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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 

Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το 

πρόγραµµα “Εξοικονοµώ κατ’ οίκον” το οποίο στόχευε στην ενίσχυση οικιακών 

καταναλωτών προκειµένου να προχωρήσουν σε έργα ενεργειακής αναβάθµισης 

παλαιών ενεργοβόρων κτηρίων. 

 

Η υλοποίηση του προγράµµατος, όπως σχεδιάστηκε, απαιτούσε 400 εκατ. € 

δηµοσίων ενισχύσεων την επόµενη διετία, ποσό όµως που δεν ήταν εξασφαλισµένο 

και δεσµευµένο, γεγονός που θέτει πλέον εν αµφιβόλω την ίδια τη δυνατότητα 

υλοποίησης του προγράµµατος. 

 

Πριν εξετάσουµε τις πιθανές διεξόδους από το πρόβληµα αυτό, θα πρέπει εν 

συντοµία να αναφέρουµε τους βασικούς άξονες του προγράµµατος αυτού για να γίνει 

καλύτερα κατανοητό το τι χρειάζεται να γίνει. 

 

 

2. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος ανέρχεται σε 400 εκ. € (σε σύνολο 

επενδύσεων της τάξης του 1 δις €) και κατανέµεται ανά Περιφέρεια, βάσει 

συνυπολογισµού του πλήθους των κτηρίων και των νοικοκυριών της Περιφέρειας σε 

σύγκριση µε το σύνολο της χώρας. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

• οι ιδιοκτήτες νοµίµως υφισταµένων µονοκατοικιών 
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• οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νοµίµως υφισταµένων κτηρίων µε κύρια 

χρήση κατοικίας. 

 

Επιλεξιµότητα κτηρίων: 

• είτε να φέρουν οικοδοµική άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 01.01.1980 (πριν 

την εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης δηλαδή), είτε να έχουν 

κατασκευασθεί πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία. 

• να έχουν κύρια χρήση κατοικίας. 

• να βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη του ποσού των 1.500  

€/τ.µ. 

 

Η διάρκεια του Προγράµµατος προσδιορίστηκε στα δύο (2) έτη. Η υλοποίηση των 

παρεµβάσεων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους από την έγκριση 

της εκάστοτε πρότασης. 

 

Ποιοί φορείς εµπλέκονται στο σχεδιασµό, τη διαχείριση και την υλοποίηση του 

Προγράµµατος; 

• τ. Υπουργείο Ανάπτυξης (Φορέας Σχεδιασµού και Υλοποίησης 

Υποστηρικτικών Ενεργειών του Προγράµµατος) 

• Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΕΠ 

• Υπηρεσίες Περιφερειών (Φορείς Υλοποίησης Προγράµµατος) 

• ∆ιεύθυνση Εποπτείας ΚΕΠ (Συντονισµός ΚΕΠ) 

• ∆ίκτυο ΚΕΠ (Αποκεντρωµένα «σηµεία επαφής» µε τους Ωφελούµενους) 

 

Ποιες είναι οι επιλέξιµες επεµβάσεις; 

• Θερµοµόνωση στο δώµα του κτηρίου. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τα 

κτήρια που δεν έχουν ήδη.  

• Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών 

πλαισίων – κουφωµάτων. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τις ιδιοκτησίες 

που δεν έχουν ήδη. 

• Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα-λέβητα µε νέο υψηλής 

απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου ή µε σύστηµα που κάνει χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για τα κτήρια 

που δεν έχουν ήδη. 

• Εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε επίπεδο κτηρίου ή ανά ιδιοκτησία. 
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• Θερµοµόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτηρίου. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

σε επίπεδο κτηρίου. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης θα κυµαινόταν από 30 έως 50% του κόστους των επιλέξιµων 

επεµβάσεων αναλόγως του είδους των κατοικιών και των παρεµβάσεων (βάσει 

αριθµού παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος) καθώς και του είδους των επεµβάσεων που 

θα πραγµατοποιούνταν.  

 

Συγκεκριµένα, για τις µονοκατοικίες το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30%. Για 

τις πολυκατοικίες το ποσοστό ανέρχεται στο 35%.  

