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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             11/2/2021 

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ Μαγνησίας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Κωνσταντίνο Σκρέκα.  
 
Στην επιστολή τονίζονται οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά και η 
ταλαιπωρία που υπέστησαν μηχανικοί και πολίτες που θέλησαν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». 
 
Ζητείται επίσης να  δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες των 
οποίων τα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί να ολοκληρώσουν την αίτηση 
τους και όλες οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια του οδηγού 
υλοποίησης να ενταχθούν σε λίστα επιλαχόντων και να επιχορηγηθούν 
μέσω ενός προγράμματός «γέφυρα». 
 
Ειδικότερα στη επιστολή της, η Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
Μαγνησίας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Κωνσταντίνο Σκρέκα, αναφέρει τα εξής: 
 
«Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 με το σύστημα να τίθεται 
«εκτός» στα πρώτα 18 λεπτά, μετά την εξάντληση του 
προϋπολογισθέντος κονδυλίου. 
 
Ειδικότερα, σε αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχουν τεθεί υπόψιν μας εξαντλήθηκαν τα 84 εκατ. ευρώ που 
προβλέπονταν ως συνολικό ύψος προτάσεων από την Περιφέρεια  
Θεσσαλίας, ενώ υποβλήθηκαν 8.000 αιτήσεις και εγκρίθηκαν λίγο επάνω 
από 3.500. 
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Δυστυχώς οι συνάδελφοί μας αντιμετώπισαν ξανά μια απίστευτη 
ταλαιπωρία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η 
οποία υποβαθμίζει τόσο το ρόλο μας και τις σπουδές μας ως μηχανικούς 
και ως πολίτες. 
 
Η διαδικασία, όπως και σε άλλες περιπτώσεις σε περιοχές που 
προηγήθηκαν της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εμφάνισε καθυστερήσεις και 
προβλήματα, όπως εξαφάνιση στοιχείων που καταχωρήθηκαν, 
χρονοκαθυστέρηση από ένα βήμα στο επόμενο, πλήρη λειτουργική 
πτώση του συστήματος, αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων με την 
ΑΑΔΕ, προβλήματα στη φόρτωση στοιχείων των ΠΕΑ από το 
buildingcert, με τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία πολλών πολιτών και 
μηχανικών να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους, λόγω προβλημάτων του 
συστήματος. 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Θεωρούμε ότι η επιλογή των επιχορηγούμενων προτάσεων με βάση μόνο 
τη χρονική σειρά προτεραιότητας είναι απαράδεκτη και υποβαθμίζει 
πλήρως το ρόλο του μηχανικού, όπως προαναφέραμε.  
 
Ζητούμε  να  δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες των οποίων τα 
στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί να ολοκληρώσουν την αίτηση τους και όλες 
οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια του οδηγού υλοποίησης να 
ενταχθούν σε λίστα επιλαχόντων και να επιχορηγηθούν μέσω ενός 
προγράμματος «γέφυρα» με διαθέσιμα κονδύλια που υπάρχουν από τις 
προηγούμενες φάσεις εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ - 
Αυτονομώ» ή από κονδύλια του ταμείου ανάκαμψης ή άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ. 
 
Ελπίζουμε ότι είναι στο σχεδιασμό σας η αλλαγή της δομής του 
προγράμματος ώστε η επιλογή των δικαιούχων να γίνεται με 
μοριοδότηση και να εκλείψουν όλες οι παραπάνω προαναφερόμενες 
δυσάρεστες στρεβλώσεις, που δυστυχώς ευτελίζουν ένα τόσο σοβαρό 
οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα, όπως είναι το «Εξοικονομώ - 
Αυτονομώ», το οποίο αποτελεί σημαντική τονωτική ένεση ρευστότητας 
στην πραγματική οικονομία για εκατοντάδες κλάδους», καταλήγει η 
επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας. 

 


