
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 

H Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ διατυπώνει για το τρέχον πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» 

τη θέση ότι: 

1)   σχετικά με τον χρόνο έναρξης, έπρεπε να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός μήνα στην 

εκκίνηση του Προγράμματος, απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των 

σοβαρών ελλείψεων του, αλλά και των αντικειμενικών δυσχερειών, εν μέσω πανδημίας. 

2)   σχετικά με τη χρονική διάρκεια, έπρεπε να παραμείνει ανοιχτό το Πρόγραμμα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, με ασφαλή επάρκεια πόρων, για να εξυπηρετήσει εκατοντάδες χιλιάδες 

κατοικιών, χωρίς την ταλαιπωρία των ασφυκτικών χρονικών περιορισμών για ιδιοκτήτες και 

μηχανικούς.   

Η αρνητική εμπειρία από τη δεκαπενθήμερη, πλέον, πορεία στην υλοποίησή του 

Προγράμματος, επιβάλλει την άμεση αναθεώρησή του. Η ενεργοποίηση της δοκιμαστικής 

πλατφόρμας μόλις 5 ημέρες πριν την έναρξη των αιτήσεων, ο ασαφής Oδηγός και οι 

δυσλειτουργίες ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της σύνδεσής της με το Buildingcert 

αποκαλύπτουν την ελλιπή προετοιμασία αλλά και τις δομικές αδυναμίες του Προγράμματος.  

Τονίζουμε ότι, τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, με τη συνεπαγόμενη κατακόρυφη αύξηση 

της ζήτησης στην αγορά, που με τη σειρά της εκτοξεύει τις τιμές προμηθειών και υπηρεσιών, 

αφενός αποτρέπει προτάσεις βέλτιστης σχέσης κόστους-ωφέλους, αφετέρου υπονομεύει την 

αξιόπιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, λόγω επικράτησης του κριτηρίου του μέγιστου 

ύψους προϋπολογισμού.  

Θεωρούμε τουλάχιστον άστοχη τη σχετική δήλωση του αρμόδιου υπουργού Κου Χατζηδάκη 

ότι «στην Ελλάδα διαχρονικά όλοι τρέχουν τελευταία στιγμή», απευθυνόμενος, με αιχμή 

προφανώς, προς τον τεχνικό κόσμο,  του οποίου οι αντοχές δοκιμάζονται με τα 

συσσωρευόμενα προβλήματα στην διαδρομή του  «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».  

Κρίνουμε ότι, η διατήρηση της χρονικής προτεραιότητας υποβολής, ως βασικού κριτηρίου 

για την ένταξη στο Πρόγραμμα,  το υπονομεύει εκ βάθρων και μάλιστα άσκοπα, δεδομένης 

της διασφάλισης του ύψους και της διάρκειας των χρηματοδοτήσεων στον τομέα της 

ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.  Αυτό προκύπτει αφενός από τη δέσμευση της χώρας, 

μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), αφετέρου από τον 

ευρωπαϊκό στόχο για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2030, ο οποίος 

προβλέπει τη διοχέτευση, στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των χωρών της Ε.Ε., 

μέχρι το 2030, πόρων ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων € από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη 

από 1.1.2021, οι δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης χαρακτηρίζονται επιλέξιμες στο πλαίσιο 

του νέου Ε.Σ.Π.Α. (2021-2027).  

Βάσει των παραπάνω, η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ καλεί την Πολιτεία: 

Α) να αυξήσει τους πόρους χρηματοδότησης του τρέχοντος  Προγράμματος, ώστε να γίνουν 

αποδεκτές όλες οι τεχνικά επαρκείς αιτήσεις. 



Β) να επανασχεδιάσει τον επόμενο Κύκλο του Προγράμματος, διασφαλίζοντας τα παρακάτω: 

1) Διεύρυνση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, με 

συμπερίληψη των κτιριακών ενισχύσεων και της αντισεισμικής θωράκισης των 

κατασκευών 

2) Κατάργηση του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας 

3) Υιοθέτηση της ουσιαστικής αξιολόγησης των αιτήσεων με διαφανείς διαδικασίες 

4) Διατήρηση σε ισχύ του Προγράμματος μέχρι εξαντλήσεως των πόρων 

5) Τεκμηρίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων με προμελέτη, επαληθεύσιμες 

προμετρήσεις και διαστασιολογημένα σχετικά σκαριφήματα. 

6) Ενίσχυση του ρόλου του Σύμβουλου Μηχανικού και αύξηση της αμοιβής του 

7) Διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων ένταξης στο Πρόγραμμα για την 

καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας. 

 

 

 

 