 

Σηµειωτέον ότι, η τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 397/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, επέτρεψε 

την ενίσχυση κατοικιών για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να 

προωθήσει την κοινωνική συνοχή. 

 

 

3. ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ; 

 

Όλοι συµφωνούν ότι η εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα είναι άµεση 

προτεραιότητα για ενεργειακούς, περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς 

λόγους και συνεπώς θα πρέπει να υπάρξουν µέτρα ενίσχυσης των πολιτών 

(ιδιαίτερα των χαµηλών εισοδηµάτων) προς αυτή την κατεύθυνση. Οι απαραίτητοι 

πόροι όµως δεν φαίνεται να είναι άµεσα διαθέσιµοι. 

 

Προκειµένου να υλοποιηθούν µέτρα εξοικονόµησης στον κτηριακό τοµέα, υπάρχουν 

οι εξής εναλλακτικές λύσεις: 

 

 

 Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 

 

Οι απαραίτητοι πόροι θα µπορούσαν να διασφαλιστούν από µία αναθεώρηση του 

ΕΣΠΑ ώστε να υπάρξει µεταφορά κονδυλίων προς το Πρόγραµµα. 

 

Πλεονέκτηµα: ∆εν απαιτείται αλλαγή και επανασχεδιασµός του Προγράµµατος. 
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Μειονέκτηµα: Θα απαιτηθούν αρκετοί µήνες για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και οι 

τυχόν πόροι θα αφαιρεθούν από άλλες δράσεις µε πιθανές τριβές σε περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

 

 Εξεύρεση πόρων από άλλα κοινοτικά προγράµµατα 

 

Μία πιθανή λύση θα ήταν η ένταξη περιοχών σε προγράµµατα όπως το JESSICA 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην 

ανάπλαση αστικών περιοχών µε συµµετοχή µάλιστα και τραπεζών στο 

χρηµατοδοτικό σχήµα. Το µειονέκτηµα µιας τέτοιας λύσης είναι ότι απαιτεί αρκετό 

χρόνο για την ένταξη περιοχών στο πρόγραµµα και ενδεχοµένως δεν καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες όλων των περιφερειών. 

 

 

 Τροποποίηση του προγράµµατος, ενισχύσεις φορολογικού τύπου και 

εµπλοκή Τραπεζών 

 

Μία ουσιαστική λύση θα ήταν η τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού και η άµεση 

υιοθέτηση ενός νέου χρηµατοδοτικού σχήµατος. Το σχήµα αυτό περιλαµβάνει τα 

εξής: 

 

1. Επιστροφές φόρου αντί της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης. 

2. Ενεργό συµµετοχή Τραπεζών µε παράλληλη κρατική εγγύηση δανείων 

και επιδότηση επιτοκίου. 

 

Ας δούµε λίγο πιο αναλυτικά τις λεπτοµέρειες αυτής της πρότασης. 

 

• Οι συνολικές επενδύσεις (δηµόσιες και ιδιωτικές) είναι της τάξης του 1 δις €. 

• Η περίοδος εφαρµογής προτείνεται να είναι τετραετής. 

• Οι επιστροφές φόρων (tax credits) εφαρµόζονται επιτυχώς στις ΗΠΑ από τη 

νέα διοίκηση Οµπάµα για αντίστοιχα προγράµµατα. 

• Οι κρατικές δανειακές εγγυήσεις και η επιδότηση επιτοκίου είναι δοκιµασµένα 

εργαλεία. 
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Προτείνεται να υπάρξει επιστροφή φόρου ίση µε το 15-30% της δαπάνης ανά 

νοικοκυριό (το ποσοστό εξαρτάται από τις παρεµβάσεις και περιγράφεται 

λεπτοµερέστερα παρακάτω). Το ∆ηµόσιο προχωρά σε συµφωνία µε Τράπεζες για 

την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση των απαραίτητων παρεµβάσεων. Πέραν της 

εγγύησης του ∆ηµοσίου για τα παρεχόµενα δάνεια, παρέχεται επιδότηση επιτοκίου 

ίση µε 400 µονάδες βάσης (4%) για τα ειδικά αυτά δάνεια εξοικονόµησης ενέργειας 

στον κτηριακό τοµέα. Εκτιµάται ότι το ∆ηµόσιο θα πρέπει να συνεισφέρει περίπου 25 

εκατ. € ετησίως για τον σκοπό αυτό, ποσό που φαίνεται πως είναι ήδη διαθέσιµο. 

