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Εξοικονομώ : Παπέμβαζε Πποέδπου ΤΕΕ για άμεζε επίλυζε 

πποβλεμάηων - επιζηολή ζε Γεωπγιάδε, Χαηδεδάκε  

Δπηζηνιή γηα ηνλ Β θύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο «εμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ ΙΙ» πξνο 
ηνλ Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Κσζηή Φαηδεδάθε θαη ηνλ 
Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ Άδσλη Γεσξγηάδε έζηεηιε λσξίηεξα 
ζήκεξα ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ Γηώξγνο Σηαζηλόο, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία 
ρηιηάδσλ κεραληθώλ αλά ηελ Διιάδα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.  

Σηελ επηζηνιή ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ ΤΔΔ πξνρσξά ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πξνηάζεηο άκεζεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθ 
λένπ κε ηελ έλαξμε ηνπ Β θύθινπ πξνγξάκκαηνο «εμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ ΙΙ» 
θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο, δεηώληαο 
παξάιιεια θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα λα ππάξμνπλ επηπιένλ 
πόξνη. 

 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο επηζηνιήο έρεη σο εμήο: 

 Αμηόηηκνη θύξηνη Υπνπξγνί, 

Γλσξίδεηε θαιά όηη νιόθιεξε ε αγνξά θαη ε θνηλσλία αλέκελαλ επί κήλεο ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ Β θύθινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «εμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ ΙΙ» 
αιιά δπζηπρώο, παξά ηελ πνιύκελε πξνεηνηκαζία παξνπζηάζηεθαλ θαη πάιη 
πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη άκεζα λα επηιπζνύλ. 

Μπνξεί απηή ηε θνξά, ζε αληίζεζε κε ηνλ πξώην θύθιν, ην πιεξνθνξηαθό 
ζύζηεκα λα κελ θαηέξξεπζε αιιά ραξαθηεξίζηεθε ήδε από ηελ πξώηεο ώξεο 
ηεο πξώηεο εκέξαο από πνιιά πξνβιήκαηα πξόζβαζεο, όπσο θαη ην ΥΠΔΝ 
αλαγλώξηζε κε ηε ζρεηηθή ρζεζηλή ηνπ αλαθνίλσζε, κε ηελ νπνία δεηνύζε 
από ηνπο ρξήζηεο «ππνκνλή». 

Απηά ηα πξνβιήκαηα όκσο δελ αθνξνύλ απξόζσπα «θάπνηνπο ρξήζηεο αιιά 
πξνζσπηθά ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο θαη επηζηήκνλεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 
κεραληθνύο, πνπ γηα ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ ηνπο μελπρηνύλ πάλσ από 
πιεθηξνιόγηα θαη νζόλεο, γηα λα αληηθξίζνπλ αξθεηέο θνξέο έλα ζύζηεκα πνπ 
δελ αληαπνθξίλεηαη. 

Η θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί αθόξεηε πίεζε κεηαμύ επαγγεικαηηώλ θαη 
ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ, γηα θάηη πνπ δελ θέξνπλ θακία επζύλε, ελώ ρηιηάδεο 
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κεραληθνί έρνπλ επσκηζηεί ηεξάζηην θόξην εξγαζίαο θαη κεγάιεο επζύλεο 
απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίεο είλαη εμαηξεηηθά δπζαλάινγεο κε ηελ 
εμαηξεηηθά ρακειή ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη λα επηρνξεγεί ην πξόγξακκα. 

Η θπβέξλεζε νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηάζηαζε ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο 
δηαζηάζεηο θαη λα δώζεη ηώξα ιύζεηο, ηερληθά άξηηεο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ 
ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο. 

Κύξηνη Υπνπξγνί, 

Γλσξίδεηε πνιύ θαιά όηη ν βαζηθόο ιόγνο πνπ δεκηνπξγνύληαη απηά ηα 
πξνβιήκαηα είλαη ε επηινγή ηελ έληαμεο ζην πξόγξακκα κε ζεηξά 
πξνηεξαηόηεηαο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ. Κάζε ινγηθόο 
άλζξσπνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα εληαρζεί ζέιεη, κνηξαία, λα εληαρζεί ζηηο 
πξώηεο ιίγεο ώξεο γηα λα πξνιάβεη. Γεδνκέλεο ηεο επηινγήο γηα ρξνληθή 
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ε κε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγεί 
αίζζεκα αδηθίαο θαη έληνλν εθλεπξηζκό.  

Δπίζεο γλσξίδεηε όηη θάζε πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα είλαη ηόζν δπλαηό όζν ην 
πην αδύλαην ζεκείν ηνπ. Με ηελ εκπεηξία πνπ όινη έρνπκε, πιένλ, γίλεηαη 
μεθάζαξν όηη  παξά ηηο βειηηώζεηο ην ζύζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ην 
πξόγξακκα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ κεγάιν θόξην. 

