
Στα 700 εκατ. ευρώ ο προϋπολογιςμόσ του νέου  

Εξοικονομώ κατ' Οίκον 

 

Με προχπολογιςμό 700 εκατ. ευρώ αναμζνεται το νζο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» για επενδφςεισ 

ενεργειακήσ θωράκιςησ κατοικιών που θα ενταχθεί ςτο ΕΣΠΑ 2014-2020, ανζφερε ο υπουργόσ Περιβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ, Γιάννησ Μανιάτησ ςε ςυνάντηςη που είχε ςτη Βουλή με τον Πρόεδρο τησ 

Πανελλήνιασ Ομοςπονδίασ Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α) και τησ Διεθνοφσ Ζνωςησ Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτο 

Παραδιά, και τον ςυντονιςτή του Φορζα Παθητικών Συςτημάτων και Συςτημάτων Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ, 

Παντελή Πατενιώτη. 

Οι κ.κ. Παραδιάσ και Πατενιώτησ ενημερώθηκαν από τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, για την πρόςφατη 

απόφαςη χρηματοδότηςησ του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» μζςω του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων 2014 με 

ςτόχο να καλυφθοφν όλεσ οι υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, αλλά και για τισ πρόνοιεσ που λαμβάνονται ώςτε να ςυνεχιςτεί 

η επιτυχήσ υλοποίηςη του Προγράμματοσ ςτη νζα Προγραμματική Περίοδο. 

Ήδη όπωσ είναι γνωςτό, ζχει υπάρξει κατ' αρχήν ςυνεννόηςη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προχρηματοδότηςη 

τησ ενεργειακήσ αναβάθμιςησ κατοικιών από τον κρατικό προχπολογιςμό και ςτη ςυνζχεια είςπραξη των 

ενιςχφςεων από τα κονδφλια του νζου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Σε δηλώςεισ του ο κ. Μανιάτησ τόνιςε ότι «Χρηματοδοτοφμε με 65 εκατομμφρια ευρώ την αποπληρωμή των 

οφειλών του Δημοςίου για την αναβάθμιςη ςτο "Εξοικονομώ κατ' Οίκον" για χιλιάδεσ κατοικίεσ. 

Όπωσ εκτίμηςε ο υπουργόσ αναμζνεται να δοθεί μεγάλη ρευςτότητα ςτο χώρο τησ οικοδομήσ ενώ ςυντηροφνται οι 

θζςεισ εργαςίασ που ζχουν δημιουργηθεί. 

«Στη νζα Προγραμματική Περίοδο διεκδικοφμε τη ςυνζχιςη του Προγράμματοσ, με ζναν ςυνολικό προχπολογιςμό 

γφρω ςτα 700 εκατομμφρια ευρώ. Ταυτόχρονα, με άλλα 450 εκατομμφρια ευρώ περίπου, δημόςια και ιδιωτική 

δαπάνη, επεκτείνουμε το Πρόγραμμα ζτςι ώςτε να ζχουμε εξοικονόμηςη ενζργειασ ςτα κτήρια του Δημοςίου, των 

Δήμων και τα επαγγελματικά κτήρια. Ζτςι, δρομολογοφμε ςυνολικά μία θετική αειφόρο και βιώςιμη παρζμβαςη 

ςτο χώρο τησ οικοδομήσ και αςφαλώσ δημιουργοφμε και χιλιάδεσ θζςεισ απαςχόληςησ», ανζφερε ο ίδιοσ. 

Ο κ. Παραδιάσ επεςήμανε από την πλευρά του ότι η ενεργειακή αναβάθμιςη ςτισ κατοικίεσ ςτη ςημερινή Ελλάδα 

μπορεί να γίνει μόνο με γενναία βοήθεια προσ τουσ ιδιοκτήτεσ και με ςημαντικζσ ελαφρφνςεισ από τη φορολογία 

του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτηςίασ Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). 

Ο κ. Πατενιώτησ τόνιςε ότι η χώρα μασ μπορεί μζςα από χρηματοδοτήςεισ οι οποίεσ υπάρχουν αυτή τη ςτιγμή ςτην 

Ε.Ε. να εξαςφαλίςει την επαναλειτουργία του καταςκευαςτικοφ τομζα και ταυτόχρονα να μπορζςει να πετφχει 

εξοικονόμηςη ενζργειασ μεγαλφτερη του 20% που προβλζπεται αυτή τη ςτιγμή από την Ε.Ε. 

 

Πηγή: Ναυτεμπορική 


