ΕΣΠΑ 2007 – 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ”
Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 2010» αποσκοπεί (στην Εξοικονόμηση
Ενέργειας & Μείωση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου)::
 σε επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, αφού προηγηθεί
ενεργειακή επιθεώρηση που θα τις υποδεικνύει, μέσω δύο βασικών μηχανισμών: δανείων με
επιδότηση επιτοκίου ή άμεσης επιχορήγησης μέχρι ενός ποσοστού του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού.
 Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο ακριβής υπολογισμός της εξοικονόμησης
ενέργειας, ο οποίος θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και
του αντίστοιχου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων του Ν. 3661 της 19ης Μαϊου
2008. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου θα
εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη δράση εξοικονόμησης ενέργειας με ορθότερο προσδιορισμό
των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων.
 Τα κτήρια που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι αυτά που έχουν
κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979, ως εκ τούτου
παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ παράλληλα θα ληφθεί υπόψη
και το εισόδημα των πολιτών.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Συνδυασμός χαμηλότοκων δανείων, επιδότησης επιτοκίου και επιχορηγήσεων
δανείων στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει σε
350 εκ. ευρώ.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Οικιακοί Καταναλωτές
Επιλέξιμες είναι κατοικίες μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το
μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
¾ Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
¾ Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.500€ / τ.μ.
¾ Φέρει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά
νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος
στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης
¾ Έχει καταταχθεί βάσει του ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Προκύπτουν από τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και εντάσσονται
στις παρακάτω κατηγορίες:
1. Αντικατάσταση πλαισίων / κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης
4. Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
Αναφέρονται αποκλειστικά σε:
Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, και συγκεκριμένα σε νομίμως
υφιστάμενα παλαιά κτήρια (που κατασκευάστηκαν χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού
θερμομόνωσης) και που αποτελούν κύριες κατοικίες με στόχο την μείωση των ενεργειακών
αναγκών τους.
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Για τις κατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση πριν
και μετά τις παρεμβάσεις.
Το κόστος της επιθεώρησης θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η
πρόταση ενταχθεί τελικά σε αυτό.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και διευκρίνηση.
Με εκτίμηση, για την BiT,
Γιώργος Πιέτρης
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