
 

 

 

Ηράκλειο, 22 Δεκεμβρίου 2020 

Ερώτηση 

Προς τον  κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: Προκλητικά λίγος ο χρόνος για το  Εξοικονομώ στην Κρήτη 

 

Σε επιστολή που απέστειλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Ανατολικής 

Κρήτης στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ,   

ζητάει  να γίνουν δεκτές ως επιλαχούσες οι  υπόλοιπες προτάσεις που υποβλήθηκαν 

αλλά δεν εγκρίθηκαν πριν προκηρυχθεί ο επόμενος κύκλος. 

Επίσης, στην επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΑΚ σημειώνει πως "ο διαθέσιμος 

Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης ήταν προκλητικά μικρός σε 

σχέση με άλλες Περιφέρειες και ο τρόπος των υποβολών και της αξιολόγησης ήταν 

λάθος και έπρεπε να αλλάξει" κάτι για το οποίο είχαν ενημερώσει ήδη το Υπουργείο. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι  για την Περιφέρεια Κρήτης η φάση των υποβολών του 

προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ- ΑΥΤΟΝΟΜΩ, ολοκληρώθηκε στον χρόνο  ρεκόρ 

των  μόλις 14 λεπτών.  

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε με μεγάλες 

προσδοκίες, αλλά κατέληξε να αφορά λίγους.  

Ακόμα τονίζουν ότι  εγκαίρως στις 13-11- 2020 έστειλαν  τις παρατηρήσεις τους, 

αναφέροντας  ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης ήταν 

προκλητικά μικρός σε σχέση με άλλες Περιφέρειες, καθώς και ο τρόπος των 

υποβολών και της αξιολόγησης ήταν λάθος και έπρεπε να αλλάξει. 

 

Τονίζεται ότι σήμερα επιβραβεύτηκαν οι πιο γρήγοροι δακτυλογράφοι και όχι οι 

καλύτεροι μηχανικοί, καθώς επίσης και ότι  υπήρξαν από αρκετούς συναδέλφους 

υπόνοιες για τη διαβλητότητα του συστήματος που πρέπει να διερευνηθούν. 

 

Αναλυτικά υποβλήθηκαν 4.468 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 1.308 σε 

χρόνο 14 λεπτών.  

Δεδομένου ότι κάποιος μηχανικός δεν προλάβαινε σε 14 λεπτά να περάσει στο 

σύστημα άνω της μιας πρότασης, έτσι υπήρξαν συνεργασίες των μηχανικών της 

Κρήτης με συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα για να προλάβουν να 

εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.  

Τέλος επισημαίνεται ότι το σύστημα αυτό των υποβολών είναι άδικο και στον 

επόμενο κύκλο του προγράμματος που σύντομα θα προκηρυχθεί θα πρέπει να 
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αλλάξει και να στηρίζεται σε ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια 

και όχι με το αποτυχημένο σύστημα βάσει χρονικής προτεραιότητας μέχρι  

εξαντλήσεως των πόρων (first come/first served). Επίσης επιβάλλεται ο οδηγός του 

προγράμματος να βγαίνει σε χρόνο ικανό για τους συναδέλφους να προετοιμαστούν 

κατάλληλα. ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 2296 - 22/12/2020 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Προτίθεται η κυβέρνηση για τον παρόντα να κάνει δεκτές ως επιλαχούσες τις 

υπόλοιπες προτάσεις που υποβλήθηκαν, πριν προκηρυχθεί ο επόμενος κύκλος; 

Γιατί η διαδικασία ένταξης δεν βασίζεται στην αξιολόγηση μεταξύ των αιτηθέντων 

σχεδίων , βάσει καθορισμένων κριτηρίων (π.χ. μεγαλύτερη εξοικονόμηση ή 

χαμηλότερο εισόδημα ή μεγαλύτερος προϋπολογισμός ή ….); 

Γιατί η πλατφόρμα δεν παραμένει ανοιχτή για γνωστό & σταθερό αριθμό ημερών, 

έτσι ώστε από την ίδια «δεξαμενή» αιτήσεων να εντάσσονται σε επόμενο χρόνο οι 

επιλαχόντες, με εύρεση νέων κονδυλίων; 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αύξηση της χρηματοδότησης ανά 

περιφέρεια, και συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Κρήτης, αφού ο φετινός 

προϋπολογισμός ήταν σαφώς δυσανάλογος του ενδιαφέροντος και συγκριτικά με 

άλλες περιφέρειες; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




