
 
 
 

      

 

Αθήνα, 8/12/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος  

Θέμα: «Παράταση προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας» 

Σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησης (με αρ. 1805) 58 Βουλευτών του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την αναγκαία αναβολή της έναρξης του προγράμματος 

Εξοικονομώ-Αυτονομώ, παραθέτουμε επιπλέον τα ακόλουθα: 

Ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» δόθηκε στη 

δημοσιότητα στις 16 Νοεμβρίου και ενώ ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει η εικονική 

λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα, για την 

εξοικείωση των ενδιαφερομένων, ο οδηγός λειτουργίας της πλατφόρμας ανέβηκε 

στnν ιστοσελίδα του Υπουργείου την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοινώνει την εκκίνηση του προγράμματος 

μετακινώντας την κατά 10 μέρες και μεταθέτοντας την περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας στο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις παρενέργειες που προκαλεί η 

πανδημία του κορωνοϊού.  

Επίσης, παρά το ότι στην πληγείσα από το φαινόμενο του «ΙΑΝΟΥ» 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, χορηγήθηκε – και ευλόγως – νέα παράταση έως και 20 

Ιανουαρίου 2021, αυτό δεν ισχύει ακόμη για την όμορη Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, της οποίας τρεις (3) Δήμοι της Π.Ε. Φθιώτιδας κηρύχθηκαν σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης λόγω των φυσικών φαινομένων, ενώ και στην Π.Ε. Εύβοιας οι 

πληγές από τη σφοδρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων δεν έχουν ακόμη 

επουλωθεί. 

Ο τεχνικός κόσμος έχει επισημάνει τόσο τα προβλήματα από δυσλειτουργίες 

του συστήματος, αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο σύνολο της 



χώρας από την πανδημία, αλλά και τα κατά τόπους ουσιαστικά προβλήματα από 

φυσικές καταστροφές, που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της εργασίας του.  

Επειδή, με την ανακοίνωση της παρατάσεως, που αφορά τις Περιφέρειες της 

χώρας (πλην Θεσσαλίας, για την οποία και ακολούθησε νεότερη), δεν εξαλείφθηκαν 

ταυτόχρονα οι τεχνικές δυσλειτουργίες και τα επιμέρους ως άνω επισημαινόμενα 

προβλήματα. 

Επειδή, από τα ως άνω αναφερόμενα και εκ μέρους των μηχανικών 

επισημαίνομενα προκύπτει ότι καθυστέρησε όχι μόνον η επίσημη δημοσιοποίηση 

του οδηγού του νέου προγράμματος, αλλά και του αποκαλούμενου “DEMO” της 

πλατφόρμας, γεγονός που συνιστά επί της ουσίας μη παράταση. 

Επειδή, τρεις (3) Δήμοι της Π.Ε. Φθιώτιδας κηρύχθηκαν σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης λόγω των φυσικών φαινομένων («ΙΑΝΟΣ») και ως εκ τούτου 

ερείδεται με βάσιμο τρόπο το αίτημα αναθεώρησης του ισχύοντος 

χρονοδιαγράμματος σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων 

υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

Προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός να προβεί στον ορισμό νέας παράτασης για την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ως άνω – εν σχέσει 

με την Π.Ε. Φθιώτιδας – εκτιθέμενων, αλλά και των επιμέρους αρρυθμιών 

σχετικά με τη διαδικασία, για εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση 

συμβατό με τις πραγματικές δυνατότητες των μηχανικών να ανταποκριθούν με 

αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις του εν λόγω προγράμματος; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


