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Θέμα: «Ενίσχυση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ' Οίκον στην Επικράτεια και την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή η ανάγκη για την έναρξη της πολύ σοβαρής συζήτησης
περί εξοικονόμησης ενέργειας, για την αντιμετώπιση και της ενεργειακής φτώχειας των
πολιτών.
Σε απάντηση στην υπ. αρ. 392/7.1.2014 επίκαιρη ερώτησή μας, ο κ. Υπουργός
ΠΕΚΑ είχε δηλώσει πως «στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου στόχος του
ΥΠΕΚΑ είναι το περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δίνεται για
εξοικονόμηση ενέργειας, έως και να διπλασιαστεί».
Σημαντικότερο εργαλείο στην προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το οποίο παρέχει κίνητρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Καθώς μάλιστα τα κτίρια στην Ελλάδα είναι από τα
πιο ενεργοβόρα στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, η ενεργειακή
φτώχεια έχει αναδυθεί ως μείζον κοινωνικό πρόβλημα, ενώ περισσότερες από 2.700.000
κατοικίες στερούνται βασικής μόνωσης.
Ωστόσο το ΥΠΕΚΑ δεν εντάσσει την ενεργειακή αναβάθμιση στις προτεραιότητές
του, θέτοντας ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση λιγότερων από 230.000 κατοικιών
έως το 2020. Εκτός αυτού, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» εξακολουθεί να
παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ αδυνατεί να καλύψει το πλήθος των αιτήσεων
και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
Ο βαθμός υλοποίησης του Προγράμματος σε κάθε Περιφέρεια δεν είναι γνωστός,
καθώς δεν υπάρχει πλήρης δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για τον αριθμό των
αιτήσεων που έχουν κατατεθεί, υπαχθεί, συμβασιοποιηθεί και ολοκληρωθεί. Όσον αφορά
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πρόσφατα ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημερώθηκαν ότι οι
περιπτώσεις τους δεν προβλέπεται να υπαχθούν στο εν λόγω Πρόγραμμα, διότι στη
συγκεκριμένη Περιφέρεια δεν αναλογούν άλλοι πόροι.
Επειδή η αναγκαιότητα του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» είναι
αναμφισβήτητη, τόσο περιβαλλοντικά -περιβαλλοντική αναβάθμιση- όσο και
κοινωνικά -περιορισμός ενεργειακής φτώχειας−, αλλά και αναπτυξιακά καθώς το
Πρόγραμμα δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναθερμαίνει τον δοκιμαζόμενο κλάδο της
κατασκευής,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί σε διπλασιασμό των κονδυλίων του προγράμματος
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για τη νέα προγραμματική περίοδο; Πότε και ποιες οι
συγκεκριμένες ενέργειες του Υπουργείου; Ποιά τα στοιχεία της πλήρους
καταγραφής των αιτήσεων που έχουν γίνει, υπαχθεί και ολοκληρωθεί, καθώς
και το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους πολίτες; Ποιά τα αντίστοιχα
στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας;

Στον νέο σχεδιασμό του προγράμματος θα γίνει απλοποίηση των διαδικασιών
ένταξης αλλά κι επανακαθορισμός των κριτηρίων και των προβλεπόμενων
δράσεων;
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