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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΚΡΙΖΑ ΣΗΜΕΙΑ

Βροχή αιτήσεων 
και... παραπόνων 

για το «Εξοικονομώ»
Τεράστιο το ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραμμα ενεργειακής 

αναβάθμισης κατοικιών - «Στα κάγκελα» οι μηχανικοί - Τι λέει 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη «ΜτΚ» - Τι προβλέπετάι για

τις πολυκατοικίες

/ σπασαν τα κοντέρ οι αι- 

τήσεις που υποβλήθηκαν 

πρόγραμμα «Εξοικο-

νομώ - Αυτονομώ» στην Κ. Μα-

κεδονία. Σε διάστημα μικρότερο 

της μίας ώρας εξαντλήθηκαν τα 
κονδύλια του προγράμματος, με 

τούς μηχανικούς να κάνουν αγώ-

να... ταχύτητας για να καταφέρουν 
να εντάξουν όσο περισσότερους 

πολίτες γίνεται στη δράση.

Πιο συγκεκριμένα, υποβλήθη-

καν 17.527 αιτήσεις, εκ των οποίων 

εγκρίθηκαν οι 6.045, δεσμεύοντας 
ποσό 116,98 εκατ. ευρώ. Η μέση 

επιχορήγηση ανά εγκριθείσα αίτη-

ση ανήλθε σε 19.350 ευρώ. Εκτός 
του προγράμματος έμειναν 11.482 

υποψήφιοι.

Δυσαρεστημένοι οι μηχανικοί
«Οι όροι του παιχνιδιού είναι 

που προκαλούν άγχος και ανη-

συχία, το πρόγραμμα είναι πολύ 

θετικό καθώς οι άνθρωποι ανα-

βαθμίζουν τα σπίτια τους, ο αντα-
γωνισμός έχει να κάνει με την 
ταχύτητα που απαιτείται για το 

ποιος θα πατήσει πιο γρήγορα το 
κουμπί», σημειώνει ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Τσακού- 

μης. «Είμαστε δυσαρεστημένοι, 

το ποιος θα μπει στο πρόγραμμα 

εξαρτάται από το πόσο γρήγορο 

πιστόλι είναι ο μηχανικός, όχι από 

το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει», 

προσθέτει.
«Τα κριτήρια για να συμμετέχει 

κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει 
να είναι και ενεργειακά αλλά και 
οικονομικά για να ωφελούνται οι 

καλύτερες μελέτες των οικονομι-

κά ασθενέστερων, δεν μπορεί κά-

ποιος που έχει βίλα στο Πανόραμα 
να κάνει χρήση του προγράμμα-

τος», αναφέρει.

«Οι μηχανικοί είναι στα κάγκε-

λα, πολλοί πελάτες μας έμειναν 

εκτός, θέλουμε το επόμενο Εξοι-
κονομώ να έχει λιγότερο άγχος, 

αναγκαστικά κάποιοι μένουν 

εκτός αν το μόνο κριτήριο είναι ο 

χρόνος για την υποβολή της αίτη-

σης», τονίζει. «Ο προϋπολογισμός 

του επόμενου προγράμματος πρέ-

πει να αυξηθεί καθώς σχετίζεται

άμεσα με την κλιματική αλλαγή 

και το ενεργειακό αποτύπωμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στη 

φύση», συμπληρώνει.

Τι είναι το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα «Εξοικονο- 

μώ-Αυτονομώ», στοχεύει στην 
ενεργειακή αναβάθμιση και αυ-

τονόμηση κατοικιών, αποτελώ-

ντας το διάδοχο σχήμα των προ-

γραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ 

Οίκον», με συνολικό προϋπολο-

γισμό που ανέρχεται περίπου στα 

goo εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός της δράσης λαμ-

βάνει υπόψη την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικο-
νόμησης ενέργειας στον οικιακό 
κτιριακό τομέα και έχει ως προ-
τεραιότητες:

1. Τη μείωση των ενεργειακών 
αναγκών των κτιρίων και των εκ-

πομπών ρύπων που συμβάλλουν 

στην επιδείνωση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου.

2. Την εξοικονόμηση κόστους για 
τους πολίτες, τη βελτίωση των κα-

θημερινών συνθηκών διαβίωσης 

και άνεσης, καθώς και της ασφά-

λειας και της υγείας των πολιτών 

κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών.

