
Στον πρόσφατο κύκλο αιτήσεων του πετυχημένου ενεργειακού 
προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», υποβλήθηκαν 86.421 
αιτήσεις από τις οποίες μόνο οι 36.369 εγκρίθηκαν, αφήνοντας έξω 
πολλούς πολίτες. Πολλοί μάλιστα είχαν υποβάλλει αίτηση και σε 
προηγούμενους κύκλους χωρίς να τύχουν έγκρισης, καθόσον το 
σύστημα First In - First Served δεν αποτελεί δίκαιο και αντικειμενικό 
ενεργειακό κριτήριο. Δημιουργεί αδικίες, στρεβλώσεις και έντονο 
αίσθημα κοινωνικής ανισότητας το οποίο αγγίζει την αξιοπιστία του 
προγράμματος και των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας που τόσο 
έχει ανάγκη να πετύχει η χώρα μας. 

Ο Πρωθυπουργός με δήλωσή του στον ΣΚΑΙ (Αλέξη Παπαχελά) στις 
11/2/2021 δήλωσε: 

«Θα κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Και όταν με το καλό η 
οικονομία ξαναπάρει μπρος και κάνουμε τον απολογισμό θα δούμε ότι 
τελικά με όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε και με τον τρόπο που τα 
πήραμε στηρίξαμε και κρατήσαμε ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας μας»  

και πρόσθεσε: 

«Ήδη υπάρχουν προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία τρέχουν γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε 
προκαταβολές. 3 δισ. θα βάλουμε συνολικά στο «Εξοικονομώ». 

Το “Εξοικονομώ”, είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα με πάρα πολύ 
μεγάλο βαθμό αποδοχής. Ένα μεγάλο κομμάτι του θα χρηματοδοτηθεί 
τελικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα επειδή υπάρχει και αυτή η 
δυνατότητα των προκαταβολών, ήδη από τώρα που μιλάμε 
προγράμματα τα οποία ξέρουμε ότι θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, έργα τα οποία ξέρουμε ότι θα μπουν στο Ταμείο 
Ανάκαμψης, μπορούν να αρχίσουν να τρέχουν» 

Το ΤΕΕ, λοιπόν, καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει την ακόλουθη 
πρόταση, η οποία κάνει πράξη τα λεγόμενα του ίδιου του Π/Θ: 

Να δοθεί η δυνατότητα και στις περίπου 50.000 αιτήσεις/οικογένειες 
που δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων και του 
συστήματος επιλογής First In – First Served, να ολοκληρώσουν τις 
αιτήσεις και να ενταχθούν εφόσον πληρούν τα ενεργειακά κριτήρια. 

Με δεδομένη την κυβερνητική βούληση να στηρίξει τις επιχειρήσεις στην 
δύσκολη οικονομική συγκυρία, και, την πρόβλεψη για σημαντικά 
κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω του ταμείου 
ανάκαμψης, είμαστε βέβαιοι ότι η ανωτέρω πρόταση έχει πολλαπλά 
οφέλη τα οποία παραθέτουμε : 



- Θα εισρεύσουν στην Οικονομία επιπλέον 800εκ.€ άμεσης ρευστότητας 
εντός του 2021 και όχι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο επόμενος 
κύκλος αιτήσεων. 

- Και αυτές οι 50.000 οικογένειες θα προλάβουν να θωρακίσουν 
ενεργειακά την κατοικία τους πριν τον επόμενο χειμώνα. 

- Θα αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα προετοιμασίας για τον επόμενο 
κύκλο αιτήσεων για όλους αυτούς τους πολίτες. 

- Θα αποφευχθούν περαιτέρω συναντήσεις / συνεργασίες ανάμεσα σε 
πολίτες και μηχανικούς / συμβούλους έργων, υπό τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του Covid-19. 

- Θα αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα απέναντι στους πολίτες 
επί της διαδικασίας. 

Η επιλογή να αφεθούν όλοι αυτοί που δεν έχουν εγκριθεί εκτός, είναι η 
εύκολη επιλογή, αλλά αντίθετη με τις πρωθυπουργικές δηλώσεις. 

Θεωρητικά, ο Πρωθυπουργός, δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσουν όλους 
τους τρόπους και εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεση της Κυβέρνησης 
προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις αγορές. 

Σας καλούμε, λοιπόν, αυτό και να κάνετε πράξη! 

Εκτός αν λαμβάνετε υπόψη τις προτάσεις του ΤΕΕ κατά το δοκούν!  

Το πρόγραμμα «Eξοικονoμώ – Αυτονομώ» είναι το πλέον κατάλληλο 
εργαλείο έτσι ώστε η οικονομία να πάρει μπροστά με ταχείς ρυθμούς 
και χωρίς καθυστερήσεις. 

 

Συνοπτική ανάλυση: 

1. Χρήματα στην αγορά το 2021 

Ο κ.Σκρέκας αναφέρει ότι τέλος καλοκαιριού θα βγει το νέο ανανεωμένο 
πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας:  

 Σεπτέμβριο θα υποβληθούν οι αιτήσεις 

 Οκτώβριο θα ανακοινωθούν οι ενταγμένες 

 Οκτώβριο – Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις δανείων 

 Νοέμβριο – Δεκέμβριο θα βγουν οι εγκρίσεις και θα υπογραφούν οι 
δανειακές συμβάσεις 

 Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2022 θα αποδοθούν τα πρώτα χρήματα 
στους προμηθευτές για να υλοποιήσουν τα έργα (όπου υπάρχουν 
μονώσεις δηλαδή το 50% των έργων νομοτελειακά θα ξεκινήσουν από 
Ιούνιο 2022) 



Με τη πρότασή μας και ακολουθώντας ακριβώς τους ίδιους χρονικά 
υπολογισμούς τα πρώτα χρήματα θα αποδοθούν στην αγορά Ιούνιο-
Ιούλιο 2021 . 

