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Πληροφορίες  : Μελενικιώτου Μαρία Προς: 
ΥΠΕΝ, Υπόψη Υπουργού, κου 
Σκρέκα

secmin@ypen.gr

Κοινοποίηση:

- ΤΕΕ
- Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

Τηλέφωνο       : 24610-28030

Θέμα : Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ εν όψει της δημοσίευσης του οδηγού του νέου 
Προγράμματος «Εξοικονομώ- Αυτονομώ».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Τον τελευταίο καιρό όλο και πληθαίνουν οι δημοσιεύσεις που αφορούν στις οδηγίες, στον 

τρόπο υπολογισμού των επιδοτήσεων και στα δεδομένα εν γένει του νέου Προγράμματος 

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Πρόκειται για Πρόγραμμα που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και 

αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και που ολόκληρος ο τεχνικός κόσμος της χώρας, περιμένει 

την έναρξή του, προκειμένου να τονωθεί οικονομικά η αγορά, ειδικά μετά την πανδημία 

του covid-19 που έπληξε όλες τις επιχειρήσεις.

 ΤΕΕ ΔΜ-686-25/08/2021
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Η εξαγγελία του Υπουργείου σας ότι θα καταργηθεί η μέθοδος επιλεξιμότητας σύμφωνα με 

την οποία επιτυχούσα αίτηση ήταν αυτή με το «πιο γρήγορο κλικ», μας βρίσκει απολύτως 

σύμφωνους και βεβαίως θεωρούμε κι εμείς πως πρέπει να θεσπιστούν όροι μοριοδότησης 

της κάθε αίτησης που θα σχετίζονται τόσο με την ενεργειακή αναβάθμιση που θα 

επιτυγχάνεται όσο και με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε νοικοκυριού.

Ωστόσο, με απογοήτευση διαβάζουμε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να μειωθεί ο 

επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα 

από 1,2 * αρ.Kwh/m2 * m2 κατοικίας σε 0,9 * αρ.Kwh/m2 * m2 κατοικίας, καθιστώντας 

πρακτικά άκυρο τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων, ανάλογα με τα κόστη των 

οικοδομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό, θα τιναχτεί στον αέρα ο 

όποιος οικονομικός προγραμματισμός των πολιτών, θα καταστεί άκυρη πρακτικά η 

επιδότηση, καθώς θα αφορά μόνο σε τμήμα παρεμβάσεων και θα ωθήσει πολλούς πολίτες 

στη μαύρη αγορά, καθώς η προμήθεια των υλικών άνευ τιμολογίων θα ανταγωνίζεται την 

επιδότηση του προγράμματος και βεβαίως χωρίς τον απαιτούμενο κόπο της 

γραφειοκρατίας.

Πρότασή μας είναι:

α. Να καταργηθεί εντελώς ο κόφτης των  0,9 * αρ.Kwh/m2 * m2 κατοικίας και να επανέλθει 

η οροφή του προϋπολογισμού στα 250 ευρώ/τ.μ., κρατώντας και την παράλληλη των 

28.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφτεί 100% ένα σπίτι με καθαρή επιφάνεια <= 120,00 τ.μ.

β. Να δοθεί μπόνους πρόκρισης σε όσα νοικοκυριά έχουν εδώ και χρόνια ετοιμότητα 

ένταξης και λόγω έλλειψης χρόνου δεν κατάφεραν να υποβάλλουν επιτυχώς την αίτησή 

τους.

γ. Να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση 10% σε κατοικίες που ανήκουν σε παραδοσιακούς 

οικισμούς.

Ειδικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης:
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Να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση 10%, λόγω της απολιγνιτοποίησης.

Ειδικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας:

Να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος, λόγω του ιδιαίτερα κρύου και 

μεγάλου σε διάρκεια χειμώνα, ώστε να ενταχθούν περισσότερες κατοικίες στο Πρόγραμμα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Συλλίρης 
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