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Με την ανακοίνωση του νέου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» δημιουρ-
γείται πλέον μία νέα δυναμική στον χώρο της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικι-
ών, όπου η αντικατάσταση των κουφωμάτων είναι και η βασική παρέμβαση που επιλέ-
γεται από τον τελικό καταναλωτή. 

Ίσως, αρκετοί να μην έχουν καταλάβει ακόμη τις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται 
για την οικονομία αλλά και τον κλάδο των κουφωμάτων, αφού πραγματικά πρόκει-
ται για ένα πρόγραμμα μαμούθ, όπως το χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος το 2009 -ως υπουργός Ανάπτυξης τότε- 
παρουσίασε το πρώτο «Εξοικονομώ» που εξελίχθηκε στο δημοφιλέστερο πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα η ενεργειακή αναβάθμιση 
σχεδόν 130.000 κατοικιών.

Το σημαντικό είναι ότι με το νέο πρόγραμμα προβλέπεται η αναβάθμιση πάνω από 
60.000 κατοικιών ετησίως – δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια θα αναβαθμιστούν όσες κα-
τοικίες εντάχθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα σε μία δεκαετία - και με μεγαλύτε-
ρα σαφώς ποσοστά επιδότησης, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φθάσει έως 
και 85%!

Η «ακτινογραφία» του προγράμματος
Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελέσει κεντρικό χρηματοδοτικό πυλώνα για το «Κύμα 
Ανακαινίσεων» που προβλέπει ότι θα δοθούν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε όλη την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, από του χρόνου 
θα προκηρύσσονται προγράμματα-μαμούθ για την ενεργειακή εξοικονόμηση τα οποία 
θα κάνουν να φαίνεται το «Εξοικονομώ» όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα παρά πολύ 
μικρό. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όσοι μείνουν έξω από μια φάση του προγράμ-
ματος, θα μπορούν να ενταχθούν στις επόμενες φάσεις. 

Οι πρώτες αιτήσεις για το πρόγραμμα του 2020 θα γίνουν το διάστημα από 2 Νοεμ-
βρίου έως 3 Δεκεμβρίου και ο προϋπολογισμός του θα είναι της τάξης των 850 εκατ. 
ευρώ. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για όλη την φάση του προγράμματος, σύμφω-
να με το αρμόδιο υπουργείο, συνοψίζονται παρακάτω:

Χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεων

Προϋπολογισμός 2020: € 850 εκατ.

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 02.11.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 04.11.2020

Δυτικής Μακεδονίας 09.11.2020

Κεντρικής Μακεδονίας 11.11.2020

Θεσσαλίας 16.11.2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 18.11.2020

Αττικής 23.11.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 26.11.2020

Δυτικής Ελλάδας 30.11.2020

Πολυκατοικίες  03.12.2020

H Εθνική Στρατηγική για την Ενεργειακή Εξοικονόμησης

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της Ελληνικής Κυβέρνησης προβλέπει ένα 
φιλόδοξο πλάνο έως το 2030, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε:

 
  /  ενεργειακή αναβάθμιση 15% του κτιριακού αποθέματος, ήτοι 60.000 κατοικίες/κτίρια ή κτιριακές 

μονάδες ετησίως

  /  υλοποίηση € 11 δις επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης

  /  προώθηση ηλεκτροκίνησης και ανάπτυξη υποδομών φόρτισης / αποθήκευσης

  /  αύξηση διείσδυσης και ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε κτίρια και υποδομές

Βελτίωση 38% της 
ενεργειακής απόδοσης σε 

σχέση με το 2017

Μείωση >55% 
εκπομπών CO2 σε σχέση 

με το 2005

~61% 
μερίδιο ΑΠΕ στην τελική 

κατανάλωση
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/ Κινητοποίηση της αγοράς για την υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, 
στήριξη κατασκευαστικού κλάδου και των κλάδων εγχώριων παραγωγών στην εφο-
διαστική αλυσίδα (> 3,4 δισ. € αύξηση του εισοδήματος των σχετικών εργαζόμενων 
ως το 2030).

/ Διατήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (συνολικά ως το 
2030 ~ 22 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, από επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμι-
σης ή ενεργειακής εξοικονόμησης).

/ Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο κτιριακό απόθεμα της Χώρας μέσα από την υλο-
ποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης (>8 δισ. € ως το 2030).

/ Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για τα νοικοκυριά (~9,7% ως το 
2030).

/ Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αφού μέσα από την ενεργειακή αναβάθμι-
ση των κατοικιών μειώνεται το κόστος ενέργειας για τις πολύ χαμηλές εισοδηματι-
κές κατηγορίες.

/ Ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας, αφού η εξοικονόμηση οδηγεί στη μεί-
ωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλει στην απεξάρτηση από εισαγω-
γές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

/ Ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού κτιριακού αποθέματος της Χώ-
ρας (~55% των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν το 1980 και κατηγοριοποιείται ως 
Ζ/Η).

2020
Ατομικό 

Εισόδημα
Οικογενειακό 

Εισόδημα

Βασικό 
Ποσοστό 
Επιχ/σης

COVID-19 
premium 

2020 - 2021

Ενεργειακό 
premium 

αναβάθμισης 
κτιρίων Ζ/Η 

σε >Β

Μέγιστο 
Ποσοστό 
Επιχ/σης

1 < 10.000 < 20.000 65% 10% 10% 85%

2
> 10.000 - 

20.000
> 20.000 - 30.000 55% 10% 10% 75%

3
> 20.000 - 

30.000
> 30.000 - 40.000 50% 10% 10% 70%

4
> 30.000 - 

50.000
> 40.000 - 70.000 45% 10% 10% 65%

5
> 50.000 - 

90.000
> 70.000 - 120.000 35% 10% 10% 55%

1 Πολυκατοικία Τύπου Α 60% 10% 10% 80%

2 Πολυκατοικία Τύπου Β 60% 10% - 70%

Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης: προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχ/σης για τις λιγνιτικές περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Κίνητρα Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς στήριξης ενεργειακής εξοικονόμησης καθώς και αυτονόμησης, με την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών που χαρακτηρίζουν ένα «Έξυπνο Σπίτι»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ Ι&ΙΙ» 
(παθητική εξοικονόμηση)

/  Περιορισμένες ενεργειακές 
απαιτήσεις

/  Ετήσιες προκηρύξεις 
με διαφορετικό ύψος 
προϋπολογισμού

/  Χαμηλός μέσος ρυθμός 
αναβάθμισης κατοικιών (~12.300) 
με μεγάλες διακυμάνσεις

/  Πλαίσιο ενίσχυση κυρίως 
αναλόγως της εισοδηματικής 
κατηγορίας και των εξαρτώμενων 
τέκνων

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 
(ενεργητική εξοικονόμηση)

/  Αυξημένες Ενεργειακές 
απαιτήσεις, αναβαθμισμένος 
ρόλος του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή

/  Συνεχές ετήσιο πρόγραμμα 
(2020 -2030), με αυξημένο 
προϋπολογισμό

/  Ετήσιος στόχος αναβάθμισης 
κατοικιών

/  Ολοκληρωμένο πλαίσιο 
ενίσχυσης, με αυξημένα 
ποσοστά επιχορήγησης και με 
ειδικά κίνητρα

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ

/  Φ/Β

/  Έξυπνα Συστήματα 
(Smart Home)

/  Συστήματα 
αποθήκευσης 
(μπαταρίες)

