Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 09:03

Αρχίζει στις 12 Ιουλίου ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με τον οδηγό εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα
κριτήρια και τα δικαιολογητικά υπαγωγής των νοικοκυριών να δημοσιεύεται την
ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως κάνει γνωστό στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος «οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να
υποβληθούν από τις 12 Ιουλίου με την πλατφόρμα που λειτούργησε και στον πρώτο κύκλο
να ανοίγει τις πύλες της σταδιακά ανά ομάδα Περιφερειών της χώρας».
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Ο ίδιος αναγγέλλει και τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων των δικαιούχων
νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει «η έβδομη κατηγορία στην οποία είχαν τη
δυνατότητα χορήγησης άτοκου δανείου, όχι επιδότησης, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες
με εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα ανέβει στα 80.000 ευρώ».

Το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Περιβάλλοντος και
Ενέργειας θα έχει προϋπολογισμό της τάξεως των 270 εκατ. ευρώ και θα αφορά περί τα
25.000 νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για τις υπόλοιπες έξι κατηγορίες θα
κυμαίνεται από 50% έως 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής
αναβάθμισης των κατοικιών. Τα συγκεκριμένα όρια είναι προσαυξημένα κατά 5% ανά
προστατευόμενο μέλος.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται είναι τέσσερις:

Αντικατάσταση κουφωμάτων
Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιοποίηση ενεργειακού επιθεωρητή ο οποίος και θα
καθορίσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες. Πριν από την υποβολή της αίτησης ο
επιθεωρητής θα πρέπει να τις καταγράψει εκδίδοντας το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται ξανά
στον ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της
ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε
ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της
ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει αυτού και κατόπιν της
διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου καταβάλλονται στους ωφελούμενους τα
κίνητρα του προγράμματος.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου
έργου καθώς και τυχόν δαπάνες μελετών, καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του
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προγράμματος.

Οι επιλέξιμες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η
πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση
δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ.
κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία,
να υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της «Δ» και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
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