Δπεηδή, όπσο θαιά γλσξίδεηε, ην ΤΔΔ όρη κόλν ελδηαθέξεηαη αιιά πξνσζεί 
νπζηαζηηθά ηελ ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθώλ 
εζληθώλ ζηόρσλ ηόζν απέλαληη ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία όζν θαη ζηνπο 
ζηόρνπο ηεο Σπκθσλίαο ησλ Παξηζίσλ, όπσο απνδεηθλύεηαη κεηαμύ άιισλ κε 
ηε ζπλεξγαζία καο ζηελ έθδνζε ηνπ λένπ ΚΔΝΑΚ θαη ησλ ζρεηηθώλ Τερληθώλ 
Οδεγηώλ ηνπ ΤΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ζαο δεηώ λα εμεηάζεηε νξηζκέλεο 
πξαθηηθέο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη λα 
πξνρσξήζεηε άκεζα ζε όζεο ζεσξείηε σο ηηο πιένλ θαηάιιειεο. Γελ είλαη ε 
ώξα λα δνύκε αλ ζα έπξεπε ή όρη λα ππάξρεη δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 
αηηήζεσλ όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ, θαζώο όιε ε αγνξά 
έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ θαηεύζπλζε πνπ έρεη δώζεη ην Υπνπξγείν ζαο, αιιά 
ζα πξέπεη λα δνύκε θαη απηό ην δήηεκα ζύληνκα θαη θπξίσο ελόςεη άιισλ 
πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξηαθνύ ηνκέα. 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ άκεζσλ πξνβιεκάησλ πνπ όινη βιέπνπκε, ζαο 
πξνηείλσ: 

1. Να δνζεί λέα εκεξνκελία ππνβνιήο – έλαξμεο ππνδνρήο αηηήζεσλ γηα 
ηηο επόκελεο πεξηθέξεηεο, εθόζνλ δηαπηζησζεί ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 
είλαη ιεηηνπξγηθό θαη βεβαησκέλα έηνηκν γηα ηνλ θόξην εξγαζίαο πνπ ζα 
ππνδερζεί. Σην κεζνδηάζηεκα νη αξκόδηνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ην ρξόλν γηα βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ παξακέηξσλ. 

2. Να πξνβιεθζεί ΑΜΔΣΑ ε πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κε 
δηαθνξεηηθή εκεξνκελία αλά θάζε κία Πεξηθέξεηα. Οπδείο θαηαιαβαίλεη 
πνην ιόγν εμππεξεηεί ε νκαδνπνίεζε πεξηθεξεηώλ ηελ ίδηα εκέξα θαη 
ώξα θαζώο θάζε Πεξηθέξεηα έρεη δηαθξηηό πξνϋπνινγηζκό θαη ζα κηα 
ηέηνηα θίλεζε ζα εμνκαιύλεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζα κεηώζεη ηνλ θόξην ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
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3. Γεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζε 
πνιινύο ρξήζηεο, θαη ηδηαίηεξα αλ ηα αλσηέξσ δελ πξνρσξήζνπλ από 
πιεπξάο ζαο άκεζα, πξηλ ην 2ν θαη 3ν θύκα πεξηθεξεηώλ, πξνηείλσ λα 
ηξνπνπνηεζεί ν νδεγόο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 
από ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα 
πξνβιεθζεί, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ππεξδέζκεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ 
ηνπ ΔΣΠΑ (θαζώο ε πεξίνδνο θαη ην πνζνζηό απνξξόθεζεο ην 
επηηξέπεη), όηη όζνη πξνζπάζεζαλ αιιά απέηπραλ ιόγσ πξνβιήκαηνο 
πξόζβαζεο (θάηη πνπ κπνξεί σο ζηνηρείν λα πξνθύπηεη από δηαθξηηό 
βήκα ζηελ αξρή ηεο αίηεζεο ή από ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύεη ε βάζε 
δεδνκέλσλ γηα ηελ πξόζβαζε ή από ηελ έθδνζε πξόζθαηνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο ή ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ) λα 
εληαρζνύλ ακέζσο κεηά από επηπιένλ πόξνπο πνπ ζα δνζνύλ εηδηθά γηα 
απηήλ ηελ πεξίπησζε, ώζηε λα κεησζεί ε πίεζε πξνο ηνπο πνιίηεο θαη 
ηνπο κεραληθνύο λα «πξνιάβνπλ» θαη ν θόξηνο πνπ δέρεηαη ηαπηόρξνλα 
ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. 

4. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο λα είλαη εκθαλήο – όπσο θαη ζα 
έπξεπε εμαξρήο – πνζνηηθή/ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί, θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί αλά 
πεξηθέξεηα, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Μηα απνινγηζηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 
ΥΠΔΝ αλά εκέξα δελ εμππεξεηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 
ελεκέξσζε από ην ζύζηεκα κε απιή παξνρή πιεξνθνξίαο όηη δελ είλαη 
δπλαηή ε αίηεζε ιόγσ εμάληιεζεο πξνϋπνινγηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα 
κάιηζηα ηεο ζύληαμήο ηεο δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ θαη δεκηνπξγεί πεξηηηά 
πξνβιήκαηα. 

