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«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Εγκεκριμένα και δεσμευμένα δέκα ολόκληρα εκατομμύρια έχει η Περιφέρεια Ηπείρου για
την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος και αρκεί μία
υπογραφή η οποία καθυστερεί από τον Ιούλιο ώστε να μπούνε στον κουμπαρά του
«Εξοικονομώ» και να ανοίξει και πάλι το πρόγραμμα για τους κατοίκους της περιοχής. Ο
προϋπολογισμός της δεύτερης προκήρυξης εξαντλήθηκε την πρώτη μέρα και μάλιστα σε
χρόνο λιγότερο της μιας ώρας με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήθος διαμαρτυριών από τους
κατοίκους. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης επικοινώνησε ήδη με τον
Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη και συζήτησε το θέμα που ανέκυψε.
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Κατά την επικοινωνία αυτή αποδείχθηκε ότι λείπει μία υπογραφή για να αυξηθεί ο
προϋπολογισμός κατά δέκα εκατομμύρια, χρήματα που προέρχονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Ηπείρου.

Η προκήρυξη μάλιστα είναι στον αέρα από τον περασμένο Ιούλιο με τελικό δικαιούχο την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης ΑΕ) και μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα.

Μέχρι και σήμερα όμως διαπιστώθηκε ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια. Μάλιστα
όπως δήλωσε στο Epiruspost ο Περιφερειάρχης Ηπείρου το ποσό μπορεί ακόμη και να
διπλασιαστεί.

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση,
αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης,
κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών θα τεθεί
συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσω των
χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται
μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή
τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Απομένει να λυθούν τα γραφειοκρατικά ώστε να δοθεί πραγματικά ανάσα για τους
κατοίκους της περιοχής και να αξιοποιηθεί ένα σημαντικό κονδύλι...

Τι σχεδιάζει το ΥΠΕΝ

Στο μεταξύ τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος του
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον» εξετάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λόγω της
ταχύτατης απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων.

Στην τελευταία ενημέρωση για την πορεία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ» για τις περιφέρειες
Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θράκης, Θεσσαλίας και Κεντρικής
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Ελλάδας, το υπουργείο αναφέρει ότι:

-Στις 21.30 έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υποβολής για 8.797 αιτήσεις, έχουν
δεσμευτεί 118 εκατ. ευρώ και μέσα στην πλατφόρμα βρίσκονται 17.863 χρήστες

-Λόγω της μεγάλης συμμετοχής η πλατφόρμα εξακολουθεί να αποκρίνεται με καθυστέρηση
και χρειάζεται υπομονή από τους χρήστες. Η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα
είχε διαβεβαιώσει εγγράφως στις 12/9 για την πλήρη ετοιμότητα του πληροφοριακού
συστήματος και θα εργαστεί όλη τη νύχτα για να βελτιώσει τη ταχύτητα και τη
λειτουργικότητα του συστήματος.

Δηλώσεις Χατζηδάκη

Σε επόμενη προκήρυξη του προγράμματος παρέπεμψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής
Χατζηδάκης όσους έμειναν εκτός του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον 2».

Λίγες ώρες ήταν αρκετές για να εξαντληθεί η χρηματοδότηση από τις αιτήσεις που
κατατέθηκαν. Συνολικά 7 ώρες λειτούργησε το πρόγραμμα και η παρεχόμενη
χρηματοδότηση για την Ήπειρο εξαντλήθηκε.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις του για το θέμα, από τα
Γιάννενα αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του προγράμματος που ξεκίνησε από τον ίδιο, το
2009. «Το «Εξοικονομώ κατ' οίκον» είναι ένα λαϊκό πρόγραμμα, χρήσιμο για την
εξοικονόμηση ενέργειας, για την οικοδομή και για την προστασία του περιβάλλοντος. Το
πρόγραμμα συμβάλει στην ενεργειακή εξοικονόμηση, το πρόγραμμα το ξεκίνησα προσωπικά
το 2009 και χαίρομαι που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος» τόνισε και αναφέρθηκε στα
οργανωτικά προβλήματα που υπήρξαν επί προηγούμενης κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να
καταρρεύσει το σύστημα, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν, προκειμένου να τεθεί
ξανά σε λειτουργία.

Είναι πεπερασμένα τα χρήματα για το πρόγραμμα, όπως είπε, και η χρηματοδότηση για την
Ήπειρο εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες. Ευθύνεται γι' αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο ο
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πρώτος που θα υποβάλλει αίτηση, αυτός και εξυπηρετείται, σύστημα το οποίο αποτρέπει τη
λογική του ρουσφετιού, όπως είπε ο Υπουργός.

Για την επαναπροκήρυξη του προγράμματος τόνισε: «Είμαστε σε επαφή με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου και με την Περιφέρεια Ηπείρου. Θα επανέλθουμε με καινούργια φάση. Θα
κλείσει αυτή η φάση και θα γίνει νέα σε επόμενο χρόνο».
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