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Αγαπητοί συνεργάτες,
Στα πλαίσια της αναµενόµενης εκκίνησης του νέου προγράµµατος «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»,σας
ενηµερώνουµε σχετικά µε τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ νέου και παλαιότερου Προγράµµατος.
Σκοπός της ενηµέρωσης είναι η πληρέστερη πληροφόρησή σας αναφορικά µε το νέο Πρόγραµµα, καθώς
και η καλύτερη ενηµέρωση των ιδιωτών που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τα παλιά τους κουφώµατα
µε νέα συστήµατα EUROPA χρησιµοποιώντας το νέο Πρόγραµµα.
Οι διαφορές απαριθµούνται παρακάτω:
1. Κατάργηση του περιορισµού στην τιµή ζώνης. Στο Εξοικονοµώ Ι για να κριθεί µια κατοικία επιλέξιµη
έπρεπε το ακίνητο να βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.1000 €/m2.
2. Προσθήκη απαίτησης κύρια κατοικίας. Στο Εξοικονοµώ ΙΙ απαιτείται η κατοικία να χρησιµοποιείται ως
κύρια κατοικία, περιορισµός που δεν υπήρχε στο παλιό πρόγραµµα.
3. Αύξηση πλήθους κλάσεων ανά εισόδηµα/Μείωση του µέγιστου εισοδήµατος. Το Εξοικονοµώ Ι είχε
τρεις εισοδηµατικές κατηγορίες ενώ το νέο έχει επτά. Παρολαυτά, τα µέγιστα εισοδήµατα ώστε κάποιος
να ενταχθεί το πρόγραµµα έχουν µειωθεί (Από 60.000€ ατοµικό και 80.000€ οικογενειακό στο παλαιό
πρόγραµµα καταγράφεται ως ανώτατο ετήσιο εισόδηµα 40.000€ και 50.000€ αντίστοιχα).
4. Περιορισµός στο πλήθος των αιτήσεων. Στο πρόγραµµα Εξοικονοµώ ΙΙ ένα φυσικό πρόσωπο µπορεί
να κάνει µόνο µία αίτηση για διαµέρισµα ή µονοκατοικία ενώ στο παλιό δεν υπήρχε τέτοιος περιορισµός.
5. Ηλεκτρονική αίτηση. Στο Εξοικονοµώ ΙΙ η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά (διασταύρωση µε στοιχείων
µέσω TAXISnet) ενώ στο Εξοικονοµώ Ι µέσω τραπέζης.
6. Μη απαραίτητη εµπλοκή της τράπεζας. Στο Εξοικονοµώ ΙΙ µπορεί να προχωρήσει η αίτηση µε ίδια
κεφάλαια χωρίς εµπλοκή των τραπεζών.
7. Ενεργειακός στόχος. Κατ’ αρχάς, καταγράφεται διαχωρισµός ενεργειακού στόχου ανάλογα µε το ατοµικό
εισόδηµα του ιδιώτη. Επίσης, το παλιό πρόγραµµα απαιτούσε αναβάθµιση κατά µια τουλάχιστον ενεργειακή
κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι µεγαλύτερη από το 30%
της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2) ενώ στο νέο έχουµε 40% του κτηρίου αναφοράς για
τις εισοδηµατικές κατηγορίες 1 και 2 και 70% του κτηρίου αναφοράς για τις εισοδηµατικές κατηγορίες 3-7.
Παράδειγµα: Το κτήριο αναφοράς είναι το ιδανικό κτήριο µε το οποίο συγκρίνουµε το δικό µας και
ανάλογα το κατατάσσουµε σε κατηγορία. Πχ. ∆ιαµέρισµα του 1970 50m2 χωρίς µόνωση, µε ψυχρά
κουφώµατα που κατετάχθη στην κατηγορία Η είχε ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
κτιρίου αναφοράς 90,6 kWh/m2 και ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (πραγµατικού) κτιρίου
273,50 kWh/m2. Με προσθήκη µόνο ηλιακού θερµοσίφωνα σε ένα τέτοια ακίνητο επετεύχθη ετήσια
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας 90 kWh/m2, συνεπώς εξοικονόµηση σε σχέση µε το κτήριο
αναφοράς σχεδόν 100%. Στην περίπτωση αντικατάστασης κουφωµάτων η εξοικονόµηση δεν κινείται
σε αυτά τα επίπεδα αφού σε κατοικία 60m2 µε παρόµοια χαρακτηριστικά µε αντικατάσταση ψυχρών
κουφωµάτων µε νέα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή επετεύχθη ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας σε σχέση µε το κτήριο αναφοράς προ παρεµβάσεων περίπου 15%. Συνεπώς, εξάγεται το
συµπέρασµα ότι τα κουφώµατα σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκούν για να πιάσει ένας ιδιώτης τον
ενεργειακό στόχο.
8. ∆ιαχωρισµοί και αυξήσεις στα ανώτατα όρια επιλέξιµων δαπανών (Παράδειγµα για κουφώµατα).
