«Νέο εξοικονομώ»: Με πέντε κατηγορίες
επιλέξιμων δαπανών η τελική απόφαση
του ΥΠΕΝ – Ο επίσημος Οδηγός – Από
τέλος Φεβρουαρίου οι αιτήσεις
Τα συστήματα σκίασης επανήλθαν στη λίστα με τις επιλέξιμες δαπάνες του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», ενώ είχαν αφαιρεθεί στις ενδιάμεσες
εκδόσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του προγράμματος.
Η αλλαγή αυτή σε σχέση με τα ήδη γνωστά για το πρόγραμμα, προκύπτει από το
κείμενο της απόφασης την οποία υπέγραψε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών
Έτσι οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνονται ως εξής:
1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του
δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ, τα βασικά χαρακτηριστικά
του προγράμματος έχουν ως εξής:
Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ.
ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων
των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και
μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο
νομιμοποιητικό έγγραφο.
Επιλέξιμη είναι μια κατοικία εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια, υφίσταται
νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη και έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε
κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους
στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του
προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής. Οι
αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν

θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον
χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η
φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια
ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το
απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις
θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο
την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή
επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν
τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.
Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
(Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του
κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα και μεγαλύτερη από το
70% για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως ότου καλυφθούν τα
προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό
σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις
εξαντληθούν τα κεφάλαια. «Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί το μεγάλο πρόβλημα
που κληρονομήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, των εκκρεμών εγκεκριμένων
αιτήσεων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν, καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί τα
απαιτούμενα κονδύλια», τονίζει το ΥΠΕΝ.
Για οποιαδήποτε βοήθεια πάνω στο νέο πρόγραμμα, οι πολίτες θα μπορούν να
ενημερώνονται μέσω ειδικού Help Desk, τηλεφωνικού αριθμού που θα είναι
σύντομα σε λειτουργία και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας www.ypeka.gr
Τα εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα έχουν ως εξής:
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