ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
ΚΟΠΟ
Σν Πξόγξακκα ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό θηηξηαθό ηνκέα, δίλνληαο
έηζη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο Ιδηνθηήηεο λα αλαβαζκίζνπλ ελεξγεηαθά ηελ θαηνηθία ηνπο. Σν Πξόγξακκα αθνξά ζε θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ
νηθνδνκηθή άδεηα ή άιιν λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν, ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξώηε θαηνηθία θαη ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο πιεξνύλ
ζπγθεθξηκέλα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Θα ρξεκαηνδνηεί, ηέινο, παξεκβάζεηο κε κέγηζην ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ εξγαζηώλ ηα 250€/η.κ.
θαη έσο 25.000€. Πεξίνδνο Τινπνίεζεο ησλ Παξεκβάζεσλ (από ηε ζηηγκή ππαγσγήο) είλαη ην δηάζηεκα 9 κελώλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ µόλν θπζηθά πξόζσπα πνπ:



Έρνπλ δηθαίσκα θπξηόηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ή επηθαξπίαο ζε επηιέμηκε θαηνηθία.
Πιεξνύλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ησλ παξαθάησ θαηεγνξηώλ.

Καηεγνξίεο Ωθεινύκελσλ




Γηα αηνκηθό εηζόδεκα από 0-25.000€ ή γηα νηθνγελεηαθό από 0-35.000€, ην κέγηζην πνζνζηό επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 70%.
Γηα αηνκηθό εηζόδεκα από 25.000-35.000€ ή γηα νηθνγελεηαθό από 35.000-45.000€, ην κέγηζην πνζνζηό επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 50%.
Αηνκηθά εηζνδήκαηα πάλσ από 35.000€ θαη νηθνγελεηαθά πάλσ από 45.000€ δελ επηδνηνύληαη.

εκεηώλεηαη πσο ε ρξήζε δαλείνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό γίλεη ην επηηόθην κπνξεί λα είλαη κεησκέλν ή/θαη
κεδεληθό.
Δπηιέμηκεο Παξεκβάζεηο





Ανηικαηάζηαζη κοςθωµάηων (πιαίζηα / παινπίλαθεο) θαη ηνπνζέηεζε ζςζηηµάηων ζκίαζηρ.
Σνπνζέηεζε θεπµοµόνωζηρ ζηο κηηπιακό κέλςθορ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ δώµαηνο / ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο.
Αλαβάζµηζε ζςζηήµαηορ θέπµανζηρ και ζςζηήµαηορ παποσήρ ζεζηού νεπού σπήζηρ.
εκεηώλεηαη πσο ο Φ.Π.Α. αποηελεί επιλέξιμη δαπάνη γηα ην πξόγξακκα.

Ο ειάρηζηνο ελεξγεηαθόο ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: αλαβάζκηζε θαηά µηα ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ή ελαιιαθηηθά ε εηήζηα
εμνηθνλόµεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο λα είλαη µεγαιύηεξε από ην 30% ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο (kWh/m2 ).
Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα ππνβνιή αίηεζεο έληαμεο ζην πξόγξακκα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
είλαη :






Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.)
Σαπηόηεηα ε Γηαβαηήξην
Οηθνδνκηθή Άδεηα ηνπ Αθηλήηνπ
Πξόζθαηνο Λνγαξηαζκόο ΓΔΗ
Σα θνξνινγηθά έληππα Δ3, Δ1 θαη Δ9 ηνπ αηηνύληνο

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηα παξαθάησ ηειέθσλα:
1.
2.

Κνο Βαξύηεο Νηθόιανο Πνιηηηθόο Μεραληθόο: 210 3822218 (εζση. 110)
Κνο Μπίηζεο Ηιίαο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο: 210 3822218 (εζση. 118)

Με εθηίκεζε,
Γηα ηελ ENERGY FINANCIAL GROUP
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ

Οι πληροθορίες ποσ παρέτονηαι ζηο παρόν έγγραθο αποηελούν ηην ανηίληυη ηης Energy Financial Group για ηην ιζτύοσζα νομοθεζία και ηη ζσνήθη
πρακηική ζε ζσνάρηηζη πάνηα με ηη ζσγκεκριμένη ημερομηνία δημοζίεσζης. Όλα ηα παραπάνφ ενδέτεηαι να επιδετθούν μεγάλες αλλαγές και
ηροποποιήζεις. Η Energy Financial Group δε θέρει καμία εσθύνη ζε περίπηφζη ποσ ηο παρόν ηροποποιηθεί ζε μεγάλο βαθμό ή εις ολόκληρον.

