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γάλη και οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000, 
η κυβέρνηση θα αναζητήσει επιπλέον πόρους 
ώστε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά να μπο-
ρέσουν να αλλάξουν τις συσκευές τους. Ανα-
φορικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων θα 
ισχύσουν κοινωνικά και εισοδηματικά κριτή-
ρια, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκές 
οικογένειες και πολύτεκνοι. Δεν θα υπάρξει ει-
σοδηματικό πλαφόν, ωστόσο όσο πιο μεγάλο 
εισόδημα έχει κάποιος θα μειώνεται η επιδό-
τηση, ενώ όσο μικρότερο είναι το εισόδημα η 
επιδότηση θα αυξάνεται.

Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από ει-
δική πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-
ρούν να εισέρχονται στο σύστημα χρησιμο-
ποιώντας τους κωδικούς taxisnet. Παράλληλα, 
θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η σχετι-
κή αίτηση και από το κατάστημα αγοράς. Στην 
πλατφόρμα θα δηλώνονται οι συσκευές που 
θα αντικατασταθούν, το ΑΦΜ του ενδιαφερό-
μενου και ο τραπεζικός λογαριασμός. Εφόσον 

εγκριθεί η αίτηση, θα χορηγείται στους 
ωφελούμενους εκπτωτικό κουπόνι, το 
οποίο θα αφαιρείται από την τιμή των 
νέων ηλεκτρικών συσκευών από το κα-
τάστημα. Οι επιδοτούμενοι θα μπο-

ρούν να επιλέξουν ελεύθερα τις συ-
σκευές που θέλουν να αγορά-

σουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν κά-
ποια ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης 
και ποιότητας, ενώ θα πρέπει να παραδίδεται 
η παλιά συσκευή. Το πιθανότερο είναι στη συ-
νέχεια το κατάστημα να παραδίδει τις συσκευ-
ές αυτές στα συστήματα διαχείρισης ώστε να 
ανακυκλωθούν.

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας που θα έχει 
το κάθε νοικοκυριό εκτιμάται στις 1.000 KWh 
τον χρόνο. Ενα νοικοκυριό με μεσαία κατανά-
λωση έως και 5.000 KWh τον χρόνο, αναμέ-
νεται να επιτύχει έως και 25% εξοικονόμηση 
ενέργειας. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερης χρή-
σης, το ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει ακόμα 
και το 40%. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από 
την εξοικονόμηση αυτή εκτιμάται ότι οι πολί-
τες θα δουν μείωση στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος των νοικοκυριών τους από 150 έως 300 
ευρώ ετησίως.

Εταιρείες
Για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων θα διατεθούν συνολι-
κά 450 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει 
την ενεργειακή αποδοτικότητα της λειτουργί-
ας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο 
εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργει-
ακού κόστους. Εμφαση θα δοθεί στην αυτονο-

μία που μπορεί να προσφέρει η επένδυση σε 
φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα με μπατα-
ρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. Με 
αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα αυτοκατα-
ναλώνουν ενέργεια και θα έχουν χαμηλότερα 
τιμολόγια ρεύματος. Aπό το σύνολο των επιδο-
τούμενων επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι οι 8.500 
θα είναι μικρές και οι 1.200 μεσαίες, σε διάφο-
ρους παραγωγικούς τομείς, όπως ο τουρισμός 
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Ν
έα τριπλή παρέμβαση, συνολικού 
ύψους 1,190 δισ. ευρώ, για εξοικονό-
μηση ενέργειας σε κατοικίες, με αντι-

κατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στα δημό-
σια κτίρια προωθεί η κυβέρνηση, σε μία ακό-
μα κίνηση θωράκισης απέναντι στην εκτόξευ-
ση του ενεργειακού κόστους. Στις αρχές Ιουνί-
ου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του «Ανα-
κυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», που θα καλύπτει 
μέρος του κόστους για την απόσυρση των πα-
λαιών, ενεργοβόρων συσκευών, με στόχο να 
επωφεληθούν περί τα 350.000 νοικοκυριά. 
Ακολουθεί μέσα στο καλοκαίρι η έναρξη του 
προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δη-
μοσίων κτιρίων, μεταξύ των οποίων νοσοκο-
μεία, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι 
επενδύσεις αφορούν εκσυγχρονισμό των συ-
στημάτων θέρμανσης-ψύξης, μόνωση του κτι-
ριακού κελύφους και εγκατάσταση Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας. Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, αναμένεται να εφαρμοστεί από τον 
Σεπτέμβριο και το «Εξοικονομώ για επιχειρή-
σεις» για περίπου 10.000 μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων 
στις στέγες των κτιρίων επιχειρήσεων. Τα 
κονδύλια του προγράμματος προέρχο-
νται από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Αυτή η τριπλή κίνηση έρχεται να 
προστεθεί στις ανακοινώσεις για 
την παρέμβαση στην αγορά 
ενέργειας, που στοχεύει στη 
μείωση των λογαριασμών 
ρεύματος.

Συσκευές
Το πρόγραμμα «Ανα-
κυκλώνω - Αλλάζω Συ-
σκευή», ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση και την ανα-
κύκλωση κλιματιστικών, ψυγείων και 
καταψυκτών, καθώς οι συσκευές αυτές δη-
μιουργούν τα μεγαλύτερα φορτία ηλεκτρικής 
ενέργειας, με τα κονδύλια να καλύπτονται από 
το ΕΣΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται πλυντήρια ρού-
χων, πλυντήρια πιάτων και ηλεκτρικές κουζί-
νες. Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη 
δυνατότητα να αντικαταστήσουν έως και τρεις 
ηλεκτρικές συσκευές. Τα ποσοστά επιδότησης 
θα κυμανθούν από 30% έως 50% ανά νοικοκυ-
ριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα. Σύμφω-
να με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστα Σκρέκα, αν η συμμετοχή είναι με-

Το «Εξοικονομώ»
στη μάχη κατά
της ακρίβειας 

Το πρόγραμμα αντικατάστασης 
συσκευών, ύψους 100 
εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την 
αντικατάσταση και την 
ανακύκλωση κλιματιστικών, 
ψυγείων και καταψυκτών

Τρία νέα 
προγράμματα, ύψους 
1,190 δισ. ευρώ, 
έρχονται από τον 
Ιούνιο μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο, με στόχο 
να δώσουν ενεργειακή 
ανάσα σε 350.000 
νοικοκυριά και 
10.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 
Ακολουθούν 
παρεμβάσεις σε 
500 δημόσια κτίρια, 
όπως νοσοκομεία, 
σχολεία, αθλητικές 
εγκαταστάσεις και 
δικαστήρια


