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Μόνο στα χαρτιά η έναρξη του “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ”
Μόνο στα χαρτιά έγινε δυστυχώς η έναρξη του «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ», καθώς
στην πράξη το πληροφοριακό σύστημα δεν έχει ακόμη ανοίξει, με αποτέλεσμα στην
αντίστοιχη ιστοσελίδα να υπάρχει μεν η ”μάσκα” του προγράμματος, αλλά όχι η
δυνατότητα χρήσης του για την ένταξη των δικαιούχων πολιτών σε αυτό! Το γεγονός
αυτό συνιστά ντροπή και κοροϊδία σε βάρος χιλιάδων πολιτών και μηχανικών, οι οποίοι
αφού περίμεναν χρόνια για την ενεργοποίηση του προγράμματος, έχοντας μάλιστα
“βομβαρδιστεί” επανειλημμένως με διάφορες -ανακριβείς όπως αποδεικνυόταν εκ των
υστέρων- ημερομηνίες δήθεν έναρξής του βρίσκονται για ακόμη μια φορά στον “αέρα”,
αδυνατώντας να κάνουν οποιοδήποτε προγραμματισμό.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που απευθύνει έκκληση για άμεση έναρξη του προγράμματος και
επί του πρακτέου, είχε σπεύσει εγκαίρως να προειδοποιήσει τις ηγεσίες των
αρμόδιων υπουργείων για τα προβλήματα που ενδεχομένως θα ανέκυπταν στη
διάρκεια της εφαρμογής του. Μάλιστα, είχε ζητήσει δεκαπενθήμερη παράταση στην
έναρξή του, ώστε πρώτα να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων τα
πιθανά προβλήματα, αδυναμίες και αστοχίες του.
Αναλυτικότερα, όπως τονιζόταν σε σχετική επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γεώργιο Σταθάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, η παράταση εκρίνετο αναγκαία, προκειμένου να δοθούν
όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικές με ασάφειες του οδηγού του προγράμματος
ή την διαχείριση συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Παράλληλα ήταν απαραίτητη, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων
των ενδιαφερόμενων στο Πληροφορικό Σύστημα για την καλύτερη προετοιμασία τους.
“Παρότι ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος στο κοινό από τις 8
Φεβρουαρίου, τα παραρτήματα και τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή των
αιτήσεων, δημοσιεύθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, μέχρι και τις
παραμονές της έναρξης του Προγράμματος, δεν έχει δοθεί – δοκιμαστική πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα στους ωφελούμενους ή στους μηχανικούς
που θα το χρησιμοποιήσουν, με προφανή συνέπεια να έχουν άγνοια της χρήσης και
των ζητουμένων του. Επιπλέον, μια περίοδος δοκιμαστικής χρήσης του
Πληροφοριακού Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, θα βοηθούσε να
αποκαλυφθούν πιθανές αδυναμίες και αστοχίες στη λειτουργία του”
υπογραμμίζεται στην επιστολή προς τους δύο υπουργούς.
Επιπροσθέτως, τονίζεται, λόγω του θεσμοθετημένου τρόπου επιλογής των
ωφελούμενων του προγράμματος, αναμένεται τις πρώτες ημέρες από την έναρξη
του, μαζική είσοδος και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος από μεγάλο
αριθμό ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα σπεύσουν φοβούμενοι ότι το Πρόγραμμα θα
έχει, εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, πλήρη απορρόφηση. Το γεγονός

αυτό θα αυξήσει την πιθανότητα αστοχίας του Πληροφοριακού Συστήματος με
αρνητικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία του προγράμματος.
Πέραν του να δοθεί η προαναφερθείσα χρονική παράταση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρότεινε,
στην ίδια επιστολή, να δοθεί σταδιακή πρόσβαση στο σύστημα ανά
περιφέρεια, με διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης, έτσι ώστε να μην
επιβαρυνθεί το σύστημα με μεγάλο αριθμό χρηστών την ίδια χρονική στιγμή
(εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά Περιφέρεια είναι ανεξάρτητος, και για να
αποφευχθούν αστοχίες του Πληροφοριακού Συστήματος λόγω της ταυτόχρονης χρήσης
από ενδιαφερόμενους όλων των περιφερειών της χώρας).
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