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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»
Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας» είναι ένα νέο
Πρόγραμμα, μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να βελτιώσει ενεργειακά το σπίτι ή τον
επαγγελματικό του χώρο με προνομιακούς όρους. Πρόκειται για ένα εθνικό Πρόγραμμα που
υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) «2007-2013» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση του Προγράμματος γίνεται από το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες
επαγγελματικές ενώσεις.
Το Πρόγραμμα αφορά:
• Κατοικίες (διαμέρισμα, μονοκατοικία, πολυκατοικία)
• Επαγγελματικά κτήρια (κτήρια γραφείων, καταστήματα, πολυκαταστήματα (mall), ιδιωτικά
νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ)
Το Πρόγραμμα απευθύνεται:
• Στους πολίτες/καταναλωτές που θέλουν να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα, μειώνοντας
τις δαπάνες τους για θέρμανση (το χειμώνα) και ψύξη (το καλοκαίρι) στο σπίτι τους ή τον
επαγγελματικό τους χώρο.
• Στους κατασκευαστές/ εμπόρους/ εγκαταστάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα, προσφέροντας είτε πιστοποιημένα προϊόντα είτε τις υπηρεσίες τους (πχ εγκατάσταση
συστημάτων μόνωσης).
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Μερικές από τις επεμβάσεις που προβλέπονται είναι οι παρακάτω:
• αντικατάσταση τζαμιών (υαλοπινάκων) με νέα υψηλών προδιαγραφών
• αντικατάσταση κουφωμάτων
• εγκατάσταση μόνωσης στην πρόσοψη, το δώμα κ.ά.
• εγκατάσταση ψυχρών οροφών στις ταράτσες (βλ. ειδικές βαφές που ανακλούν την ηλιακή
ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ενέργεια το καλοκαίρι)
• εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης
• εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων (ηλιακά συστήματα υψηλών
προδιαγραφών που εκτός από την παροχή ζεστού νερού, συνεισφέρουν και στη θέρμανση των
χώρων
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις, αλλά εξασφαλίζει καλύτερες τιμές και υψηλής
ποιότητας προϊόντα σε όσους συμμετέχουν σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα όριο
εισοδήματος για την συμμετοχή σε αυτό, ούτε στον αριθμό και την έκταση των παρεμβάσεων.
Για τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) προβλέπεται φοροαπαλλαγή 10% για δαπάνες μέχρι 3.000,00 € και
20% για δαπάνες 3.001,00 € μέχρι 6.000,00 €.
Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχουν και ενοικιαστές. Επειδή, όμως, οι δαπάνες βαρύνουν
συνήθως τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να συμφωνήσουν πρώτα μαζί του.
Το Πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια δύο (2) χρόνια.
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιείται δωρεάν ποιοτικός έλεγχος από
συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα τεχνικούς. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα (π.χ.
εγκατάσταση λάθος προϊόντος ή λανθασμένη τοποθέτηση), ο προμηθευτής, έπειτα από τις
υποδείξεις του ΚΑΠΕ, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες επίλυσης του προβλήματος, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση για τον πολίτη. Επομένως ο ποιοτικός έλεγχος διασφαλίζει τον τελικό
καταναλωτή.