/  Φορτιστές ηλεκτρικών 
οχημάτων
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/ Η δυναμική και το ελκυστικό του προγράμματος για την αγορά, είναι ότι αυτό θα ανα-
νεώνεται συνέχεια, θα είναι κυλιόμενο και ανοικτό. Τα κονδύλια θα είναι ευρωπαϊκά, 
με στόχο της κυβέρνησης επόμενα χρόνια ο ετήσιος προϋπολογισμός να είναι της 
τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Οι διαφορές με το «εξοικονόμηση κατ’οίκον»
Σημαντικές είναι οι βασικές αλλαγές στο νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ 
σε σχέση με τις προηγούμενες δράσεις του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον». Μεταξύ των 
άλλων πολλαπλασιάζουν το ύψος της επιδότησης που μπορεί να εισπράξει ο δικαιού-
χος για να αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο: Έστω, ότι ένας ιδιοκτήτης παρουσι-
άσει το ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που είναι οι 50.000 ευρώ και 
υποτεθεί ότι ανήκει στην εισοδηματική κατηγορία με το ανώτατο ποσοστό επιδότησης 
του 65% συν 20% τα μπόνους (covid-19 και ενεργειακό) τότε θα δικαιούται το ποσό 
των 42.500 ευρώ. Στο προηγούμενο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» το ανώτατο ποσό 
ενίσχυσης ανερχόταν στα 17.500 ευρώ (στα 25.000 ευρώ ήταν ο υψηλότερος επιλέ-
ξιμος προϋπολογισμός δαπανών και στο 70% το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης αν ο δι-
καιούχος είχε και δύο παιδιά). 

Στο νέο πρόγραμμα, αν ένας ιδιοκτήτης κατοικίας ανήκει στην υψηλότερη εισοδηματι-
κή κατηγορία, τότε επιδοτείται για το 35% των δαπανών. Κι αν συνυπολογιστούν και 
τα δύο μπόνους συνολικού ύψους 20% τότε ανεβαίνει στο 55%. Άρα το ποσό της 
ενίσχυσης επί των 50.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 27.500 ευρώ.

Πιο αναλυτικά οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι:

1. Η απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση των εισοδη-
ματικών ορίων. Τα παραδείγματα των αλλαγών τα είδαμε πιο πάνω, παρουσιάζονται 
δε αναλυτικότερα στον σχετικό πίνακα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

2. Ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση-στόχος του νέου προγράμματος. Πιο συγκε-
κριμένα καθιερώνεται η υποχρέωση της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας κατά 
τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Η προϋπόθεση αυτή ανεβάζει τις δαπάνες, 
αλλά τα ποσά της επιδότησης είναι αυξημένα.

3. Αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τα τρία 
premium:

/ Ενεργειακό premium για κατηγορίες Η και Ζ αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον 
Β: +10%

/ COVID-19 premium για τα έτη 2020 – 2021: +10%

/ Ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές πε-
ριοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

Απολογισμός Τρέχον Εκτίμηση

EKO I & II ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Έτη 2011 2018 2019 2020 2021 2021

Αναβαθμιζόμενες 
Κατοικίες

65.650 42.700 20.000 45.000 - 60.000 >60.000 >60.000

Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη

562 502 275 850 >1 δις >1 δις

Τομεακά ΕΠ
430

431,3 170,7

850
Ταμείο Ανάκαμψης & 

Ανθεκτικότητας
Περιφερειακά ΕΠ 37,4 23,6

Εθνικοί πόροι 132,2 33,3 80,7

Συνολική Δημόσια 
Δαπάνη

562,2 502 275 850 >1 δις >1 δις

Χρηματοδοτικό πλαίσιο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ
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4. Αίρεται ο περιορισμός μιας αίτησης ανά ωφελούμενο. Ένα φυσικό πρόσωπο 
θα μπορεί να αιτηθεί την επιδότηση περισσοτέρων των μίας κατοικίας, με τον επιλέξι-
μο προϋπολογισμό των δαπανών να ανέρχεται στις 100.000 ευρώ.

5. Επιλέξιμες κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και κάτω. Στο προηγούμενο 
πρόγραμμα ήταν η κατηγορία Δ.

6. Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ενεργειακών παρεμβάσεων 1,2 
ευρώ ανά εξοικονομούμενη KWh και ανώτατος συνολικά επιλέξιμος προϋπολογισμός 
(ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης) 50.000 ευρώ ανά επιλέ-
ξιμη κατοικία ή 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου

7. Νέες επιλέξιμες παρεμβάσεις

/ Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας

/ Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

/ Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

8. Ελάχιστος ενεργειακός στόχος αναβάθμισης κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες

9. Κίνητρα για πολυκατοικίες. Προβλέπεται διακριτός προϋπολογισμός και διαφο-
ρετική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (από 3 Δεκεμβρίου) και δύο τύποι αίτησης για 
συμμετοχή στο πρόγραμμα:

/ Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Α: Κοινόχρηστες παρεμβάσεις και παρεμβάσεις στα 
επιμέρους διαμερίσματα

/ Αίτηση Πολυκατοικίας τύπου Β: Μόνο Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις

Επίσης δίνεται οριζόντια σε όλους τους ιδιοκτήτες βασικό ποσοστό επιχορήγησης 
60% ανεξαρτήτως εισοδήματος το οποίο προσαυξάνεται με 10% για τα έτη 2020 
– 2021 (COVID-19 premium) ενώ προβλέπεται Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, με ειδική 
προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης για τις λιγνιτικές περιοχές της 
Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις Ενεργειακής Εξοικονόμησης (Νέα στοιχεία!)

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

/  Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες 
χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ - ανακυκλώνω)

/  Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης/κελύφους

/  Επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται και οι τυχόν εργασίες μικρής κλίμακας για την υποστήριξη της 
θερμομόνωσης (ρηγματώσεις, στεγανοποιήσεις).

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης - ψύξης

/  Καταργείται η επιλεξιμότητα για νέους καυστήρες πετρελαίου

/  Επιλέξιμη παρέμβαση η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών

/  Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ

/  Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

Επιπλέον δίνεται ενεργειακό premium 10% στις αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Α 
όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
(αναβάθμιση κτιρίου από Ζ/Η ενεργειακή κατηγορία σε τουλάχιστον Β).
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Ακολουθούν και άλλα προγράμματα
Εκτός από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ που αφορά ιδιωτικές κατοικί-
ες, ήδη δρομολογούνται και ακόμα πιο εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης υπο-
δομών, στον τουρισμό, στη βιομηχανία και στα δημόσια κτίρια.

Το πρόγραμμα για τα Δημόσια Κτίρια

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε ήδη το πρόγραμμα «Ηλέκτρα», το οποίο προβλέ-
πει την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ως το 2026, για 
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του δημοσίου. Τα κτίρια που εντάσσονται στο 
«ΗΛΕΚΤΡΑ» θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να κατατάσσονται τουλάχιστον στην κα-
τηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδο-
σης Κτηρίων.

Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Μέρος ή και το σύνολο των έργων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Εταιρείες Ενερ-
γειακών Υπηρεσιών ή τρίτους, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, εντός του φθινοπώρου θα εκδοθεί οδηγός-
πρόσκληση στους φορείς του δημοσίου, ώστε να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία κι 
αφού προηγηθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγγυοδοσία των φορέων.

Νέες προοπτικές στον κλάδο των κουφωμάτων!
Ο κλάδος των κουφωμάτων θα έχει τις μεγαλύτερες ωφέλειες από το νέο πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ –  ΑΥΤΟΝΟΜΩ, που από τις αρχές του 2021 θα τεθεί σε πλήρη λει-
τουργία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί και αφού οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εισαγωγική έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με 
την ενεργοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει ισχυρή κινητοποίηση της αγοράς για 
την υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, στήριξη κατασκευαστικού κλάδου 
και των κλάδων εγχώριων παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα, που θα αποφέρει 
ποσά μεγαλύτερα από 3,4 δισ. ευρώ αύξηση του εισοδήματος των σχετικών εργαζό-
μενων ως το 2030, καθώς και δημιουργία 22 χιλιάδων και πλέον νέων θέσεων ερ-
γασίας.