 

2. Βάσει της διάθεσης του κ.Σκρέκα  & λαμβάνοντας υπόψιν τους 
προηγούμενους χρονικούς υπολογισμούς οι οικογένειες χάνουν 
έναν ενεργειακό χειμώνα. Υπολογίζοντας ότι κατά μέσο όρο 
εξοικονομούνται ( 350 kwh /τμ ) χ 0,012 €/kwh x 100 τμ μέσο όρο 
ενταγμένης κατοικίας = 420 € κέρδος το χρόνο   ανά ενταγμένη 
κατοικία τότε χάνονται στο σύνολο των 50.000 κατοικιών 21εκ € 

Με τη πρότασή μας απλά κερδίζονται  21.000.000 !! 

 

3. Οι πολίτες πλήρωσαν για την έκδοση ΠΕΑ (ενεργειακά 
πιστοποιητικά) κατά μέσο όρο 320€. Επομένως, από τις οικογένειες 
των 50.000 δόθηκαν 16.000.000€. 

Για να ετοιμαστούν στο νέο ανανεωμένο πρόγραμμα που 
επικαλείται ο κ. Υπουργός θα πρέπει να παραμετροποιηθούν αυτά 
τα πιστοποιητικά. Με συντηρητικούς υπολογισμούς αν η 
παραμετροποίηση αυτή κοστίσει extra τα μισά χρήματα αυτό 
σημαίνει ότι οι οικογένειες θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον 8 
εκατ.€. 

Εάν δε στο νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ισχύσει αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ 
τότε οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν εκ νέου το οποίο 
σημαίνει επιβάρυνση 16 εκατ. €. 

Με τη πρότασή μας δεν θα δώσουν ούτε ένα ευρώ. 

 

4. Προκειμένου να ετοιμαστεί ένας φάκελος (πόσο μάλλον με τα νέα 
δεδομένα που επικαλείται το ΥΠΕΝ) χρειάζονται 3 συναντήσεις δια 
ζώσης (συνάντηση στα σπίτια & στις έδρες των επιθεωρητών. Αυτό 
σημαίνει 150.000 συναντήσεις που τις περισσότερες φορές 
συμμετέχουν πάνω από 2 άτομα. Επομένως μιλάμε για minimum 
150.000 συναντήσεις τη στιγμή που η κυβέρνηση μας λέει (στα 
πλαίσια προστασίας μας από τον Covid-19 όταν βγαίνουμε για 
τρέξιμο να έχουμε απόσταση 1,5 μέτρο !!  

Mε τη πρότασή μας δεν χρειάζεται να γίνει ούτε 1 συνάντηση. 

 

5. Κατά την υποβολή αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2020 υπήρξε το 
φαινόμενο σε πολλές Περιφέρειες να τελειώσει ο προϋπολογισμός 
στα 14 λεπτά όπου παρατηρήθηκαν και φαινόμενα με ειδικά 



λογισμικά που άδραξαν τα χρήματα στα 32 δευτερόλεπτα 
(υπάρχουν μηνύσεις στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος). Μετά 
την ανάληψη του υπουργείου από τον νέο Υπουργό και με επίσημες 
δηλώσεις του υπουργείου στις αιτήσεις των Περιφερειών  
Θεσσαλίας – Κεν. Μακεδονίας – Δυτ. Μακεδονίας – Ανατ. 
Μακεδονίας έγινε πρόβλεψη των παραπάνω ανωμαλιών με 
αποτέλεσμα στις Περιφέρειες αυτές το σύστημα να κλείσει στα 25 
λεπτά (διπλάσιος χρόνος). 

Με τη πρότασή μας αποκαθίσταται αυτός ο διαχωρισμός σε ευνοημένες 
και μη Περιφέρειες. 

 

Περαιτέρω, παρατηρούνται καθυστερήσεις στις αποπληρωμές των ήδη 
υλοποιημένων έργων μέσω ανυπόστατων διορθώσεων των 
δικαιολογητικών από τους ελεγκτές.  

Καταγγελίες συναδέλφων που μας τέθηκαν υπόψη, καταδεικνύουν μια 
εξόφθαλμη προσπάθεια μετατόπισης της ευθύνης στον μηχανικό και 
απόκρυψης της αλήθειας, που είναι η έλλειψη ρευστότητας.  

Ως εδώ, όμως!  

Δεν θα φορτωθούμε για άλλη μια φορά ευθύνες που δεν μας 
αναλογούν!  

Καλούμε το υπούργειο να αποπληρώσει άμεσα όλους τους 
προμηθευτές του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατοίκον ΙΙ – Β’ 
Κύκλος», ειδάλλως να αναφέρει δημόσια τα πραγματικά αίτια 
καθυστέρησης πληρωμής των έργων και να μας θέσει σαφές 
χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής αυτών. 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Υπουργείο οδηγεί σε εξόντωση τα 
τεχνικά γραφεία και εκθέτει για άλλη μια φορά τους συναδέλφους στους 
πελάτες τους!    

 


