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καίωμα στο ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.

Ερχεται πρόγραμμα
για 9.700 εταιρείες
Η δράση περιλαμβάνει δύο υπο-προγράμματα,
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2021. Το πρώτο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας για μεγάλες
και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς
και του τριτογενούς τομέα και το δεύτερο την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού
εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με βάση
όσα προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης,
η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού «Εξοικονομώ» ανέρχεται στο ποσό των 947,5 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 450 προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 497,5 εκατ. ευρώ από τον
ιδιωτικό τομέα. Το ελληνικό σχέδιο προβλέπει ότι με
τα εν λόγω κεφάλαια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά
9.700 επιχειρήσεις -με έμφαση στις τουριστικές- εκ
των οποίων εκτιμάται ότι οι 8.500 είναι μικρές και
οι 1.200 είναι μεσαίες και μεγάλες. Το ύψος της επιδότησης εκτιμάται στο 45% και θα καθορίζεται από
το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που
δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.
Οσον αφορά τις παρεμβάσεις, προβλέπεται εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής
ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.), στην αποθήκευση, στη
διανομή προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των
εταιρειών (π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού,
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.). Επίσης, προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο
κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας-δαπέδου και στέγης, ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).

Ποσοστά κάλυψης
Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από
40% έως 75%, ανάλογα με το ατομικό και το
οικογενειακό εισόδημα. Ειδικότερα:
f Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και
οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.
f Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.00020.000 οικογενειακό, ποσοστό 70%.
f Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και
20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.
f Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και
30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45%.
f Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και
40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40%.
f Το ποσοστό επιχορήγησης για δωρεάν παραχώρηση και ενοικίαση είναι 40%, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν
την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού
με ίδια κεφάλαια ή συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν,
είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί
από την τράπεζα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μόνο για όσους έχουν ατομικό
εισόδημα 5.000 ευρώ ή οικογενειακό
10.000 ευρώ το δάνειο παρέχεται με την

Προϋποθέσεις

αύξηση
Για ένα
διαμέρισμα
100 τ.μ.
η επιδότηση θα
αυξηθεί από τα
18.000 ευρώ
στα 20.000
ευρώ, δηλαδή
θα υπάρξει μια
αύξηση 2.000
ευρώ, με στόχο
την απορρόφηση
ενός σημαντικού
μέρους των
ανατιμήσεων στα
δομικά υλικά

εγγύηση του Δημοσίου, ενώ όλοι οι ωφελούμενοι μπορούν
να λάβουν άτοκο δανεισμό. Σημειώνεται ότι με το νέο «Εξοικονομώ» αλλάζει το καθεστώς των ωφελουμένων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δι-

Στο νέο «Εξοικονομώ» μπορούν να ενταχθούν
μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα που έχουν καταταγεί,
βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση
της Γ και το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί από
1η/2/2020 και μετά.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν
χρησιμοποιούνται για κατοικία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Μέσα σε
6 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων εργασιών βάσει του
επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη. Οι
παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες ανά τύπο κατοικίας περιλαμβάνουν κουφώματα, συστήματα
σκίασης και αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, χρήσης ζεστού νερού,
συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)
και αναβάθμιση φωτισμού.
Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης-τακτοποίησης του ακινήτου,
η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει
να έχει γίνει πριν από την υποβολή της αίτησης
στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει
αποκτήσει ακίνητο εντός του 2021, θα πρέπει να
έχει προηγηθεί η καταχώρηση των στοιχείων στο
Ε9 και μετά να προχωρήσει στην υποβολή αίτησης. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που συνέταξε το πρώτο πιστοποιητικό, προκειμένου να εκδώσει το δεύτερο. Βάσει του δεύτερου πιστοποιητικού και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας και του ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η καταβολή της επιδότησης
του προγράμματος στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο δεύτερος ενεργειακός επιθεωρητής
θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Για
την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η
κατανομή τους θα γίνεται ανά νομό και όχι ανά
περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
Επίσης, δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για
τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.

Δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα

«Η ενεργειακή αναβάθμιση θα μειώσει
το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις»
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης,
καθώς θα μειώσει το
ενεργειακό κόστος
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μόνιμη βάση και θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της χώρας για το 2030. Με
το νέο «Εξοικονομώ» θα κινητοποιήσουμε
κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση έως και 50.000 κτιρίων, δηλαδή

10.000 περισσότερων συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμμα. Το νέο «Εξοικονομώ» θα είναι πιο αποδοτικό και πιο δίκαιο,
καθώς, εκτός από την αύξηση των ωφελουμένων, καταργείται
η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων. Το πρόγραμμα θα είναι και πιο ευαίσθητο κοινωνικά
με τη δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ
για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Με τα κοινωνικά κριτήρια που εισάγουμε, δίνεται προτεραιότητα σε πολύτεκνους, ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ ειδική μέριμνα θα ληφθεί και για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές όπου επικρατεί περισσότερο ψύχος. Το νέο πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο βήμα στο μεγάλο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που έχουμε δρομολογήσει για την επόμενη πενταετία, με την κινητοποίηση συνολικών κεφαλαίων άνω των 3 δισ. ευρώ.

