ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»
Υπογράφηκε σήµερα, Τρίτη 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Τίνα
Μπιρµπίλη, και τον Υπουργό Οικονοµικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη
σύσταση του Ειδικού Ταµείου Χρηµατοδότησης «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον».
Με τη χρήση του νέου κανονισµού της Ε.Ε., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου 2010 επιτρέπεται για
πρώτη φορά στην ιστορία των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων η σύσταση Επενδυτικών Ταµείων για επενδύσεις
εξοικονόµησης ενέργειας σε ιδιωτικές κατοικίες. Με τη σηµερινή υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης,
το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον περασµένο Μάρτιο και σχεδιάζεται από το
ΥΠΕΚΑ, θα υλοποιηθεί µέσω Ειδικού Ταµείου Χρηµατοδότησης (Ε.Τ.Χ.), διευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής
του, ενισχύοντας τα παρεχόµενα κίνητρα και µεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους πολίτες.
Το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», που αναµένεται να έχει σηµαντική συµβολή στην προσπάθεια της
χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόµηση ενέργειας, θα κινητοποιήσει κατά την περίοδο 2010 2012 επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. €. Η συνολική επένδυση στην πραγµατική οικονοµία θα
προέρχεται τόσο από τους ίδιους πόρους του Ταµείου «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», όσο και από την κινητοποίηση
πόρων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Το αρχικό συνολικό κεφάλαιο του «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» για το 2010 ανέρχεται σε 396 εκ. €. Οι δηµόσιοι
πόροι του προγράµµατος, ύψους 396 εκ. ευρώ προέρχονται από τα εξής Επιχειρησιακά Προγράµµατα του
ΕΣΠΑ:
α) Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
200 εκ. €
β) Π.Ε.Π. Αττικής
100 εκ. €
γ) Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
35 εκ. €
δ) Π.Ε.Π. Θεσσαλίας–Στ.Ελλάδας–Ηπείρου (Περιφέρεια Στ.Ελλάδας)
25 εκ. €
ε) Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης (Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας)
15 εκ. €
στ) Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
6 εκ. €
ζ) Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
15 εκ. €
Το «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», το οποίο µε τη µόχλευση και την ανακύκλωση των πόρων που προβλέπεται θα
κινητοποιήσει πόρους ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου για το 2010 – 2012 και στη συνέχεια θα κινητοποιεί ποσά
ύψους περίπου 500 – 600 εκ. ευρώ κάθε 3 χρόνια.
Στόχος του «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» είναι να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου να
προωθηθούν διαχρονικές και βιώσιµες επενδύσεις στον τοµέα δράσης του, µε την δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Τη συνολική διαχείριση του Ε.Τ.Χ. «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» αναλαµβάνει το ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα υπογράψει
µέχρι το τέλος Ιουλίου τη σχετική Σύµβαση µε το ΥΠΟΙΑΝ, το ΥΠΕΚΑ και τις Περιφέρειες που συνεισφέρουν
τα πρόσθετα ποσά για τη σύσταση του και θα δηµοσιεύσει ανοιχτή προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος
προς τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Τράπεζες για να συν-επενδύσουν και να διαχειριστούν τα αντίστοιχα ποσά
στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων – ιδιοκτητών ιδιωτικών κατοικιών.
Το Ταµείο θα συγχρηµατοδοτεί άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια µέχρι 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο, µε πρόσθετο
κίνητρο την αποµείωση δανειακού κεφαλαίου, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών.
Το «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», ανταποκρινόµενο πλήρως στις απαιτήσεις κοινωνικής ευαισθησίας και
αλληλεγγύης, παρέχει κίνητρα που διαµορφώνονται σε 30% αποµείωση δανειακού κεφαλαίου και άτοκο
δάνειο για τα χαµηλά εισοδήµατα, σε 15% αποµείωση δανειακού κεφαλαίου και χαµηλότοκο δάνειο για τα
µεσαία εισοδήµατα, και τέλος σε χαµηλότοκο δάνειο για τα σχετικά υψηλότερα εισοδήµατα.
Παράρτηµα – Κύρια σηµεία του Προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον»:
Τα κίνητρα
Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι, εισοδηµατικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, µε διακριτά
κίνητρα ανά κατηγορία:
Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων
δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήµα
της ανακοίνωσης του Μαρτίου, και επιχορήγηση (µε τη µορφή αποµείωσης δανειακού κεφαλαίου) του 30%
του επιλέξιµου προϋπολογισµού.
∆ηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.
Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων
βρίσκεται µεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαµηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση (µε τη
µορφή αποµείωσης δανειακού κεφαλαίου) για το 15% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, που δεν προβλεπόταν
στο αρχικό σχήµα.
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Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιµων στο πρόγραµµα κατοικιών, το ατοµικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµα των οποίων
υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και µέχρι ύψος δηλωθέντος ατοµικού εισοδήµατος 45.000 € ή οικογενειακού
εισοδήµατος 65.000 €. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαµηλότοκου δανείου.
Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών
διαµερισµάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των
ιδιοκτητών επιλέξιµων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα επιχορηγείται στο 100%.
Τα νέα στοιχεία του προγράµµατος
Αναλυτικότερα, µε το νέο µηχανισµό, µέσω του Ε.Τ.Χ. «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», επιτυγχάνεται:
ο συνδυασµός των επιχορηγήσεων µε άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια για τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα
η παροχή χαµηλότοκων δανείων και στα υψηλότερα εισοδήµατα