3. Την επίτευξη καθαρότερου πε-

ριβάλλοντος.
Το πρόγραμμα αφορά κτίρια

που διαθέτουν οικοδομική άδεια 

ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, 

χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοι-

κία και των οποίων οι ιδιοκτήτες 

πληρούν συγκεκριμένα εισοδη-
ματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε 

κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες 

οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανά-

λογα με το εισόδημά τους. Επι-

πλέον κίνητρο δίνεται στις λιγνιτι- 

κές περιοχές της χώρας, ως ρήτρα 

δίκαιης μετάβασης. Επίσης, προ- 

βλέπονται κίνητρα για παρεμβά-

σεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 

πολυκατοικίες με επιμέρους αιτή-

σεις μεμονωμένων διαμερισμάτων 
που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες 
και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις 
αναβάθμισης αυτών, ενώ προβλέ- 

πεται ειδική κατηγορία κινήτρων 

για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενερ-
γειακής αναβάθμισης μόνο των 
κοινόχρηστων χώρων πολυκατοι-

κίας, χωρίς δηλαδή, να συμπε- 

ριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα 

διαμερίσματα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 

από πόρους του Ευρωπαϊκού Τα-

μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και εθνικούς πόρους, και χορηγεί 

κίνητρα με τη μορφή επιχορήγη-

σης (άμεση ενίσχυση) και δανείου 

(Ταμείο «Εξοικονομώ II») με επι-

δότηση του επιτοκίου.

Στο επόμενο «Εξοικονομώ-Αυ- 

τονομώ» θα θεσπιστούν τρία νέα 

κριτήρια, όπως ανέφερε στη Βου-

λή ο υπουργός Περιβάλλοντος, 

τα οποία θα αλλάξουν σε μεγάλο 
βαθμό την επιλεξιμότητα. Τα κρι-

τήρια αυτά είναι η ηλικία του κτι-

ρίου, το εισόδημα και οι καιρικές 

συνθήκες της περιοχής.

Πότε κάνει πρεμιέρα 
το επόμενο

Η νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν 

έχει αναφερθεί σε ημερομηνίες 

για την «πρεμιέρα» του επόμενου 

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Ο τέ-
ως ΥΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, 
ωστόσο, είχε δηλώσει τον Δεκέμ-
βρη ότι το επόμενο πρόγραμμα θα 

προκηρυχθεί εντός του α’ εξαμή-
νου του 2021 και θα έχει προϋπο-
λογισμό - μαμούθ, τουλάχιστον ι 

δισ. ευρώ.

Αναβάθμιση πολυκατοικιών
Από την προηγούμενη Τετάρτη 

έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για την 

ενεργειακή αναβάθμιση πολυκα-

τοικιών τύπου Α και Β.

Επιχορηγούνται από το πρό-

γραμμα σε ποσοστό ιοο% της 

δαπάνης, υπό την προϋπόθεση 
υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και 

επίτευξης του ελάχιστου ενεργει-

ακού στόχου, οι ακόλουθες δα-

πάνες:

- Το κόστος που απαιτείται για 

τη διενέργεια των δύο ενεργει-

ακών επιθεωρήσεων και τη συ-

μπλήρωση των εντύπων Πρότα-

σης Παρεμβάσεων και Καταγρα-
φής Παρεμβάσεων.

Τίθεται υπόψη ότι, ειδικά για 

την πολυκατοικία Τύπου Β, υπο-

χρέωση υποβολής Β’ Πιστοποιη-

τικού Ενεργειακής Απόδοσης θα 

υπάρχει μόνον εάν έχουν υλοποιη-
θεί και παρεμβάσεις που οδηγούν 

σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η επιλέξιμη αμοιβή ανά ενερ-

γειακή επιθεώρηση καθορίζεται 

ως εξής:
• Για μονοκατοικία ή διαμέρι-

σμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 
ευρώ επαυξημένη κατά 2,5 ευ- 

ρώ/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της 

ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο 

ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 

400 ευρώ.

• Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών 
κατοικίας (πολυκατοικία τύπου 
Α/Β), όταν η επιθεώρηση αφορά 

πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζε-

ται σε 75 ευρώ επαυξημένη κατά 

ι,7 ευρώ /τ.μ. συνολικής επιφά-

νειας της πολυκατοικίας, με μέγι-

στο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως 

επιφάνειας τα 1.095 ευρώ.
Η αμοιβή του συμβούλου έργου 

σχετικά με την υποβολή της αίτη-

σης, την παρακολούθηση της υλο-

ποίησης των παρεμβάσεων εξοι-

κονόμησης ενέργειας και ολοκλή-
ρωσης του έργου, συμπεριλαμ- 
βανομένης της προσκόμισης των 

δικαιολογητικών έως την τελική 

εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 
350 ευρώ ανά επιμέρους αίτηση.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος 

σύμβουλος έργου για όλους τους 

ωφελούμενους και η αμοιβή του 

ορίζεται:
1. για πολυκατοικία τύπου Α, μέ-

χρι του ποσού των 350 ευρώ επαυ-
ξημένη κατά 70 ευρώ για κάθε 

επιπλέον διαμέρισμα πέραν του 
πρώτου, με μέγιστο συνολικό πο-

σό τα 770 ευρώ.

2. για πολυκατοικία τύπου Β, μέ-

χρι του ποσού των 350 ευρώ.


