Προτεραιότητα στην 3η φάση «Εξοικονομώ
κατ’ Οίκον» των επιλαχόντων της
προηγούμενης φάσης
Σχετική ενημέρωση είχαν από στελέχη του ΥΠΕΝ εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών
Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ)
Κατά την 3η φάση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», θα προηγηθούν οι
παλαιοί αιτούντες οι οποίοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου
ή εξάντλησης πόρων, όπως ανέφεραν στελέχη του ΥΠΕΝ σε συνάντηση που είχαν για
το θέμα με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και
Ενέργειας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ). Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΝΕΕΠΙΘΕ, στη συνάντηση έλαβαν
μέρος από την πλευρά της Ένωσης ο Πρόεδρος ΔΣ, κος Γιωτόπουλος, μαζί με τον
Αντιπρόεδρο, κο Φούρλα, το Γ.Γ. κο Φωτόπουλο και το πρώην μέλος ΔΣ κο
Κατσιμίχα.
Από το ΥΠΕΝ, συμμετείχαν η Διευθύντρια του Τμήματος της «Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέας Ενέργειας» του ΥΠΕΝ, κα Γ. Νίκου και την συνεργάτιδά της
κ. Κωνσταντινοπούλου. Καμία αλλαγή στους όρους του προγράμματος Αναφορικά με
τα σχέδια του υπουργείου για την 3η φάση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’
Οίκον ΙΙΙ», τα στελέχη του ΥΠΕΝ σημείωσαν δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στους
όρους, προκειμένου οι νέοι αιτούντες να μην έχουν ευνοϊκότερες ή
δυσμενέστερες προϋποθέσεις από τους αιτούντες των προηγούμενων φάσεων του
προγράμματος. Έτσι, η μοναδική αλλαγή που μπορεί να συντελεστεί αφορά το ύψος
της επιδότησης, το οποίο ενδέχεται να διαμορφωθεί μειωμένο.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, περίπου το 60%
των δικαιούχων της επιδότησης αφορούσε επεμβάσεις στον κλάδο της Θέρμανσης
και του Κλιματισμού, έναντι του 20% που αφορούσε στον κλάδο κατά την
προηγούμενη φάση του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης, έχει εξαγγείλει ήδη από τον Οκτώβριο της υλοποίηση και 3ης
φάσης του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Αν και δεν έχει προσδιορίσει το ακριβές
ποσό που θα διατεθεί, έχει επισημάνει πως το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε συζητήσεις και
με τις περιφέρειες και με το υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να βρεθούν τα κονδύλια
από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση και του «Εξοικονομώ ΙΙΙ». Σύμφωνα με τον
υπουργό, το «Εξοικονομώ» αποτελεί ένα λαϊκό πρόγραμμα, που έχει πολύ μεγάλη
απήχηση. Κάτι που αποδείχθηκε εμφατικά με την υλοποίηση της 2ης φάσης του,
όταν οι πόροι εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