η επαναχρησιµοποίηση των δηµόσιων κεφαλαίων που αφορούν στα δάνεια (ανακυκλούµενα δηµόσια
κεφαλαία)
η διάθεση ανακυκλούµενων κεφαλαίων για ενέργειες Εξοικονόµησης Ενέργειας στον οικιακό τοµέα, ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα µέσω νέων κύκλων προκήρυξης, περίπου κάθε τρία χρόνια.
Σηµαντικό όφελος για τη χώρα αποτελεί και το γεγονός ότι µέσω της ίδρυσης του Ταµείου επιτυγχάνεται η
αυξηµένη απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ για το 2010.
Οφέλη για τους πολίτες
Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη µε τη µορφή δανείου ώστε να µπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες
χωρίς να βάλει δικά του χρήµατα.
Τα ανωτέρω δάνεια δίδονται µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Παρέχεται επιχορήγηση στις κατηγορίες χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων µειώνοντας σηµαντικά το
δανειακό κεφάλαιο.
Παρέχεται δυνατότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα σε πολίτες που µε το παλαιό σχήµα δεν µπορούσαν να
υπαχθούν σε αυτό (υψηλά εισοδήµατα).
Επιπλέον υπενθυµίζονται τα πρόσθετα κίνητρα που έχουµε θεσπίσει µε τον νέο φορολογικό νόµο 3842/2010
και αφορούν σε µείωση του οφειλόµενου φόρου που µπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες 6.000 €.
Υλοποίηση Προγράµµατος
Μετά την υιοθέτηση του Κανονισµού και τη σύσταση του Ταµείου προχωράµε µέσα τις επόµενες ηµέρες σε
προκήρυξη προς τις τράπεζες για συµµετοχή τους στις δράσεις του Ταµείου. Οι διαδικασίες, αναµένεται να
ολοκληρωθούν στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε οι πολίτες θα µπορούν να προσέλθουν στις συνεργαζόµενες
τράπεζες για την υποβολή αιτήσεων. Ήδη όµως οι πολίτες θα µπορούν από τις αρχές Σεπτεµβρίου να
καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της απαραίτητης ενεργειακής επιθεώρησης της κατοικίας
τους. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 2 µήνες και θα επιλεγούν εκείνες οι αιτήσεις που
οδηγούν στην µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας ανά µονάδα κόστους.
Τα κριτήρια για τις επιλέξιµες κατοικίες δεν αλλάζουν, το πρόγραµµα αφορά σε κατοικίες που δεν είναι
εξοχικές, έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µικρότερη ή ίση µε 1.500
€/ τ.µ., βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία µικρότερη ή ίση της ∆ και
µπορούν µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας να αναβαθµισθούν κατά µία τουλάχιστον
ενεργειακή κατηγορία.
Προκειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραµµα
είναι άµεσα διαθέσιµα τα κάτωθι:
1. Σχέδιο της αίτησης, στο οποίο αποτυπώνεται σχεδόν το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν από τον
πολίτη.
2. Η λίστα µε τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµισθούν µε την αίτηση.
3. Οι κατηγορίες παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας, όπως έχουν εξειδικευτεί στη λεπτοµέρειά τους.
Μικρές αλλαγές στα ανωτέρω µπορεί φυσικά να υπάρξουν µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
των συνεργαζόµενων τραπεζών. Να επισηµανθεί ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται µε
την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδοµική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του
(π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συµφωνίες
µεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας).
Τα βήµατα της διαδικασίας ένταξης στο πρόγραµµα δεν αλλάζουν, έτσι:
Α/Α Βήµατα
1

Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της
οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις για
αναβάθµιση κατά µια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόµηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο
κόστος.
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Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
συµβαλλόµενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από
εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο
υποκατάστηµα. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν µετά την έκδοση του
πιστοποιητικού.
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Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιµότητας
της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
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4

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόµησης ενέργειας
προς κόστος παρέµβασης / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη
συµβαλλόµενη τράπεζα / Ενηµέρωση Ωφελουµένου.
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Υλοποίηση εργασιών.
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2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθµισης
κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου.
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Η εκταµίευση του δανείου ξεκινάει µε την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταµίευσης και
τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούµενος προσκοµίζει:
α) τα παραστατικά των δαπανών
β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

8

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειµένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

9

Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά τη φάση λήψης της απόφασης για υποβολή αίτησης στο
πρόγραµµα όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί, από την
Πέµπτη 22/7 γραµµή αρωγής χρηστών (help desk) στο 801 11 36 300.
Επιλέξιµες παρεµβάσεις
Οι παρεµβάσεις, που υποβάλλονται µε την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραµµα, προκύπτουν βάσει των
συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιµων
παρεµβάσεων:
Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης.
Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συµπεριλαµβανοµένου
του δώµατος / στέγης και της πιλοτής.
Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
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