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ΘΕΜΑ 

«Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» 

 

 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II», το 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα υποδεχόταν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, όπως ήταν 

αναμενόμενο, δεν λειτούργησε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στις 12:00 μ.μ., όπως είχε 

ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) την Παρασκευή 9 

Μαρτίου. Τα τεχνικά προβλήματα και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα 

συνεχίζονται, προκαλώντας την αγανάκτηση τόσο των πολιτών όσο και του επιστημονικού κόσμου. 

Παρά το γεγονός ότι ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι διαθέσιμος από τις 8 

Φεβρουαρίου 2018, τα παραρτήματα και τα έντυπα του προγράμματος δημοσιεύτηκαν την ημέρα 

της πρώτης προγραμματισμένης έναρξης δηλ. στις  28 Φεβρουαρίου 2018. Έτσι, δόθηκε παράταση 

σύμφωνα με την οποία το σύστημα θα ξεκινούσε τελικά τη λειτουργία του, τη Πέμπτη 8 Μαρτίου 

2018 με κριτήριο επιλογής τη χρονική προτεραιότητα της αίτησης υπαγωγής χωρίς να έχει δοθεί 

δοκιμαστική πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη 7 

Μαρτίου, δημοσιεύεται το «εγχειρίδιο εισαγωγής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του 

προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ για την υποβολή αιτήσεων», το οποίο περιλαμβάνει 

οδηγίες και βήματα για τη πρόσβαση στο σύστημα και την επιτυχή υποβολή των αιτήσεων.  
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Τη Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018  ανοίγει η αντίστοιχη ιστοσελίδα exoikonomisi.ypen.gr, στην οποία 

υπάρχει μεν η «μάσκα» του προγράμματος, ωστόσο δεν παρέχεται πρόσβαση σε αυτό 

αναφέροντας ότι «η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα δεν έχει ενεργοποιηθεί». Το 

αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν στις 8 Μαρτίου μηχανικοί και πολίτες να έχουν 

«καθηλωθεί» μπροστά από τους υπολογιστές, προκειμένου να προλάβουν να υποβάλλουν τις 

αιτήσεις όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Επίσης, δεν υπήρξε 

καμία επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του ΥΠΕΝ μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Μαρτίου 

2018, σύμφωνα με την οποία: «Σε λειτουργία έχει τεθεί από την Πέμπτη ο ιστότοπος 

exoikonomisi.ypen.gr, μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω αυτού να ενημερωθούν αναλυτικά 

για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης σε 

αυτό. Υπενθυμίζεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι (πρωτίστως οι ιδιώτες που 

δεν επιλέγουν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες κάποιου επαγγελματία συμβούλου) να έχουν στη 

διάθεσή τους το Σαββατοκύριακο για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. θα ενεργοποιηθεί  η δυνατότητα υποβολής 

αιτήσεων». 

Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της μαζικής εισόδου των ενδιαφερόμενων, ούτε τη Δευτέρα 12 

Μαρτίου στις 12:00 μ.μ. λειτούργησε το σύστημα. Με νεώτερη ανακοίνωση από το ΥΠΕΝ η 

υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 8:00 π.μ. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΕΝ οφείλει να παρέμβει άμεσα για την εύρυθμη και δίκαιη 

λειτουργία της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»* προτείνει: 

1. Να δοθεί νέα τουλάχιστον δεκαπενθήμερη παράταση, για την υποβολή αιτήσεων στο 

πρόγραμμα, προκειμένου να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη 

διαδικασία και τις πιθανές ασάφειες του προγράμματος. 

2. Να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα, με σκοπό να υπάρξει 

δοκιμαστική χρήση και πρόσβαση στις καρτέλες - επιλογές της ιστοσελίδας, ώστε να 

επισημανθούν και να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα στη πορεία 

υλοποίησης του προγράμματος, που θα οδηγήσουν σε επιπλέον καθυστερήσεις. 

  

https://exoikonomisi.ypen.gr/
https://exoikonomisi.ypen.gr/
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3. Να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των αιτήσεων στη βάση της μοριοδότησης 

λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια (κοινωνικά, οικονομικά, κ.α.) καθώς και το 

ενεργειακό αποτέλεσμα της κατοικίας που επιτυγχάνεται, και όχι βάσει της τυχαίας ή 

γρήγορης υποβολής της αίτησης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η μαζική είσοδος και η 

ομαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, καθώς δεν θα ενδιαφέρει πλέον ο χρόνος 

υποβολής της αίτησης. Επίσης εξασφαλίζεται δίκαιη συμμετοχή και πρόσβαση σε όλους. 

4. Διαφορετικά, προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση της ιστοσελίδας με μεγάλο αριθμό 

χρηστών ταυτόχρονα, θα μπορούσε να δοθεί σταδιακή πρόσβαση στο πληροφοριακό 

σύστημα ανά Περιφέρεια, καθορίζοντας διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης για τη κάθε 

μία. 
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*Η «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» είναι 

συνδικαλιστική παράταξη Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε. - Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου.  
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Κοινοποίηση: 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)  

Νίκης 4 - Αθήνα 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) – Π.Τ. Πελοποννήσου 

Ηρώων Πολυτεχνείου 19 - Τρίπολη 


