Τεχνική Ημερίδα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
Εφαρμογή του Προγράμματος και σχετιζόμενες πολεοδομικές διατάξεις

Εξοικονόμηση Kατ' Οίκον ΙΙ
και
νέα προγράμματα για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ.
TOMEAΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον"
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
ᇏ

Απόφαση Υπαγωγής για 50.041 αιτήσεις συνολικού Π/Υ 521,5 εκ. €,
έως 31/12/2015

ᇏ

Τέλος 2015, 35.943 αιτήσεις σε εκκρεμότητα
9

Μέσα στο 2016: Υπαγωγή 8.518 αιτήσεων ωφελουμένων
συνολικού Π/Υ 96,1εκ.€ με συνεισφορά 59,1 εκ. € από
Εθνικούς Πόρους

9

3ο τετράμηνο 2017: Υπαγωγή 7.000 αιτήσεων (5.900 + 1.100) συνολικού
Π/Υ 81,5 εκ. € (68,6 + 12,9) από αμιγώς Εθνικούς Πόρους

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον"
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

႑

႑

႑

Υποχρεωτικός έλεγχος της
πιστοληπτικής ικανότητας των
αιτούντων
Υποχρεωτικός έλεγχος όλων
των δηλούμενων από
τον
αιτούντα στοιχείων (Ε1, Ε9,
Οικοδομική Άδεια, κλπ.)

႑

Απόρριψη του 50% των
αρχικών αιτήσεων

႑

Καθυστερήσεις στην
έκδοση
Αποφάσεων Υπαγωγής

႑

4 διαφορετικές
ταχύτητες
εγκρίσεων
4 διαφορετικές λίστες

Αξιολόγηση από 4 Τράπεζες
႑
႑

႑

15.000 € μέγιστος Π/Υ

Μη ολοκληρωμένες
Προτάσεις
παρεμβάσεων ανά
κατοικία

Νέο Πρόγραμμα
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ
ΦΕΚ 756Β’/02-03-2018 (Αρ. απόφ. 171563/131)

Προϋπολογισμός ~ 400 εκατ. €
224,4 εκ. € Άμεση Ενίσχυση
180,1 εκ. € ΕΠΑνΕΚ

ᇏ
ᇏ
ᇏ

44,3 εκ. € ΠΕΠ

68 εκ. € Ταμείο
99
9 εκ
εκατ.
καττ. € Ιδ
Ιδιωτική
δ
διωτική
Συμμετοχή
ή Τραπεζών

Ταμείο: α) συμμετοχή στο δάνειο & β) επιδότηση επιτοκίου (100%)
Συνεισφορά Τραπεζών 2:1 στο ποσό του Ταμείου
ΕΤΕΑΝ ΑΕ : Διαχειριστής του Ταμείου και Δικαιούχος του Προγράμματος

Νέο Πρόγραμμα ΕΚΟ ΙΙ

Περιορισμοί σε σχέση με το προηγούμενο (ΕΚΟ Ι)
Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε κατοικία στο νέο πρόγραμμα, σε
περίπτωση που αυτή έχει ήδη υπαχθεί στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’
Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και το έργο είναι
ολοκληρωμένο.

Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε κατοικία που έχει γίνει υπαγωγή στο
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 20072013, μόνο εάν αυτή αποτελεί μέρος αίτησης που αφορά σε πολυκατοικία,
και όχι για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω
προγράμματος.
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Χαρακτηριστικά
ᇏ

Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποβολής και παρακολούθησης
αίτησης
√

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης και διασταύρωσης
στοιχείων για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
Διαλειτουργικότητα (buildingcert, taxisnet, τράπεζες)
επιτάχυνση διαδικασιών - μείωση γραφειοκρατίας
Έλεγχος από ένα κεντρικό σημείο
Ενιαία σειρά προτεραιότητας
Παρακολούθηση των διαθέσιμων πόρων
Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης έως την ολοκλήρωση
Κοινή χρήση του ΠΣ από όλους τους εμπλεκόμενους
(Ωφελούμενο, ΕΤΕΑΝ, τράπεζες, Σύμβουλο Έργου,
Προμηθευτές)
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Χαρακτηριστικά
ᇏ

Μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο (πλην πολυκατοικίας)

ᇏ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

ᇏ

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση
Ωφελούμενου 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις
25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ᇏ

Μέγιστο ποσοστό
(εξαρτώμενα τέκνα)

ᇏ

Προαιρετική λήψη δανείου (άτοκο) για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής

ᇏ

Δυνατότητα προκαταβολής 70% του ποσού του δανείου

ᇏ

Κάλυψη εξόδων για Επιθεωρητή, Σύμβουλο έργου και μελέτες

ᇏ

Επτά (7) εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης – Κατάταξη βάσει του
εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης

επιχορήγησης

έως

70%

υπό

προϋποθέσεις
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Εισοδηματικές Κατηγορίες
Κατηγορία

1

2

3

4

5

6

7

Ατομικό

Οικογενειακό

«Εισόδημα»

«Εισόδημα»

Έως 10.000

Έως 20.000

> 10.000 έως

> 20.000

15.000

έως 25.000

> 15.000 έως

> 25.000 έως

20.000

30.000

> 20.000 έως

> 30.000 έως

25.000

35.000

> 25.000 έως

> 35.000 έως

30.000

40.000

> 30.000 έως

> 40.000 έως

35.000

45.000

> 35.000 έως

> 45.000 έως

40.000

50.000

Βασικό Ποσοστό
Επιχορήγησης

Αύξηση
Επιχορήγησης
ανά εξαρτώμενο
τέκνο

Μέγιστο ποσοστό
Επιχορήγησης

60%

5%

70%

50%

5%

70%

40%

5%

70%

35%

5%

70%

30%

5%

50%

25%

5%

50%

0%

0%

0%
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Επιλεξιμότητα
¾

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας:
√ Χρήση κύριας κατοικίας (ωφελούμενος ή τρίτο πρόσωπο)
√ Υφίσταται νόμιμα
√ Κατηγορία ≤ Δ, βάσει ΠΕΑ


Ορισμοί κατοικίας – πολυκατοικίας – μονοκατοικίας βάσει του νέου
πλαισίου έκδοσης ΠΕΑ

¾

Ενοικιαζόμενες κατοικίες :
- Υποβολή αίτησης μόνο από τον επικαρπωτή
- Δεν ισχύει η επαύξηση της επιχορήγησης για εξαρτώμενα
τέκνα
- Υπαγωγή σε καθεστώς Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(De Minimis) – και για βραχυχρόνια μίσθωση

¾

Έναρξη επιλεξιμότητας παρεμβάσεων: μετά την έκδοση του
Α’ ΠΕΑ
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Ενεργειακός Στόχος
Στόχος η ολοκληρωμένη πρόταση παρεμβάσεων
Διαφοροποίηση ενεργειακού στόχου για την 1η και 2η εισοδηματική κατηγορία

 40% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων), για τις
εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2.


70% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων), για τις
εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ο ενεργειακός στόχος ορίζεται ανάλογα
με τις κατηγορίες που εμπίπτουν τα εισοδηματικά κριτήρια τουλάχιστον του
50% του πλήθους των επιλέξιμων αιτήσεων.
Επιβεβαίωση ενεργειακού στόχου: Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις
παρεμβάσεις
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Κατηγορίες Επιλέξιμων Παρεμβάσεων

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων & υαλοπινάκων
2. Αναβάθμιση θερμομόνωσης
3. Αναβάθμιση συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
4. Σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
Επικαιροποίηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων και των τιμών τους
(περισσότερες υποκατηγορίες – τιμές βάσει πρότασης ΤΕΕ)
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Διαδικασία υποβολής αίτησης – ολοκλήρωσης έργου
Βασικός Έλεγχος
Σύνδεση στο ΠΣ με
Επιλεξιμότητας ακινήτου
κωδικούς taxisnet –
- Ωφελούμενου, 1ο ΠΕΑ, Πρόταση
Καταχώρηση στοιχείων
Παρεμβάσεων, Οριστικοποίηση
Υποβολής Αίτησης, Λήψη μοναδικού
κωδικού
Πιστοληπτικός Έλεγχος
ΝΑΙ
Επιλογή κάλυψης
Τράπεζας
ιδίων κεφαλαίων με
ΟΧΙ
Υπαγωγή
δάνειο;

Υλοποίηση
Παρεμβάσεων

2η ενεργειακή επιθεώρηση
– Επιβεβαίωση επίτευξης
ενεργειακού στόχου

‘Έλεγχος όλων των
δικαιολογητικών

Καταχώρηση στοιχείων από τον
Ωφελούμενο στο ΠΣ – Υποβολή
αιτήματος Ολοκλήρωσης

Τελική Εκταμίευση
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Σύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα
Ο Χρήστης επισκέπτεται την επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος στην ιστοσελίδα
https://exoikonomisi.ypen.gr/ και επιλέγει τη σύνδεση που τον αφορά, στο μενού «Επιλογές
Σύνδεσης» επιλέγοντας το κατάλληλο από τα σχετικά εικονίδια:

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

Σύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα

Αρχική είσοδος και
αυθεντικοποίηση στοιχείων μέσω
taxis.

