To ΠΕΠ Ηπείρου χρηματοδοτεί με 24,6 εκ. ευρώ το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 16:37 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2020 16:43

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η Απόφαση Ένταξης
της Πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό
κτιριακό τομέα – Β' Κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», με
συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξεων 24.600.000 € και Δικαιούχο της Πράξης την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), που αφορά στον επόμενο
κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ».

Λεπτομέρειες για προϋποθέσεις ενίσχυσης και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων από
τους ιδιώτες θα περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης του
επόμενου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II» καθώς και στον Οδηγό
Εφαρμογής Προγράμματος, που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
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Η πράξη αφορά στη χρηματοδότηση της συνέχειας του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ'
Οίκον ΙΙ» που θα περιλαμβάνει, όπως και οι προηγούμενοι κύκλοι, παρεμβάσεις με σκοπό τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή
απόδοση ώστε να επιτευχθούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση,
αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης,
κλπ. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της έκδοσης Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και
μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων

Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης είτε ως απευθείας
επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε ως δάνειο με επιδότηση επιτοκίου. Προκειμένου να
διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της δράσης θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που
θα αφορούν στην εισοδηματική και οικογενειακή κατάσταση του ιδιοκτήτη. Ειδικά κίνητρα
θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά
αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα.

Πληροφορίες δίνονται στη Γραμμή εξυπηρέτησης κοινού (Help Desk) «Εξοικονόμηση Κατ΄
Οίκον ΙΙ»: 210 3000 877 (ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infoekoii@etean.com.gr

Περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες:

Α. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

http://www.ypeka.gr, https://exoikonomisi-b.ypen.gr/

Β. Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.)
https://www.etean.com.gr/PublicPages/SearchResult.aspx?Type=NewsArticle&ID=292
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