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             ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
θ. Κσζηή Υαηδεδάθε  

   

ΚΟΙΝ.: Γ. ΓΡΑΜΜ. ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ  
 θ. Αιεμάλδξα δνύθνπ  
  
 
  

Θέμα: Ππόγπαμμα "Εξοικονομώ-Αςτονομώ 2020": Εςθύνερ τος ΥΠΕΝ - Πποτάσειρ τος ΤΕΕ 

Πελοποννήσος 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

ρεηηθά κε ην πξόγξακκα "Δμνηθνλνκώ-Απηνλνκώ 2020" πνπ άλνημε γηα ηε Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ ζήκεξα Σεηάξηε 16 Γεθεκβξίνπ 2020 ζαο επηζεκαίλνκε ηα εμήο:  

1. Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο (buildingcert) 

παξνπζίαδε πξνβιήκαηα, νπζηαζηηθά δελ ιεηηνπξγνύζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ηαπηνπνηνύληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ ΠΔΑ θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ην πξόγξακκα κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία 

νινθιήξσζεο αηηήζεσλ. 

Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα απηό δελ αλήθεη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΣΔΔ αιιά απνηειεί 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πνπ ζπληεξείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ επζύλε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

Γελ καο έθαλε ινηπόλ θακία έθπιεμε όηαλ, σο αξκόδηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

Τπνπξγόο, επηιέμαηε λα επηξξίςεηε ηελ επζύλε γηα ηε κε ιεηηνπξγία απηνύ ζηνπο "Διιελαξάδεο 

Μεραληθνύο", νη νπνίνη, θαηά ηελ άπνςή ζαο, "θάλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή", 

πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεηε ηελ πξνρεηξόηεηα θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ ζαο ζην 

ζρεδηαζκό θαη ζηελ πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ κεγέζνπο πξνγξάκκαηνο.  

Σελ ίδηα άιισζηε ηαθηηθή είραηε αθνινπζήζεη όηαλ ζεκεηώζεθαλ αληίζηνηρεο δπζιεηηνπξγίεο ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ησλ απζαηξέησλ. 

Πξνο πιεξνθόξεζε δηθή ζαο όζν θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνιηηώλ, ηελ ώξα πνπ έλαο Μεραληθόο 

θαηαρσξεί ζηνηρεία αίηεζεο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα είλαη αδύλαηνλ ζπγρξόλσο λα πξνρσξά 

ζε ππνβνιή λένπ ή πξνζαξηήκαηνο ΠΔΑ ζην buildingcert αθνύ είλαη εξγαζία ηελ νπνία ν 

"Διιελαξάο Μεραληθόο" ηελ έρεη ήδε δηεθπεξαηώζεη ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο. Δπίζεο ζην 

buildingcert έρνπλ πξόζβαζε Μεραληθνί από όιε ηελ Διιάδα, Μεραληθνί νη νπνίνη ζα θιεζνύλ ζην 

πξνζερέο δηάζηεκα λα ππνβάιινπλ αληίζηνηρεο πξνηάζεηο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνπο.  

Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη, γηα λα μεθαζαξίζνκε πνηνο θηαίεη γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο. 

2. ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ππνβιήζεθαλ 4.729 

αηηήζεηο από ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ νη 2.002 αηηήζεηο έσο ηε δέζκεπζε ησλ 44,8 εθαηνκκύξηα επξώ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 

Με βάζε ηνλ νδεγό ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο άκεζεο ελίζρπζεο 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ αλέξρεηαη ζε 48 εθαηνκκύξηα επξώ.  

Δληύπσζε βεβαίσο πξνθαιεί ν ηξόπνο πνπ νινθιεξώζεθαλ νη 2.002 αηηήζεηο ελώ ην παξαπάλσ 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δελ ιεηηνπξγνύζε γηα ηνπιάρηζηνλ 35 ιεπηά… 
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3. Οη πόξνη γηα ην πξόγξακκα "Δμνηθνλνκώ-Απηνλνκώ 2020" ζα πξέπεη λα απνξξνθώληαη 

ιακβάλνληαο θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο, όπσο άιισζηε γίλεηαη, κε όια ηα πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδόηεζεο ΔΠΑ θαη όρη κε δηαδηθαζίεο ζηεξηδόκελεο ζηελ ηαρύηεηα θαη, εηδηθά κεηά ην 

ζεκεξηλό θηάζθν, ζηελ ηύρε.  

Οη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη αδηακθηζβήηεηα δηαθαλείο έηζη ώζηε νη 

σθεινύκελνη, πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ, λα κελ έρνπλ θακία ππόλνηα όηη αδηθήζεθαλ.   

4. Ο ξόινο ησλ Μεραληθώλ πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθόο ζηε ζύληαμε κηαο νινθιεξσκέλεο 

πξόηαζεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ηελ νπνία δηαζέηνπλ νη 

ζπλάδειθνη ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ν ξόινο ηνπο ζε ξόιν πιεθηξνινγεηή- δηεθπεξαησηή. 

Σν ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ αθελόο πξνηείλεη ιύζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή εμέιημε θαη 

εθαξκνγή ησλ ππαξρόλησλ αιιά θαη κειινληηθώλ πξνγξακκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, 

αθεηέξνπ πξνζηαηεύεη ηνπο Μεραληθνύο-κέιε ηνπ από ηε ζπλερηδόκελε ππνβάζκηζε ηνπ ξόινπ 

ηνπο, ν νπνίνο πξέπεη λα παξακέλεη θαζαξά επηζηεκνληθόο. 

Σν ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ έρεη επηζεκάλεη, ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξόληα, κε αιιεπάιιεια 

έγγξαθά ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, όηη ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν ηξόπνο 

κε ηνλ νπνίν ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ζηα πξνγξάκκαηα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο. 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

αο θαινύκε, γηα άιιε κία θνξά, λα πξνβείηε άκεζα ζηελ αλαζεώξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

"Δμνηθνλνκώ-Απηνλνκώ 2020", εθαξκόδνληαο ηηο πξνηάζεηο καο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο σθεινύκελνο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα θαηάζεζεο νινθιεξσκέλεο πξόηαζεο αλά πάζα 

ζηηγκή θαη λα ηνπ ρνξεγείηαη απνδεηθηηθό θαηάζεζεο. Απηό ζπλεπάγεηαη όηη ην πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη αηηήζεηο ζπλερώο παξακέλνληαο κόληκα αλνηθηό. Με ηνλ ηξόπν 

απηό ην Τπνπξγείν ζα έρεη εηθόλα ησλ θνλδπιίσλ πνπ αηηνύληαη, πξνγξακκαηίδνληαο θαιύηεξα ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ξνή, ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ-πξνηάζεσλ θαη ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ 

ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ιόγσ ζπκθόξεζεο, δηαζθαιίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Κξηηήξην επηιεμηκόηεηαο κηαο πξόηαζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη ην κέγεζνο ηεο 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ, δίλνληαο 

πξνηεξαηόηεηα ζηηο πξνηάζεηο απηέο πνπ επηηπγράλνπλ ηε κεγαιύηεξε κείσζε θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο.  

 

Η  Πξόεδξνο ΣΔΔ Πεινπνλλήζνπ 

 

 
Υαξίθιεηα Γ. Σζηώιε 

Πνι. Μερ/θόο Δ.Μ.Π.- M.Sc. 