Εξουσιοδότηση και καταχώρηση
του e-mail του χρήστη.

Αποστολή κωδικού πρόσβασης
για τη σύνδεση του στο σύστημα.
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Σύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα
1 Σύνδεση ως Ωφελούμενος (αφορά σε Μονοκατοικία, Μεμονωμένο Διαμέρισμα, Εκπρόσωπο
Πολυκατοικίας και Διαμέρισμα ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας )
1.1 Λίστα αιτήσεων Χρήστη
Αρχική δημιουργία λίστας με τις αιτήσεις που άνοιξε, διαχειρίστηκε - επεξεργάστηκε ο Χρήστης:

Με την πρώτη είσοδο, η λίστα θα είναι κενή και θα πρέπει ο Χρήστης να πατήσει «+
Νέα Αίτηση» στο κάτω μέρος της οθόνης για να ξεκινήσει τις καταχωρήσεις στο Π/Σ:

1.2 Έλεγχος 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας
Συμπληρώνονται διαδοχικά οι ακόλουθες καρτέλες:
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Ενδεικτικές Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατάσταση: 03/ Καρτέλα : Κεντρική οθόνη

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ
Ενδεικτικές Οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κατάσταση: 02 / Καρτέλα : Ιστορικό
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Στοιχεία υποβαλλόμενων αιτήσεων
¾

Πολύ μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πρόσκληση - Σταδιακή υποβολή
αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών (ΛΑ – ΣΜ – ΠΑ)

¾

- 45.600 οριστικοποιημένες αιτήσεις : 700 εκ. € π/υ παρεμβάσεων
- Επιχορήγηση: 400 εκ. € & έξοδα επιθεωρήσεων κλπ: 30 εκ. €
- 11.500 εκκρεμούσες αιτήσεις: Ολοκλήρωση διαδικασίας 30/6
224,4 εκ. € Άμεση Ενίσχυση

180,1 εκ. € ΕΠΑνΕΚ

44,3 εκ. € ΠΕΠ

Υπερδιπλασιασμός πόρων: 500 εκ. €

68 εκ. € Ταμείο

ό θ
Προσδιορισμός πρόσθετων
πόρων
με το «άνοιγμα» και της
Περιφέρειας Αττικής
Σε δείγμα 43% των αιτήσεων
Σχέση προτίμησης δάνειο – ίδια:
60% - 40%

Εικόνα για το Μείγμα των Παρεμβάσεων
Συνολικά υποβληθείσες αιτήσεις (οριστικοποιημένες): 45.600
Συνολικός Π/Υ παρεμβάσεων: 700 εκ €
Πλήθος παρεμβάσεων: 250.000
ΠΟΣΟΣΤΟ
Ο ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
11.49%
9%
20.62%

48.23%
1: Αντικατάσταση Κουφωμάτων
2: Τοποθέτηση Θερμομόνωσης
3: Αναβάθμιση συστήματος
θέρμανσης / ψύξης
4: Σύστημα ΖΝΧ

19.66%

Εικόνα για το Μείγμα των Παρεμβάσεων
Συνολικά υποβληθείσες αιτήσεις (οριστικοποιημένες): 45.600
Συνολικός Π/Υ παρεμβάσεων: 700 εκ €
Πλήθος παρεμβάσεων: 250.000
ΠΟΣΟΣΤΟ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
4.85%
85%
26.39%

38.33%
1: Αντικατάσταση Κουφωμάτων
2: Τοποθέτηση Θερμομόνωσης

3: Αναβάθμιση συστήματος
θέρμανσης / ψύξης
4: Σύστημα ΖΝΧ
30.43%
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Τροποποιήσεις
Μετά την απόφαση υπαγωγής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου υπό την προϋπόθεση ότι με την τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι
προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.
Επιτρέπεται η αλλαγή:
ᇏ Ενεργειακού επιθεωρητή
ᇏ

Συμβούλου έργου

ᇏ

Συνδυασμoύ παρεμβάσεων (η νέα πρόταση θα πρέπει να ικανοποιεί την
επίτευξη του ενεργειακού στόχου 40% ή 70%)

ᇏ

Χρηματοδοτικού σχήματος – μόνο σε περίπτωση μη εκ των υστέρων
δυνατότητας τραπεζικού δανεισμού (ή περιορισμού του ποσού)
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Προθεσμίες

