Νέο Εξοικονομώ: Οι πέντε αλλαγές που έρχονται - 850 ε-κατ. ευρώ για ενεργειακά κα έξυπνα σπίτ

Στα 850 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται ο αρχικός προϋπο-λογισμός του νέου
«Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που θα πάρει τη σκυτάλη από το Εξοικονομώ κατ'
Οίκον,...

ανοίγοντας παράλληλα την γκάμα των δικαιούχων αλλά και των επιλέξιμων
δαπανών.
Το πρόγραμμα που αναμένεται να... σκάσει το φθινόπωρο θα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων έξυπνα συστήματα διαχείρισης (π.χ. έξυπνα συστήματα σκίασης, έξυπνοι
θερμοστάτες κ.λπ.), υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα
παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ (όπως
φωτοβολταϊκά με ενεργειακό συμψηφισμό), ενώ θα είναι διαρκώς ανοιχτό
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για συνεχή υποβολή αιτήσεων, αντίθετα
δηλαδή με ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα.
Οι 5 αλλαγές που θα φέρει το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σε σχέση με το
προηγούμενο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών κατά τρεις κατηγορίες κατ' ελάχιστον.
Θα υπάρχει αυστηρός ενεργειακός έλεγχος από μηχανικούς πριν και μετά την
επιδότηση που θα τεκμηριώνεται με έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ).
2. Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων.
3. Προσαύξηση του ποσοστού επιδότησης για τις κατοικίες που κατατάσσονται σε
χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες (Η και Ζ), με τον όρο να προκύπτει πρόσθετη
ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά 4 κατηγορίες μετά τις παρεμβάσεις. Το
κίνητρο αυτό λαμβάνει υπόψη ότι το 55% περίπου του κτιριακού αποθέματος έχει
κατασκευαστεί πριν το 1980 και κατηγοριοποιείται ως Ζ/Η (κατηγορίες με τη
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μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση).
4. Διεύρυνση των επιλέξιμων παρεμβάσεων.
5. Επιπλέον ποσοστό επιδότησης στις λιγνιτικές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και
Μεγαλόπολης. Πρόκειται για τη δεύτερη αποτύπωση της Ρήτρας Δίκαιης
Μετάβασης της κυβέρνησης, μετά τα ειδικά αναπτυξιακά-φορολογικά κίνητρα για
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας της
ηλεκτροκίνησης που περιέχονται στον νόμο που ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης.
Μεγαλόπολη και Κοζάνη
Αναλυτικότερα, όπως εξηγούν πηγές στον "Ελεύθερο Τύπο", θα δοθεί ένα μπόνους
έως και 15% στις κατηγορίες με χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες Η και Ζ, οι οποίες
είναι οι παλαιές κατοικίες και θα γίνει διεύρυνση των επιλέξιμων παρεμβάσεων.
Σημαντική παρέμβαση είναι όμως και το επιπλέον ποσοστό επιδότησης που θα
λάβουν Μεγαλόπολη και Κοζάνη, δεδομένου ότι βρίσκονται σε μια διαδικασία
μετάβασης χωρίς την εξάρτηση από τον λιγνίτη και η κυβέρνηση επιθυμεί να
στηρίξει τις περιοχές με κάθε μέσο. Εκτός όμως από τη συμμετοχή των
νοικοκυριών της μεσαίας εισοδηματικής τάξης, μεγάλη συμμετοχή θα έχουν και
όσοι ζουν σε ιδιοκτησίες που χτίστηκαν προ του 1980. Συγκεκριμένα, το υπουργείο
επεξεργάζεται παράλληλα και τους τρόπους με τους οποίους θα επιδοτηθούν
ενεργειακά κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν δεκαετίες και υστερούν τόσο σε
εξοικονόμηση όσο και σε ενεργειακή απόδοση. Η διαδικασία αυτή αφορά στο 55%
του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας που έχει κατασκευαστεί πριν από
τέσσερις δεκαετίες και τα οποία είναι πολύ χαμηλά στη λίστα ενεργειακής
απόδοσης ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί σε πολλά εξ αυτών σεισμικός έλεγχος.
Νέες παρεμβάσεις
Ποιες είναι οι νέες παρεμβάσεις που θα καταστούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση;
Μέχρι σήμερα οι επιλέξιμες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το
«Εξοικονομώ» αφορούν κυρίως στην αντικατάσταση κουφωμάτων και στην
αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης. Τώρα προστίθενται νέες
επιλέξιμες κατηγορίες για στοχευμένες τεχνολογικές αναβαθμίσεις (Smart Home).
Ενδεικτικά:
1. Φωτοβολταϊκά συστήματα
2. Συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες)
3. Ηλεκτρικοί φορτιστές για τροφοδοσία ηλεκτρικών αυτοκινήτων
4. Εξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας
Το χρηματοδοτικό πλαίσιο του νέου προγράμματος συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια
σύσκεψης με τη συμμετοχή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γεράσιμου Θωμά, του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, και
της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,
Αθηνάς Χατζηπέτρου.
Στόχος, σύμφωνα με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, είναι η
δημιουργία ενός κύματος επενδύσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ποιοτική
αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών ετησίως έως το 2030 το οποίο θα
οδηγήσει στη ριζική ανανέωση του γερασμένου και ενεργοβόρου κτιριακού
αποθέματος της Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα σημαντική ώθηση σε κλάδους
εγχώριας προστιθέμενης αξίας (κατασκευαστικός κλάδος, δομικά υλικά, θερμικά
ηλιακά) και δημιουργώντας υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα
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ελληνικά νοικοκυριά. Επιδιώκεται, επιπροσθέτως, να σηματοδοτηθεί η μετάβαση
σε πιο «έξυπνα» σπίτια, δηλαδή σε ενεργειακά αποδοτικά σπίτια με υψηλό βαθμό
αυτονομίας, μέσα από τη χρήση καινοτόμων και ψηφιακών τεχνολογιών.
«Η ενεργοποίηση του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ για Eξυπνα
Σπίτια" αποτελεί την πρώτη από μια σειρά σχεδιασμένων κυβερνητικών δράσεων
στον τομέα ενεργειακής εξοικονόμησης, οι οποίες θα συμβάλουν στην άμεση
αξιοποίηση και διοχέτευση στην πραγματική οικονομία του χρηματοδοτικού
πακέτου της τάξης των 72 δισ. ευρώ που διασφάλισε πρόσφατα η ελληνική
κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΝ.
Πηγή: εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος"
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