Αύξηση κονδυλίων ενδιάμεσου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’
οίκον»
Με τροποποίηση της ΚΥΑ του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έγινε
δυνατή η ένταξη δικαιούχων που είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, όμως
δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο, λόγω
εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων ήδη από το 2014.
Συγκεκριμένα, από τις 35.000 αιτήσεις που ανέμεναν την υπαγωγή τους οι
παλαιότερες περίπου 6.000 αιτήσεις ανακοινώθηκε ότι θα υπαχθούν στο «ενδιάμεσο
πρόγραμμα», όπως αυτό ονομάστηκε. Εξάλλου, από τις 6.000 αιτήσεις ολοκληρώθηκε
η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων των ωφελούμενων σε αναμενόμενο ποσοστό
άνω του 75-80%, που σημαίνει ότι παρά την μακροχρόνια αναμονή το ενδιαφέρον των
ιδιοκτητών παραμένει έντονο.
Στο πλαίσιο αυτό, το «ενδιάμεσο πρόγραμμα» αναμένεται να δώσει ανάσα στην
αγορά της εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνει πλήθος κλάδων της
οικονομίας, μεταποιητικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες με δομικά υλικά, τεχνικές και
εμπορικές εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς και γενικότερα κλάδων που
σχετίζονται με την κατασκευή και είχαν σημαντική κάμψη κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης. Ετσι, τα κονδύλια του «ενδιάμεσου προγράμματος» θα διατεθούν
στην αγορά με τρόπο παραγωγικό, καθώς το πρόγραμμα θεωρείται από τα πλέον
πετυχημένα, από άποψη απορρόφησης και διασποράς οικονομικών πόρων.
Παρόλα αυτά, μόλις το 17% των 35.000 αιτήσεων ωφελείται από το «ενδιάμεσο
πρόγραμμα» με περίπου 40 – 60 εκατ. €, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον
κονδύλια, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με υπολογισμούς οι υπόλοιπες αιτήσεις
(29.000) αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό περίπου 180 εκατ. € (δημόσια δαπάνη).
Ο ΣΒΒΕ με τη επιστολή του, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, προς τον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλ. Χαρίτση, πρότεινε την αύξηση των
διατιθέμενων κονδυλίων έτσι ώστε να ενταχθούν και οι υπόλοιπες 29.000 αιτήσεις στο
«ενδιάμεσο πρόγραμμα». Πιθανές πηγές, αναφέρεται στην επιστολη, θα μπορούσαν
να είναι τα αδιάθετα κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ από άλλα προγράμματα, ταμεία όπως το
Πράσινο Ταμείο ή ακόμα και πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τέλος, ο ΣΒΒΕ κλείνοντας την επιστολή ανέφερε: «Ευελπιστούμε στην θετική σας
ανταπόκριση για να εξαντληθεί η όποια πιθανότητα και δυνατότητα αύξησης των
κονδυλίων του «ενδιάμεσου προγράμματος» το οποίο θα ωφελήσει τόσο την
επιχειρηματική κοινότητα όσο και τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων και εντέλει το
κοινωνικό σύνολο».
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