων, αλλά και της νομοθεσίας για τις εντασσόμενες εφαρμογές
ηλιοθερμίας. Στόχος υπήρξε η επιτάχυνση του Προγράμματος, αλλά και η ομαλή
απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τους δικαιούχους, ώστε να αποφεύγονται
οι απορρίψεις δαπανών για εφαρμογές ηλιοθερμίας, λόγω προϊόντων που δε φέρουν
τις απαιτούμενες σημάνσεις και τεκμηρίωση – δελτία προϊόντος.
Η ΕΒΗΕ διαβεβαίωσε το ΥΠΕΝ ότι έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία δράσεις
υποστήριξης και ενημέρωσης των μελών της, αλλά και άλλων επιχειρήσεων. Οι
δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και
συνεχή τεχνική πληροφόρηση /βοήθεια στα μέλη της, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
επαγγελματίες – κατασκευαστές του χώρου της ηλιοθερμίας, διαθέτουν στην αγορά
μόνο πιστοποιημένα προϊόντα, με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού
Ενεργειακής Σήμανσης.

