Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»
Το αρχιτεκτονικό γραφείο PLANEA μπορεί να αναλάβει την ένταξη της κατοικίας σας στο πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» από την 1η ενεργειακή επιθεώρηση μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών
ενεργειακής αναβάθμισης, προτείνοντας σας ταυτόχρονα τις βέλτιστες λύσεις για το κτίριο σας.
Όπως αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος:
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το
Πρόγραμμα αφορά σε κτίρια - μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα - που
διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, έχουν
καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7)
κατηγορίες κινήτρων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς
της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Πίνακας 1
Κατηγορία
1
2
3
4
5
6
7

Ατομικό
Εισόδημα
Έως 10.000
>10.000 έως
15.000
>15.000 έως
20.000
>20.000 έως
25.000
>25.000 έως
30.000
>30.000 έως
35.000
>35.000 έως
40.000

Αύξηση
Οικογενειακό Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης ανά
Εισόδημα
Επιχορήγησης
προστατευόμενο
μέλος
Έως 20.000
60%
5%
>20.000 έως
50%
5%
25.000
>25.000 έως
40%
5%
30.000
>30.000 έως
35%
5%
35.000
>35.000 έως
30%
5%
40.000
>40.000 έως
25%
5%
45.000
>45.000 έως
0%
0%
50.000

Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχορήγησης
70%
70%
70%
70%
50%
50%
0

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την
πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους σε
σύμβουλο έργου.
Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής
επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να
πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του
Ωφελούμενου.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας όπως προκύπτει από το
ΠΕΑ, με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός
παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτονται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της ανώτατης επιλέξιμης
δαπάνης που θα οριστεί στον Οδηγό του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε
αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:

α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
β. η αμοιβή του συμβούλου έργου.
γ. τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων
(όπως για παράδειγμα έλεγχο στατικής επάρκειας κλπ.)
Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των
προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της
απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για
περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος
αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία
μόνο αίτηση. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια
επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των
αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα
ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια
πολυκατοικία.
Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι:
Α/Α ΚΑΤΗΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΟΡΙΑΣ
1
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του
2
δώματος / στέγης και της πιλοτής
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και συστήματος παρόχης ζεστού νερού
3
χρήσης με συμβατικά καύσιμα
4
Αναβάθμιση συστημάτων με εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή/και ΣΗΘΥΑ

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα
πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:
1. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για
κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας
μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
2. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για
κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας
μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

