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Ξεκινά το πρόγραμμα

Υ

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

πογράφτηκε η
απόφαση
για
την
έναρξη
υλοποίησης του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για το οποίο
θα διατεθούν 250.000.000 €
από το υπουργείο.
Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την
παρεμβάσεις, με στόχο την
εξοικονόμηση
ενέργειας
στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά
συνέπεια του ενεργειακού
κόστους των νοικοκυριών,
με ιδιαίτερη μέριμνα για τα
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Η όλη διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων αλλά και η συνολική τους παρακολούθηση
από τον ενδιαφερόμενο, θα
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που έχουν ετοιμάσει οι τράπεζες.
Η εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.
Η διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15
Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αρχές Μαρτίου, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των
αιτήσεων.

Το νέο πρόγραμμα

• Περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες με βάση τα εισοδήματα. Έτσι για ατομικό εισόδημα 10.000 € και με
προστατευόμενα μέλη η επιδότηση θα φτάνει μέχρι 75% ενώ στον αντίποδα για εισόδημα έως 40.000 € δεν
θα έχει επιδότηση αλλά μόνο άτοκο δάνειο.
• Με βάση την απόφαση και τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι οι νέες κατηγορίες προστίθενται βάση
των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων των ωφελούμενων.
• Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά)
και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.
• Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω
της λήψης άτοκου δανείου.
• Η μεγάλη τομή που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
• Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.
• Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

H ΑΝΕΛΙΞΗ Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων έχει ιδρυθεί στην

Πάτρα, το 2005, με κύριο αντικείμενο τη συμβουλευτική στις επιχειρήσεις-πελάτες της και τηνεκπόνηση
μελετών στον τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά και των επιχορηγήσεων από τα εθνικά και κοινοτικά
προγράμματα.
Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στον τομέα της συμβουλευτικής, της προετοιμασίας επενδυτικών προτάσεων και επιχειρηματικών σχεδίων, της οργάνωσης
επιχειρήσεων για την παραπέρα
ανάπτυξη τους, την καθοδήγηση σε
οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, επιτρέπει στην επιχείρηση να
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
προς τις επιχειρήσεις-πελάτες της.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι
έγκυρες, ακριβείς και άμεσα αξιοποιήσιμες από τους πελάτες της και
αυτό έχει εκτιμηθεί.

Τηλ. 2610339754
6946336882

ΝΕΑ
ΤΑ
της Αιτωλοακαρνανίας

ΤΡΙΤΗ 27 φεβρουαριου 2018

17

Ποιες παρεμβάσεις επιδοτεί το πρόγραμμα

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
• Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
• Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
• Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

• ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
• επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1
και 2 του πίνακα
• επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες
κατηγορίες

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον
νομιμοποιητικό έγγραφο.
Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

•Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση
της Δ.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 κατηγορίες:
1

Ατομικό
Εισόδημα
Έως 10.000

2

10.000 - 15.000

3
4
5
6
7

15.000 - 20.000
20.000 - 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 35.000
35.000 - 40.000

Οικογενειακό
Εισόδημα
Έως 20.000
20.000
έως 25.000
25.000 - 30.000
30.000 - 35.000
35.000 - 40.000
40.000 - 45.000
45.000 - 50.000

Αύξηση
Επιχορήγησης ανά
προστατευόμενο μέλος

Βασικό %
επιχορήγησης
60%

5%

70%

50%

5%

70%

40%
35%
30%
25%
0%

5%
5%
5%
5%
0%

70%
70%
50%
50%
0%

Μέγιστο %
Επιχορήγησης

• Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
• 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 παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και
η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία.
• Ακόμη, 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 στη συνέχεια 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.
• Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