Με δεδομένο ότι στα σχετικά μέχρι σήμερα προγράμματα των προηγούμενων «εξοι-
κονομώ», το 80%  περίπου των κονδυλίων κατευθύνθηκαν προς τις αντικαταστά-
σεις κουφωμάτων, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο με το νέο πρόγραμμα θα επιδοτείται η 
ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων σε 50 χιλ. κατοικίες και θα διατίθεται ένα κον-
δύλι πάνω από 1,2 δισ. ευρώ (επιδοτήσεις, συν ιδιωτική συμμετοχή), δηλαδή 12 δισ. 
ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Αν υπολογίσουμε δε και τα παράλληλα προγράμματα που 
έχουν ανακοινωθεί για τα δημόσια κτίρια, τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις αλλά και 
την ήδη διαφαινόμενη σταθερή αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, το αντίστοιχο 
ποσό θα είναι αρκετά μεγαλύτερο.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις του περιοδικού aluminum magazine και παραγόντων της 
αγοράς, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2022 η παραγωγή και εγκατάσταση κου-
φωμάτων σε ετήσια βάση θα φθάσει τα 1,8 εκατομμύρια μονάδες, σχεδόν τα διπλά-
σια από αυτά που τοποθετήθηκαν το 2018 και φθάνοντας τις αντίστοιχες καταναλώ-
σεις του 2010!

Πως πρέπει να οργανωθεί ο κατασκευαστής 
κουφωμάτων!
Ο επαγγελματίας κατασκευαστής κουφωμάτων, εκτός από την οργάνωση της παραγω-
γής του, θα πρέπει να προετοιμασθεί κατάλληλα και στον τομέα της ενημέρωσης για τα 
βασικά σημεία του προγράμματος και τα οφέλη που θα έχει ο καταναλωτής. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι αυτό θα είναι κυλιόμενο, συ-
νεχώς ανοιχτό και με διάρκεια τουλάχιστον μίας δεκαετίας, δίνει την δυνατότητα στις 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις να ορίσουν – ή και να προσλάβουν – κάποιον υπάλληλο 
Υπεύθυνο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ. 

Επίσης, θα πρέπει να επιλεγεί για μόνιμη συνεργασία ένας αξιόπιστος Ενεργειακός 
Επιθεωρητής που θα αναλαμβάνει τις σχετικές διαδικασίες κάθε έργου, ώστε κατά 
κύριο λόγο να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν οι σωστές επιμετρήσεις και υπολογισμοί 
και κατά δεύτερο λόγο να απαλλάξουμε τον πελάτη από την διαδικασία αναζήτησης επι-
θεωρητή και να συντομευθεί η απαραίτητη ενεργειακή επιθεώρηση προ και μετά την 
ολοκλήρωση της επέμβασης.

Τα βασικά καθήκοντα του Υπευθύνου του Προγράμματος, θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν:

/ Αρχική ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου για τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να μπορεί κάποιος να ενταχθεί και να επιδο-
τηθεί ανάλογα με τα εισοδηματικά του κριτήρια.

/ Τα ενεργειακά «πλεονεκτήματα» που θα έχει η κατοικία του με την ένταξή της.

/ Τις δυνατότητες που έχουν σήμερα τα κουφώματα αλουμινίου, να προσφέρουν σε έναν χώρο 
άριστες συνθήκες θερμομόνωσης, αποτελεσματική ασφάλεια και υψηλή λειτουργικότητα.

/ Συνεννόηση με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή για την πρώτη επιθεώρηση.

/ Κατάθεση της αίτησης για λογαριασμό του πελάτη (εφόσον συμφωνεί και ο πελάτης).

/ Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης και εφόσον αυτή εγκριθεί, την συλλογή και υποβολή 
των σωστών δικαιολογητικών.

/ Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, κατάθεση στην εφαρμογή του προγράμματος των σχε-
τικών παραστατικών και των απαραίτητων πιστοποιητικών

/ Ενημέρωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την τελική επιθεώρηση.

/ Ολοκλήρωση διαδικασιών που απαιτεί η εφαρμογή του προγράμματος και παρακολούθηση της 
πορείας εκταμίευσης της επιδότησης.

Μάλιστα, θα πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατευθύνει σωστά τον πελάτη από την 
κατάθεση της αίτησης, την παρακολούθηση της πορείας της, την συλλογή και υποβολή των σω-
στών δικαιολογητικών.






