Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα βήματα για υποβολή της αίτησης

Ανοίγει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ'
Οίκον»
παρέχον-τας
τη δυνατότητα στους χρήστες να...

κάνουν εγγραφές αποφεύγοντας έτσι το φόρτο του πληροφοριακού συστήματος.
Σε ό,τι αφορά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής αυτές ξεκινούν από τις 15 Ιουλίου σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά ομάδα Περιφερειών. Έτσι από την ερχόμενη Δευτέρα θα
καταθέτουν αιτήσεις νοικοκυριά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας. Από τις 18 Ιουλίου ξεκινά η ημερομηνία
για εκείνους των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Από 22 Ιουλίου αιτήσεις θα υποβάλουν τα
νοικοκυριά της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου.
Η διαδικασία εγγραφής του χρήστη στην πλατφόρμα από σήμερα το μεσημέρι έχει ως εξής:
Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://exoikonomisi.ypen.gr και αν, για παράδειγμα, επιθυμεί να εγγραφεί ως
Ωφελούμενος, επιλέγει:
* Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα > Β' κύκλος – 2019 > Σύνδεση ως Ωφελούμενος
Αμέσως μετά την επιλογή, ζητείται αυθεντικοποίηση στοιχείων μέσω Τaxis. Ο χρήστης
εισάγει τους κωδικούς του Taxisnet (Username και Password). Εφόσον βρεθεί ο χρήστης,
του ζητείται να εισάγει διεύθυνση έγκυρου email όπου θα του αποσταλεί κωδικός
επαλήθευσης. Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό επαλήθευσης που του στάλθηκε, στο
αντίστοιχο πεδίο επί της οθόνης.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται.
Επισημαίνεται το email που θα δηλωθεί θα πρέπει να είναι μοναδικό, δηλαδή να μην
χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη. Επίσης σχετικά με την λήψη του κωδικού επαλήθευσης,
για την δική τους εξυπηρέτηση οι χρήστες σκόπιμο είναι να ελέγχουν και στον φάκελο με
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τα ανεπιθύμητα μηνύματα.
Τονίζεται ότι:
* Η δυνατότητα εγγραφής χρηστών στον Β' κύκλο δεν θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή θα
συνεχίζεται και οποτεδήποτε μετά τις 10/7/2019. Πρόκειται για απλή και ολιγόλεπτη
διαδικασία, η οποία γίνεται μία φορά.
* Η άνω διαδικασία αφορά μόνο το αρχικό προκαταρκτικό στάδιο πριν από την υποβολή
αίτησης. Η έναρξη καταχώρησης και υποβολής αίτησης θα αρχίσει στις προκαθορισμένες
ημερομηνίες
Τα 13 βήματα για την υποβολή της αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 15 Ιουλίου στο δεύτερο
κύκλο του «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» θα πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα:
1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://exoikonomisi.ypen.gr.
2. Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων από το taxisnet και μόνο εφόσον υπάρχει ταύτιση
μπορεί να προχωρήσει η αίτηση στο επόμενο στάδιο. Η οριστική υποβολή της αίτησης
πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο.
3. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία του
Α' ΠΕΑ, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον
ενεργειακό στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Επισυνάπτονται
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία. Εφόσον η αίτηση είναι
πλήρης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την υποβάλει λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό
εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης).Ο
ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό
της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του σύμβουλου έργου,
τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Το ποσό της επιχορήγησης δεσμεύεται με την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστημα
130 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος,
εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του δανείου ή ο
αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή»
χωρίς τη λήψη δανείου.
5. Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον επιθυμεί τη λήψη δανείου, επιλέγει την τράπεζα που θέλει για
να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο έλεγχος θα πρέπει να
ολοκληρωθεί σε 30 ημέρες.
6. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδονται αποφάσεις για την υπαγωγή ή απόρριψη των
αιτήσεων κλπ.
7. Ο Ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και
τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα εντός διαστήματος δύο μηνών
από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Αν έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της
δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
8. Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταχωρούν τα στοιχεία τους στο
σύστημα ώστε να ενεργοποιηθούν τα ΑΦΜ τους. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης
υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί
προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί η λήψη
δανείου δύναται να δοθεί προκαταβολή με κατάθεση ιδίων κεφαλαίων, μόνο όμως μέσω
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τραπεζικού συστήματος, στον προμηθευτή και για ποσό που δεν υπερβαίνει το συνολικό
ύψος των ιδίων κεφαλαίων.
9. Υλοποίηση παρεμβάσεων.
10. Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ).
11. Μετά την έκδοση του Β' ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο
σύστημα τα στοιχεία του Β' ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών
των παρεμβάσεων.
12. Ο ωφελούμενος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και
την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας
τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από
το πληροφοριακό σύστημα για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για
το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές, στην
περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό
επιλέξιμο προϋπολογισμό ή και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.
13. Όταν καταβληθούν τα ίδια κεφάλαια για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνεται η
τράπεζα ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου,
κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων /
προμηθευτών κλπ) και την καταβολή στον ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για
τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.
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