
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            Σρίπολη  20/09/2019 
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

 
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΟΤ Β΄ ΚΤΚΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ 

 

Ενεργοποιήθηκε την Πζμπτη 19-9-2019 και ϊρα 10:00 π.μ., όπωσ είχε ανακοινωθεί, η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του προγράμματοσ ΕΚΟ ΙΙ για την Περιφζρεια Πελοποννήςου. Η πλατφόρμα ζμεινε ανοικτή 
για χρονικό διάςτημα περίπου μίασ ϊρασ αφοφ εξαντλήθηκαν οι διαθζςιμοι πόροι μη δίνοντασ τη 
δυνατότητα τησ καταχϊρηςησ καμίασ επιπλζον αίτηςησ μετά τισ 11:05 π.μ. περίπου, οφτε καν ωσ αρχική 
εγγραφή. 

Σφμφωνα με την επίςημη ανακοίνωςη του Υπουργείου υποβλήθηκαν 886 αιτήςεισ και δεςμεφθηκαν 
περίπου 11,9 εκατ. ευρϊ με τισ ςυνολικά καταχωρημζνεσ αιτήςεισ να ανζρχονται ςτισ 1836. 

Όπωσ γίνεται εφκολα αντιληπτό, ο ελάχιςτοσ χρόνοσ ενεργοποίηςησ τησ πλατφόρμασ είχε ςαν αποτζλεςμα 
την καταχϊρηςη από τον κάθε ςυνάδελφο Μηχανικό ελαχίςτων αιτήςεων από αυτζσ που με κόπο και 
προςπάθεια είχαν προετοιμάςει για λογαριαςμό των ενδιαφερόμενων πελατϊν τουσ. 

Εκτιμάται ότι για την Περιφζρειά μασ, κατόπιν των πολλϊν και εντόνων παραπόνων που δεχθήκαμε από 
ςυναδζλφουσ Μηχανικοφσ, οι φάκελοι αιτήςεων που ζχουν ςυνταχθεί και δεν ζχουν καν εγγραφεί είναι 
υπερδιπλάςιοι του αριθμοφ των καταχωρημζνων αιτήςεων.  
Τα ςτοιχεία αυτά αναδεικνφουν το ζντονο ενδιαφζρον των ςυμπολιτϊν μασ για την ενεργειακή 
αναβάθμιςη τησ κατοικίασ τουσ και τη μείωςη του λειτουργικοφ τησ κόςτουσ, κάτι το οποίο ζχει 
επιςημανθεί από το Τμήμα μασ μζςω των ςυνεχϊν παρεμβάςεϊν μασ ςτο αρμόδιο Υπουργείο και το 
οποίο μζχρι και ςήμερα δυςτυχϊσ δεν ζχει ληφθεί υπόψη ςτο ςχεδιαςμό κατανομήσ των διαθζςιμων 
πόρων. 

Το ΤΕΕ Πελοποννήςου ζχει επανειλημμζνωσ τονίςει ότι θα ςταθεί αρωγόσ τησ Πολιτείασ ςτην κάθε 
προςπάθεια που γίνεται προσ τη ςωςτή κατεφθυνςη για την αναςυγκρότηςη τησ χϊρασ.  
Σε καμία περίπτωςη όμωσ δε θα αφήςομε τουσ ςυναδζλφουσ Μηχανικοφσ βορά ςτα χζρια των 
αγανακτιςμζνων πολιτϊν οι οποίοι πιθανόν και για δεφτερη ςυνεχή φορά δεν κατάφεραν να ενταχθοφν 
ςτο πρόγραμμα και για τουσ οποίουσ οι ςυνάδελφοι δεν ζχουν να προςκομίςουν οφτε καν ζνα 
πρωτόκολλο εγγραφήσ, ειδικά δε που ςε αυτή την περίπτωςη η ευθφνη βαραίνει αποκλειςτικά άλλουσ και 
όχι τουσ ίδιουσ. 

Κατόπιν αυτών το ΣΕΕ Πελοποννήςου άμεςα παρενζβη ςτο αρμόδιο Τπουργείο απαιτώντασ τα εξήσ: 
1. Σην εξεφρεςη επιπλζον πόρων προκειμζνου να τφχουν άμεςησ χρηματοδότηςησ όλεσ οι 

καταχωρημζνεσ αιτήςεισ τησ Περιφζρειάσ μασ. 
2. Σην εκ νζου ενεργοποίηςη τησ πλατφόρμασ του προγράμματοσ προκειμζνου να καταχωρηθοφν ωσ 

επιλαχοφςεσ όλεσ οι αιτήςεισ που ζχουν προετοιμαςτεί και δεν ζχουν ςήμερα καταχωρηθεί. 
3. ε κάθε μελλοντική αποδζςμευςη πόρων για εξοικονόμηςη ενζργειασ, να επιλζγονται για 

χρηματοδότηςη επιλαχοφςεσ αιτήςεισ με κριτήριο τη ςειρά υποβολήσ προκειμζνου να ςταματήςει 
επιτζλουσ να αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητασ η ταχφτητα υποβολήσ τησ πρόταςησ. 

 

Η Πρόεδροσ ΤΕΕ Πελοποννήςου 
 

Χαρίκλεια Τςιϊλη 


