
Προτάςεισ Αντιπροςωπείασ ΤΕΕ Πελοποννιςου για το πρόγραμμα   ̎Εξοικονομϊ-Αυτονομϊ 2020   ̎

 

Σθν 16θ Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 10:00 με βάςθ τον οδθγό του προγράμματοσ   ̎Εξοικονομϊ-

Αυτονομϊ 2020  ̎ ξεκίνθςε θ υποβολι αιτιςεων για τθν Περιφζρεια Πελοποννιςου.  

Η διαδικαςία όπωσ γνωρίηετε ολοκλθρϊκθκε ςυνολικά ςε λιγότερο από ςαράντα λεπτά με αρκετά 

προβλιματα τα οποία ςχετίηονται με τθν ίδια τθ δομι και οργάνωςθ του προγράμματοσ αλλά και με άλλα 

τεχνικά και λειτουργικά προβλιματα ςτθν πλατφόρμα υποβολισ αιτιςεων.  

υγκεκριμζνα:  

1. Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα buildingcert.gr δεν λειτουργοφςε ωσ ζπρεπε τθν ϊρα υποβολισ 

αιτιςεων με αποτζλεςμα κακυςτεριςεισ ςτθ λιψθ των ςτοιχείων πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ 

απόδοςθσ (ΠΕΑ).  

Αυτι δε θ κακυςτζρθςθ δθμιοφργθςε αίςκθμα αδικίασ και αδιαφάνειασ ςτθ διαδικαςία κακϊσ 

πλικοσ ςυναδζλφων αναρωτιοφνται ςιμερα εάν το πρόβλθμα επθρζαςε όλουσ όςουσ υπζβαλαν 

αίτθςθ.  

Επίςθσ δεν είναι γνωςτό εάν το πρόβλθμα εντοπίςτθκε χωρικά (ςε κάποιεσ περιοχζσ) ι χρονικά (ςε 

κάποιεσ χρονικζσ ςτιγμζσ) με αποτζλεςμα κάποιοι, αναλόγωσ των παραπάνω, να ευνοικθκαν ι να 

αδικικθκαν.  

2. Με βάςθ επίςθμθ ανακοίνωςθ υπεβλικθςαν 4.729 αιτιςεισ από τισ οποίεσ εγκρίκθκαν οι 2.002 

αιτιςεισ ζωσ τθ δζςμευςθ ποςοφ 44,8 εκ. Ευρϊ παρότι ο προχπολογιςμόσ για τθν Περιφζρεια 

Πελοποννιςου, ςφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ, ανερχόταν ςε  48 εκ. Ευρϊ.  

Κατόπιν αυτϊν, θ Αντιπροςωπεία του ΣΕΕ Πελοποννιςου, και προκειμζνου να εξαλειφκοφν τα 

προβλιματα που για μία ακόμθ φορά παρουςιάςτθκαν κατά τθν διάρκεια υποβολισ των αιτιςεων 

χρθματοδότθςθσ, καλεί το αρμόδιο Τ.Π.ΕΝ. να προβεί άμεςα ςε :  

1. Κατάργθςθ του κριτθρίου first in - first served και κεςμοκζτθςθ ορκϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

και κατάταξθσ όπωσ :  

α. τθν πραγματικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ προτεινόμενων παρεμβάςεων 

με ςτόχο θ απορρόφθςθ πόρων να πραγματοποιθκεί με ορκό τρόπο και όχι με βάςθ κριτιρια 

ταχφτθτασ  

β. κοινωνικό-οικονομικζσ παραμζτρουσ που αφοροφν ςτουσ εν δυνάμει ωφελοφμενουσ με ςτόχο 

τθν επιδότθςθ των οικονομικά και κοινωνικά αςκενζςτερων ςυμπολιτϊν μασ.  

2. Πρόβλεψθ για επιλαχόντεσ με ςτόχο τθν εξομάλυνςθ των μζχρι ςιμερα αδικιϊν και 

ςτρεβλϊςεων. Επίςθσ θ πρόβλεψθ αυτι λειτουργεί υπζρ του αιςκιματοσ δικαίου κακϊσ οι 

ωφελοφμενοι που δεν πρόλαβαν οφτε το ζτοσ 2019 οφτε το ζτοσ 2020, ζχοντασ πλιρθ φάκελο από 

το ζτοσ 2019, δεν κα κλθκοφν να κατακζςουν φάκελο εκ νζου το 2021.  

3. Πρόβλεψθ για ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε ηωντανό χρόνο ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα με ςτόχο να 

είναι ςαφζσ ςτο χριςτθ πότε, ποιόσ και ςε πόςο πραγματικό χρόνο υποβάλλει αιτιςεισ. Με τον 

τρόπο αυτό κα αρκοφν (;) οι αμφιβολίεσ που υπάρχουν ςιμερα ςε πλικοσ ςυναδζλφων αλλά και 

πολιτϊν περί του αδιάβλθτου τθσ διαδικαςίασ.  