Το παλιό πρόγραµµα είχε διαφοροποίηση µόνο όσον αφορά ανοιγόµενο (µε ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη
280€/m2) ή συρόµενο (µε ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 250€/m2) ενώ τώρα καταγράφεται διαχωρισµός
ως προς το υλικό κατασκευής του κουφώµατος (αλουµίνιο-ξύλο-PVC), διαχωρισµός σε πόρταπαράθυρο και διαχωρισµός ανάλογα µε το συντελεστή θερµοπερατότητας Uw (Μικρότερο του 2 ή
µεταξύ 2 και 3 ώστε να ικανοποιεί τον νέο ΚΕΝΑΚ). Για παράθυρο αλουµινίου µε Uw<2,0 W/m2Κ η
ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη είναι 440€/m2, σχεδόν 60% παραπάνω από το παλαιό πρόγραµµα. Επίσης,
τα εξώφυλλα-ρολά επιλέγονται ανά τετραγωνικό (140€/m2) όπως και οι τέντες (25€/m2) ενώ στο παλιό
πρόγραµµα επιλέγονταν µαζί µε ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 2.500€/ιδιοκτησία. Να σηµειωθεί ότι τα
εξώφυλλα-ρολά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν αντικατάσταση κουφωµάτων.
9. Προσθήκη αντλιών θερµότητας αέρα-αέρα διαιρούµενου τύπου (split) ως επιλέξιµη δαπάνη. Το νέο
πρόγραµµα επιτρέπει την εγκατάσταση αντλιών θερµότητας αέρα-αέρα διαιρούµενου τύπου (split) για
θέρµανση-ψύξη µε ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 2.000€ ανά µονάδα (αναφέρεται σε ψυκτική ισχύ split
P>3.5KW ή 12.000 btu) µε max τρεις µονάδες ανά αίτηση.
10.Αύξηση του µέγιστου επιλέξιµου προϋπολογισµού ανά αίτηση και υπογισµός του ανά τετραγωνικό
µέτρο. Στο νέο πρόγραµµα ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση για µονοκατοικία/
διαµέρισµα είναι 25.000€ για σπίτι µεγαλύτερο ή ίσο από 100m2 ενώ στο παλαιό το αντίστοιχο ποσό
ήταν 15.000€ ανά αίτηση. Επίσης, στο νέο ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά αίτηση είναι
συνάρτηση των τετραγωνικών του διαµερίσµατος (250€/ m2).
11.Προσθήκη επιλέξιµων µελετών µηχανικού. Στο νέο πρόγραµµα καλύπτονται τυχόν µελέτες
απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεµβάσεων (όπως για παράδειγµα
αµοιβή για έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας).
12.Προκαταβολή. Στο παλαιό πρόγραµµα προβλεπόταν προκαταβολή 40% του συνολικού επιλέξιµου
προϋπολογισµού ενώ το νέο έχει δύο περιπτώσεις. Αν κάποιος επιθυµεί να προχωρήσει
µε ίδια κεφάλαια το πρόγραµµα δεν προβλέπει προκαταβολή ενώ αν κάποιος προχωρήσει
µε δάνειο προβλέπεται προκαταβολή 70% της επιδότησης (ως συνάρτηση µε το εισόδηµα).
Παράδειγµα: Ας δούµε τα παραπάνω µε ένα παράδειγµα: Ιδιώτης µε σύνολο δαπανών 10.000€ στο
παλαιό πρόγραµµα θα έπαιρνέ προκαταβολή 4.000€ ανεξαρτήτως εισοδήµατος. Ο ίδιος ιδιώτης,
µε την προϋπόθεση ότι έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 25.000€-30.000€ (τρίτη κατηγορία) θα
πάρει δάνειο 60%*10.000€=4.000€, συνεπώς θα λάβει προκαταβολή 70%*4.000€=2.800€, δηλαδή
µικρότερη από το παλαιό πρόγραµµα. Το ύψος της προκαταβολής είναι ανάλογο του δανείου συνεπώς
ανάλογο του εισοδήµατος. Συµπερασµατικά, ένας ιδιώτης µε 100% δάνειο στην τελευταία κατηγορία
µε κατοικία εµβαδού 100m2 θα λάβει προκαταβολή 70%*25.000€=17.500€ που αποτελεί τη µέγιστη
δυνατή προκαταβολή για το νέο πρόγραµµα.
13.Πληρωµές µόνο µέσω τραπεζικού συστήµατος. Όλες οι πληρωµές σε περίπτωση ιδίων κεφαλαίων
(προκαταβολή σε περίπτωση µη λήψης δανείου, υπέρβαση επιλέξιµου προϋπολογισµού, υπέρβαση
ανώτατων ορίων αµοιβών-ενεργειακού επιθεωρητή κλπ) πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο µέσω
τραπεζικού συστήµατος.
14.Υλοποίηση έργου. Στο παλαιό πρόγραµµα το έργο η υλοποίηση των παρεµβάσεων και η προσκόµιση
των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούµενο στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό έπρεπε να
ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος (3) µηνών από την ηµεροµηνία εκταµίευσης προκαταβολής
ή την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή και
παράταση που έφτανε συνολικά το ένα έτος. Στο νέο πρόγραµµα το έργο πρέπει να υλοποιηθεί σε
εννέα µήνες από την υπαγωγή της αίτησης.
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