-

Υποβολή αιτήσεων: Μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος
ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.
- Συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου: Εννέα (9) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.
- Η αποδοχή της απόφασης υπαγωγής ή/και η δανειακή σύμβαση πρέπει να
υπογραφούν εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης
υπαγωγής
- Παράταση προθεσμίας της απόφασης υπαγωγής: Για επιπλέον διάστημα ενός
(1) μηνός εφόσον υποβληθεί αίτημα 7 ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας.
- Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης: Για επιπλέον διάστημα έως 3 μηνών
με υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος.
Δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν της 16.06.2023
- Καταβολή επιχορήγησης και εκταμίευση του συνολικού ποσού δανείου:
εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου.
- Επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων:
16.06.2023.
- Επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος: 31.12.2023
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Πληροφόρηση
¾ Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι:
¾ https://exoikonomisi.ypen.gr
¾ www.etean.gr
¾ www.espa.gr
¾ Διαδικτυακός τόπος της κάθε αρμόδιας Ε. Υ.
¾ Λειτουργία 2 γραφείων ενημέρωσης και πληροφόρησης από
το Δικαιούχο και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα
Ενέργειας, σχετικά με ερωτήματα για την διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων, υπαγωγής στο πρόγραμμα,
υλοποίησης των παρεμβάσεων, πιστοποίησης και καταβολής
των κινήτρων.

Ενέργεια – Προγράμματα για ΜΜΕ

Άμεση προκήρυξη 2 δράσεων ειδικά για ΜΜΕ
¾ Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των ΜΜΕ

¾ Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση

Ενέργεια – Προγράμματα για ΜΜΕ
Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των ΜΜΕ

¾ 32εκ€ Δημόσια Δαπάνη
¾ Επιλέξιμος Προϋπολογισμός από 20.000€-500.000€
¾ Επιλέξιμες Δράσεις για
ᇏ
ᇏ

ᇏ

ᇏ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών
Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής
θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης / θέρμανσης χώρων όσο
και για την παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα
παραγωγής
ζεστού
νερού/ατμού,
εξοπλισμός
ανάκτησης
απορριπτόμενης θερμότητας κλπ.)
Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακών Συμβούλων,
Ενεργειακών Ελέγχων, Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και εφαρμογής
και πιστοποίησης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.
Δεν είναι επιλέξιμος εξοπλισμός γραμμής παραγωγής, απλά
καλύτερης απόδοσης

¾ Η προκήρυξη αναμένεται εντός του έτους

Ενέργεια – Προγράμματα για ΜΜΕ
Θέρμανση – Ψύξη ΑΠΕ

¾ 35εκ€ Δημόσια Δαπάνη
¾ Επιλέξιμος Προϋπολογισμός από 20.000€-1.000.000€
¾ Επιλέξιμες Δράσεις για
ᇏ

ᇏ

ᇏ

Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από
ΑΠΕ, δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας,
ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ
Εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
υψηλής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ μόνο όταν λειτουργούν ως
εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής (όχι όταν λειτουργούν με καύσιμο
φυσικό αέριο)
Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακών Συμβούλων.

¾ Η προκήρυξη αναμένεται εντός του έτους

Ενέργεια – Προγράμματα για ΜΜΕ
Ποσοστά Ενίσχυσης
¾ Χρήση Μέγιστων Ποσοστών Ενίσχυσης επί του Επιλέξιμου
Προϋπολογισμού
¾ Επιλέξιμες δαπάνες είναι το πρόσθετο κόστος των
παρεμβάσεων σε σύγκριση ένα αντιπαράδειγμα που θα
μπορούσε να υλοποιηθεί ρεαλιστικά χωρίς την ενίσχυση
(counterfactual scenario)
Ποσοστό κρατικής
ενίσχυσης

Ποσοστό κρατικής
ενίσχυσης
Περιφέρειας (α)

Ποσοστό κρατικής
ενίσχυσης
Περιφέρειας (γ)

Μεσαίες επιχειρήσεις

40%

55%

45%

Μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις

50%

65%

55%

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Γιάννα Νίκου
Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ
Τομέα Ενέργειας
Τηλ. 2131513812
e-mail: nikoug@prv.ypeka.gr

Ενημέρωση για το πρόγραμμα

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ
https://exoikonomisi.ypen.gr
Help Desk
Δικαιούχου
Τηλ: 210 3000877
fax: 2103006959
email: infoekoii@etean.com.gr
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα Ενέργειας
Τηλ: 2131513780 -781 -124 -139
email: support.ekoii@prv.ypeka.gr

