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Θέμα : Αίτημα ακύρωσης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα       

«Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ» και αναθεώρησή της 

Σχετ. : Oι με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ  215 (2-3-2018) και 207 (29-2-2018) επιστολές 

TEE/TΔΜ σχετικά με το θέμα 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Παρά τα τεκμηριωμένα αιτήματα πλήθους φορέων της αγοράς σχετιζόμενων με το 

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Kατ’ Oίκον ΙΙ», για παράταση της έναρξης της διαδικασίας 

υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του εν λόγω Προγράμματος,  με ταυτόχρονη 

δοκιμαστική χρήση  του πληροφοριακού σύστηματος υποστήριξης, ανακοινώθηκε από 

το ΥΠΕΝ πως το Πρόγραμμα θα ξεκινούσε στις 8/3/2018, κατόπιν στις 12/3, τέλος στις 

13/3. Γενονός που εκ’ των πραγμάτων δεν κατέστη εφικτό. 

Αντιθέτως, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί στους μηχανικούς, καμία πρόσβαση 

δοκιμαστικής λειτουργίας ώστε να υπάρξει η αναγκαία για ένα τέτοιο σύνθετο 

πρόγραμμα εξοικείωση για να ελεγχθεί στην πράξη η χρηστικότητα και λειτουργία του 

συστήματος. 

Εδώ και πάνω από ένα μήνα από την αναγγελία του Οδηγού Προγράμματος, οι 

μηχανικοί-μέλη μας έχουν «υποχρεωθεί» να παραμερίσουν όλες τις δραστηριότητές 

τους – υπό την πίεση των πολιτών για άμεση υποβολή της αίτησής τους – με στόχο την 

πλήρη και εμπεριστατωμένη ετοιμότητα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, όποτε 

αυτή ξεκινήσει. Εκατοντάδες ανθρωποώρες μηχανικών χαμένες μπροστά σε έναν Η/Υ, 

αναμένοντας την έναρξη της διαδικασίας από τις 28/2, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
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την απαραίτητη σειρά προτεραιότητας στους πελάτες τους. Συνέπεια, η πλήρης 

απαξίωση και εξαθλίωση του επιστημονικού κλάδου των μηχανικών και η υποβάθμιση 

της  όλης διαδικασίας. 

Είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο μηχανικός ως επιστήμονας, απαραίτητος για την 

υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ» και όχι ως ένας 

αργόσχολος στημένος μπροστά στην οθόνη ενός Η/Υ για να ασχοληθεί τελικά με ένα 

σοβαρό αντικείμενο, της ενεργειακής αναβάθμισης,  με μικρή αναλογικά με το χρόνο και 

τις γνώσεις που αφιέρωσε, αμοιβή, με υπέρογκες φορολογικές και ασφαλιστικές 

εισφορές.  

Η κατάσταση σήμερα (13/3/2018), με την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο 

Πρόγραμμα εξελίσσεται σε ένα διαρκή εμπαιγμό μηχανικών και πολιτών.  Έχοντας, 

εντελώς λανθασμένα και αντιεπιστημονικά, μοναδικό κριτήριο επιλογής των 

δικαιούχων τη σειρά προτεραιότητας, η όλη διαδικασία είναι διάτρητη και διαβλητή, 

χωρίς το αυτονόητο δικαίωμα της ισονομίας, καθώς δεν εξασφαλίζεται η ελεύθερη και 

αδιάλλειπτη πρόσβαση σε όλους, λόγω τεχνικών αδυναμιών. 

Παρακαλούμε για την άμεση ακύρωση της διαδικασίας και την αναθεώρησή της, όπου 

αυτή απαιτείται. Επίσης να οριστεί ρεαλιστική ημερομηνία εκκίνησης του 

προγράμματος, εφόσον βέβαια επιβεβαιωθεί η τεχνική ετοιμότητα του συστήματος. 

 

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

 
Δημήτριος Μαυροματίδης 

-  
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