4. Να δοκοφν ςτθ δθμοςιότθτα ςτοιχεία για τυχαίεσ ι μθ βλάβεσ που εμφανίηονται ςτθ διαδικαςία 

υποβολισ αιτιςεων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα exoikonomo2020.gov.gr κακϊσ και ςτα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα που απαιτοφνται για τθ διαςταφρωςθ ςτοιχείων (ΑΑΔΕ, buildingcert.gr) 

με ςτόχο να γνωρίηει ο κακζνασ που υποβάλλει αίτθςθ ποιά προβλιματα παρουςιάςτθκαν τα 

οποία δεν οφείλονται ςε αυτόν και για πόςο χρόνο προζκυψαν.  

5. Αναβάκμιςθ του ρόλου των Μθχανικϊν με ουςιαςτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα ζργα ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ, από ρόλο διεκπεραιωτι-πλθκτρολογθτι, που είναι ςιμερα, ςε ρόλο ςχεδιαςτι 

ι/και επιβλζποντα. Θα πρζπει εδϊ να επιςθμάνουμε πωσ ζνα ζργο τθσ τάξθσ των 50χιλ € δεν 

μπορεί να εκτελείται χωρίσ επίβλεψθ όπωσ ςυμβαίνει μζχρι και ςιμερα.  



6. Αλλαγι του τρόπου υποβολισ με υποβολι αίτθςθσ μόνο από τον ωφελοφμενο ι μετά από 

εξουςιοδότθςθ και μόνο ςτο Μθχανικό όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα τθσ ΑΑΔΕ με ςτόχο τθν τιρθςθ κανόνων διαφάνειασ αλλά και τιρθςθ των όρων του 

κανονιςμοφ GDPR. 

7. Τιρθςθ αυςτθρϊν δικλείδων αςφαλείασ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα με χριςθ αςφαλϊν 

πρωτοκόλλων (https, captcha, ssl) και πρόβλεψθ δικλείδων αποτροπισ, καταγραφισ και 

ενθμζρωςθσ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ, παράκαμψθσ ι άλλθσ ανεπικφμθτθσ ενζργειασ.  

8. Γενναία αφξθςθ του προχπολογιςμοφ ςε βάκοσ χρόνου κακϊσ είναι ςαφζσ ότι το ενδιαφζρον 

είναι τεράςτιο, πρόκειται για ζνα πρόγραμμα που αφορά πλθκϊρα νοικοκυριϊν και που ςτόχο 

ζχει τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και τθν ενεργειακι αυτονόμθςθ τθσ Χϊρασ.  

9. Πρόβλεψθ για ςτατικό ζλεγχο των κατοικιϊν που κα πρζπει να πραγματοποιείται πριν τθν 

υποβολι τθσ πρόταςθσ και διεφρυνςθ των προτεινόμενων παρεμβάςεων του Προγράμματοσ, με 

ςυμπερίλθψθ εργαςιϊν κτιριακϊν ενιςχφςεων και αντιςειςμικισ κωράκιςθσ. ιμερα ελζγχονται 

μόνο κατοικίεσ για τισ οποίεσ απαιτείται ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ και μόνο εφόςον ζχουν υπαχκεί 

οριςτικά ςτθ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου.  

Οι Ζλλθνεσ Μθχανικοί διαχρονικά ςτζκονται αρωγοί ςτο πλευρό τθσ Πολιτείασ ωσ 

επιςτθμονικοί/τεχνικοί ςφμβουλοι δίνοντασ λφςεισ ςτα προβλιματα που προκφπτουν.  

Δεν τιμοφν τθν Πολιτεία και τα εκάςτοτε κυβερνθτικά ςτελζχθ δθλϊςεισ και εκφράςεισ που 

απαξιϊνουν τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι τουσ αξιοπρζπεια και που μοναδικό ςτόχο ζχουν τθν 

κάλυψθ τθσ ανεπάρκειασ των διοικοφντων μζςω τθσ απόδοςθσ ευκυνϊν ςε τρίτουσ.  

Για τουσ όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ, ηθτάμε όπωσ υιοκετιςετε άμεςα τισ ανωτζρω προτάςεισ  

του ΣΕΕ Πελοποννιςου τόςο για τον τρζχοντα κφκλο του προγράμματοσ όςο και για τουσ επόμενουσ.  

Η εμμονι ςτθ διατιρθςθ ενόσ πλιρωσ αποτυχθμζνου μοντζλου δεν εξυπθρετεί κανζναν και 

ςίγουρα όχι τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ τθσ χϊρασ και το Δθμόςιο ςυμφζρον.  

 

Σο Προεδρείο τθσ Αντιπροςωπείασ  

 

          Πρόεδροσ                                       Γεν. Γραμματζασ   

ΧΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ                                        ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗ   


