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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΕΕ/ΣΚΜ: υνάνηηζη ζηο ΤΠΕΝ για ηο νέο «Εξοικονόμηζη καη` Οίκον»
Σπλάληεζε εξγαζίαο κε ηνλ Υθππνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο θ. Γεξάζηκν Θσκά θαη
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ ΥΠΕΝ, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ Τεηάξηε 29 Ινπιίνπ ζηελ Αζήλα, ν
Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε. ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ θ. Γηώξγνο Τζαθνύκεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Μ.Ε. Ελέξγεηαο ηνπ
Τκήκαηνο θ. Δεκήηξεο Κνπζθνπξίδεο, κε ζέκα ην λέν πξόγξακκα «Εμνηθνλόκεζε θαη` Οίθνλ»,
πνπ αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί κε λέα νλνκαζία («Εμνηθνλνκώ-Απηνλνκώ).
Σηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, εθθξάζηεθε ε εηνηκόηεηα ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, λα ζπκβάιιεη κε ηηο
πξνηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, σο ζεζκηθόο ζύκβνπινο ηεο Πνιηηείαο, ζηελ θαιύηεξε δπλαηή
εμέιημε θαη επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ κεηαμύ άιισλ, νη θ. θ. Τζαθνύκεο θαη
Κνπζθνπξίδεο, ππνγξάκκηζαλ:
 Τελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί εγθαίξσο ε ηερληθή επάξθεηα ηεο πιαηθόξκαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαηεξεζνύλ θαηλόκελα ηαιαηπσξίαο
ησλ πνιηηώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην παξειζόλ ιόγσ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ.
 Τελ πξόηαζε ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ, λα επεθηαζεί ε θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζε αθίλεηα Γ’
Ελεξγεηαθήο Καηεγνξίαο, γεγνλόο πνπ ζα βνεζήζεη θαη ζηελ επίηεπμε ησλ θηιόδνμσλ ζηόρσλ
πνπ ζέηεη ην Υπνπξγείν γηα ηε ζπκκεηνρή ελδηαθεξόκελσλ πνιηηώλ.
 Τελ αλάγθε λα πξνβιεθζνύλ πξνζεζκίεο ησλ ηξαπεδηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύλ ηελ
έγθξηζε αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηώλ, ώζηε λα επηηαρπλζνύλ νη ξπζκνί
εθηακηεύζεσλ από πιεπξάο ηξαπεδώλ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Τν αίηεκα λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν νξηζηηθνπνίεζεο ησλ αηηήζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ
θύθινπ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζην 3ν ζηάδην.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν Υθππνπξγόο θ. Γεξάζηκνο Θσκάο, ελεκέξσζε πσο εληόο ηεο επόκελεο
εβδνκάδαο, ελδερνκέλσο ηε Δεπηέξα, αλακέλεηαη ε επίζεκε πξνθήξπμε ηνπ νδεγνύ ηνπ λένπ
πξνγξάκκαηνο, πσο είλαη κεγάιν ην πνζό ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ κε απνηέιεζκα λα
ζεσξείηαη εθηθηή ε θάιπςε 60.000 θαηνηθηώλ ελώ πξνβιέπνληαη αξθεηέο αιιαγέο, κε θίλεηξα γηα
θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ
απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα ππάξμεη
επίζεκε αλαθνίλσζε θαη πξνγξακκαηηζκόο αλά γεσγξαθηθή Πεξηθέξεηα.
Τέινο ν Υθππνπξγόο επραξίζηεζε ην ΤΕΕ/ΤΚΜ γηα ηε δηάζεζε ζπκβνιήο ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε δπλαηή πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ δηαβεβαίσζε πσο νη πνιίηεο ζα
εμππεξεηεζνύλ ζε ζύληνκν ρξόλν θαη ρσξίο πξνβιήκαηα από ηελ αληίζηνηρε ειεθηξνληθή
πιαηθόξκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
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