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Αποφαση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ 

για «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» & «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2021» 

 

Τα αποτέλεσμα του νέου κύκλου του προγράμματος, παρά τις μεγάλες προσδοκίες από την 

αλλαγή του τρόπου επιλογής των ωφελούμενων και τη θετική ανταπόκριση των πολιτών, υπήρξαν 

κατώτερα των προσδοκιών. Χιλιάδες πολίτες, που αιτήθηκαν την ένταξη τους στο πρόγραμμα 

ενεργειακής αναβάθμισης, δεν επιλέχθηκαν  καθώς σε πολλές περιοχές, ανάμεσα στις οποίες και η 

Κεντρική Μακεδονία, διαμορφωθήκαν ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες ως βάση.      

Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε τη γενναία χρηματοδότηση του Προγράμματος με επιπλέον κονδύλια, 

προκειμένου να καλυφτεί το σύνολο των αιτούντων, που έχουν ανάγκη το πρόγραμμα. Επιπλέον 

για τις περιοχές που διαμορφωθήκαν πολύ υψηλές βάσεις εισαγωγής θα πρέπει να ελεγχθεί και να 

διερευνηθεί ο λόγος. Παράλληλα η μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να 

χωριστεί σε τομείς για τη δικαιότερη κατανομή των επιπλέον πόρων. Η κατανομή χωρίς 

διαχωρισμό τομέων στέρησε τη δυνατότητα ένταξης των μικρών διαμερισμάτων του κέντρου, 

καθώς ανήκαν στον ίδιο τομέα με τα προάστια και τους περιφερικούς ∆ήμους, στους οποίους 

υπάρχουν κυρίως μονοκατοικίες. Αυτό συνέβη διότι οι μονοκατοικίες έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια 

εκτεθειμένου κελύφους και ως εκ τούτου δυνατότητα μεγαλύτερης ενεργειακής αναβάθμισης και 

αρά σαφώς μεγαλύτερη μοριοδότηση σε σχέση με τα διαμερίσματα της πόλης με μικρότερο και πιο 

προστατευμένο κέλυφος. 

Επιπλέον στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» παρουσιάζονται καθυστερήσεις στις 

διαδικασίες επιχορήγησης, καθώς κατά την αξιολόγηση προς την τελική εκταμίευση εμφανίζονται 

νέες απαιτήσεις κατά τον έλεγχο, που δεν προβλέπονται στον οδηγό του προγράμματος. Ήδη το 

βάρος των ανατιμήσεων στα κόστη των υλικών δημιούργησε προβλήματα στην υλοποίηση του 

έργου. Ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης και τις απαραίτητες έγκαιρες 

παρατάσεις στις προθεσμίες για την υλοποίηση του έργου. 
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