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Πρόγραµµα Εξοικονόµηση Κατ’οίκον
Με τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», εξοικονοµούµε χρήµατα
και ενέργεια, συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλλοντος.
Πρόκειται για ένα συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες
κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρµογή του
Κανονισµού θερµοµόνωσης και άρα είναι θερµικά απροστάτευτα) και είναι χαµηλής
ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει κίνητρα στους ωφελούµενους να πραγµατοποιήσουν τις πιο
σηµαντικές παρεµβάσεις µε στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους.
Στο πρόγραµµα µπορεί να ενταχθεί κάθε κτήριο κατοικίας που ικανοποιεί τα
ακόλουθα κριτήρια:
• Χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
• Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.µ.
• Έχει 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.
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία
χαµηλότερη ή ίση της ∆.

Τα οικονοµικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα:
Κατηγορία
Ωφελούµενων

A1

Ατοµικό Εισόδηµα

Α.Ε. ≤12.000€

Οικογενειακό
Εισόδηµα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

Κίνητρο

70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο ∆άνειο
(επιδότηση
επιτοκίου 100% έως
31.12.2015)

A2

Β

12.000€ < Α.Ε. ≤
40.000€
€ 20.000€ < Α.Ε. ≤
60.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤
60.000€
60.000€ < Ο.Ε. ≤
80.000€

35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο ∆άνειο
(επιδότηση
επιτοκίου 100% έως
31.12.2015)

15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο ∆άνειο
(επιδότηση
επιτοκίου 100% έως
31.12.2015)

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, µε ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσηµείωση
ακινήτου, δυνατότητα άµεσης
αποπληρωµής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προµηθευτών/
αναδόχων µέσω της τράπεζας χωρίς την
εµπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα παρέχεται προκαταβολή 40% του
προϋπολογισµού της αίτησης.
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Για την ένταξη στο Πρόγραµµα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και
µετά τις παρεµβάσεις), το κόστος
των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραµµα, µετά την επιτυχή υλοποίηση του
έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αµοιβή συµβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.
Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις προς χρηµατοδότηση είναι:
•
•
•

Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συµπεριλαµβανοµένου του
δώµατος/στέγης και της πιλοτής
Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια/ υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων
σκίασης
Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός των παρεµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
(που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη για το Πρόγραµµα) δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€
ανά ιδιοκτησία. Πχ. ένας πολίτης µε οικογενειακό εισόδηµα 35.000 € για εργασίες
προϋπολογισµού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαµβάνει
επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι
τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον,
του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αµείβεται ο
σύµβουλος έργου του.
Βήµατα για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστηµα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόµενου- υπογραφή δανειακής Σύµβασης- εκταµίευση
προκαταβολής.
4. Υλοποίηση Παρεµβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόµιση δικαιολογητικών -εκταµίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες http://exoikonomisi.ypeka.gr/ ή στο τηλ. 210-9797400.