 

Τα φορολογικά έσοδα του ∆ηµοσίου από τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας είναι περίπου ίσα µε τις επιστροφές φόρου που προτείνονται συν τα 

ποσά για την επιδότηση επιτοκίου. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένας ισοσκελισµός 

εσόδων-εξόδων για το ∆ηµόσιο. 

 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης είναι τα εξής: 

 

• Οι παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας µπορούν να ξεκινήσουν άµεσα µε 

100% χρηµατοδότηση από τις Τράπεζες. 

• Οι παρεµβάσεις µπορούν πλέον να γίνουν σε επίπεδο νοικοκυριού και όχι 

κτηρίου, κάτι που θα δηµιουργούσε προβλήµατα συνεννόησης µεταξύ 

συνιδιοκτητών. 

• Οι παρεµβάσεις µπορεί πλέον να είναι ευρύτερες (να αφορούν δηλαδή και 

άλλες τεχνολογίες και µέτρα εξοικονόµησης) και να γίνονται σταδιακά 

ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ιδιοκτητών. 

• Οι παρεµβάσεις αφορούν τόσο τα παλαιά όσο και νεότερα κτήρια. 

• ∆εν απαιτείται ο συντονισµός τόσων δηµοσίων φορέων (τ. Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Περιφέρειες, ΚΕΠ), αλλά το πρόγραµµα γίνεται µέσω των 

γνωστών φορολογικών διαδικασιών. 

• Το αποτέλεσµα για τον τελικό καταναλωτή είναι ισοδύναµο των 

κεφαλαιουχικών ενισχύσεων. 

 

Εκτιµάται ότι από την υλοποίηση του προγράµµατος θα διασφαλιστούν 

τουλάχιστον για µια τετραετία περί τις 6.250 θέσεις απασχόλησης στον 

κτηριακό-κατασκευαστικό τοµέα και άλλες 10.000 περίπου θέσεις εργασίας σε 

ευρύτερους κλάδους της οικονοµίας λόγω τόνωσης της κατανάλωσης. 
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Το µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι ότι ο ουσιαστικός έλεγχος του 

προγράµµατος περνά στα χέρια του Υπουργείου Οικονοµικών το οποίο δεν έχει 

εκδηλώσει µέχρι σήµερα κάποια άποψη για το θέµα. Σε κάθε περίπτωση όµως, η µη 

υλοποίηση του προγράµµατος σηµαίνει και λιγότερα φορολογικά έσοδα αφού θα 

συνεχιστεί η καθίζηση στον οικοδοµικό-κατασκευαστικό κλάδο. 

 

Οι προτεινόµενες επιστροφές φόρου είναι οι εξής: 

 

Παρέχεται επιστροφή φόρου ίση µε 30% επί της δαπάνης για: 

 

• Θερµοµόνωση στο δώµα ή και στο λοιπό κέλυφος του κτηρίου. 

• Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων ή και υαλοπινάκων 

χαµηλής εκπεµψιµότητας (low-e), καθώς και θερµοµονωτικών πλαισίων – 

κουφωµάτων. 

• Αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  για την 

κάλυψη των θερµικών-ψυκτικών αναγκών του κτηρίου (όπως λέβητες-

καυστήρες βιοµάζας, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, γεωεναλλάκτες, 

ηλιοθερµικά συστήµατα για ζεστό νερό χρήσης, θέρµανση ή και ψύξη). 

• ∆ηµιουργία πράσινης στέγης στο δώµα του κτηρίου για βελτίωση των 

συνθηκών άνεσης και της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. 

 

Παρέχεται επιστροφή φόρου ίση µε 15% επί της δαπάνης για: 

 

• Την αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα-λέβητα µε νέο υψηλής 

απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου. 

• Την αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

(όπως φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες), συστήµατα µικροπαραγωγής 

(όπως µικροτουρµπίνες, κινητήρες Stirling, κυψέλες καυσίµου) και 

συµπαραγωγής για θέρµανση, ψύξη ή/και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Την εγκατάσταση ανεµιστήρων οροφής. 

 

 