5. Να ππάξμεη από πιεπξάο Υπνπξγείσλ-ΔΤΔΑΝ αμηόπηζηνο κεραληζκόο 
ππνζηήξημεο ησλ κεραληθώλ θαη ησλ πνιηηώλ, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
helpdesk, ειεθηξνληθά θαη ηειεθσληθά, πνπ λα κπνξεί λα ππνδερζεί ην 
θόξην εξγαζίαο θαη ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο κε αξηηόηεηα θαη αμηνπηζηία.  

6. Σε δεύηεξν ρξόλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηηζηεί ην άγρνο ηδηνθηεηώλ 
θαη ελδηαθεξνκέλσλ, ζαο θαιώ λα απνθαζίζεηε πνιηηηθά άκεζα θαη λα 
αλαθνηλώζεηε ηελ πξόζεζή ζαο γηα αύμεζε ησλ πόξσλ γηα ην 
Δμνηθνλνκώ Καη΄ Οίθνλ ΙΙ θαη κειινληηθή λέα πξνθήξπμε, ζην πιαίζην ηεο 
αλαζεώξεζεο ηνπ ΔΣΠΑ ζπλνιηθά, πνπ ζίγνπξα ζα πξαγκαηνπνηήζεηε 
κεηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ, 
θαη γηα ηελ νπνία έλα πεηπρεκέλν πξόγξακκα κπνξεί κόλν λα πξνζθέξεη 
ζηνλ κείδνλα ζηόρν ηεο απνξξόθεζεο ησλ πόξσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηε 
ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ησλ εζληθώλ ζηόρσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

  

Αμηόηηκνη θύξηνη Υπνπξγνί, 

Γλσξίδεηε όηη κνηξαδόκαζηε ην ζηόρν ηεο νπζηαζηηθήο ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξηαθνύ ηνκέα ηεο ρώξαο. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο πνπ 
λα δηθαηνινγεί ηε δπζθήκηζε απηνύ ηνπ ζηόρνπ κέζα από αζηνρίεο ζε έλα 
πξόγξακκα πνπ κόλν νθέιε έρεη λα δώζεη ζηε ρώξα. 
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Η εκπεηξία ηνπ Α θύθινπ ηνπ Δμνηθνλνκώ Καη’ Οίθνλ ΙΙ ζα έπξεπε λα έρεη 
θάλεη όινπο ζνθόηεξνπο. Μπνξείηε όκσο, έζησ θαη ηελ ύζηαηε ώξα, λα 
δώζεηε νπζηαζηηθέο ιύζεηο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Οη πξνηάζεηο πνπ 
ζαο θάλσ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ 
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ελώ θηλνύληαη κε 
γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ δεκνζίνπ.  

Σαο παξαθαιώ λα θάλεηε απνδερηέο ηηο πξνηάζεηο πνπ ζαο θαηαζέησ θαη 
είκαη ζηε δηάζεζή ζαο, ηόζν εγώ όζν θαη ην δπλακηθό ηνπ ΤΔΔ, γηα 
νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηείηε γηα ηελ άκεζε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 
ηνπ «εμνηθνλνκώ θαη΄νίθνλ ΙΙ» θαη ηελ νπζηαζηηθή πξνώζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 
εμνηθνλόκεζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ηεο ρώξαο. 

Αλ ην ΥΠΔΝ ην επηζπκεί, ην ΤΔΔ, κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη ζε ζύλζεηα 
ζπζηήκαηα, ιόγσ: 

 ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο 
απζαίξεηεο δόκεζεο, πνπ εμππεξεηεί επί ζρεδόλ κία δεθαεηία ρηιηάδεο 
κεραληθνύο, θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εθαηνκκύξηα ζπλαιιαγέο, 

 ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο e-adeies γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε 
νηθνδνκηθώλ αδεηώλ 

 ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο θηηξίνπ, 

 ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζε πιήζνο βάζεσλ δεδνκέλσλ 
θαη ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 

κπνξεί λα ζπλδξάκεη ηε Πνιηηεία θαη ζην πξόβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε 
ηελ πιαηθόξκα ηνπ λένπ εμνηθνλνκώ. 

Η αγσλία ρηιηάδσλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ θαη ε ηαιαηπσξία 
πνπ αληηκεησπίδνπλ ρηιηάδεο κεραληθνί, δελ ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζεί θαη 
θαζνξίδεη ηελ πνξεία πνπ νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ηα ζπλαξκόδηα 
Υπνπξγεία. Πξέπεη ην πξόβιεκα λα ιπζεί άκεζα, πξηλ δεκηνπξγεζνύλ κε 
αλαζηξέςηκα απνηειέζκαηα θαη πξηλ εληαρζνύλ θαη νη άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο 
ρώξαο. 

 

Με εθηίκεζε, 

Γηώξγνο Ν. Σηαζηλόο 

Πξόεδξνο ΤΔΔ 

 

 

 


