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Θέμα : Εκκρεμείς αιτήσεις προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως  γνωρίζετε  ,  κατά  την  διαδικασία  υποβολής  αιτήσεων  ένταξης  στο  
πρόγραμμα   «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ   ΚΑΤ ’  ΟΙΚΟΝ  Ι Ι»  τον  Οκτώβριο  του  2019  ,  λόγω  
της  μεγάλης  συμμετοχής  ενδιαφερομένων  και  της  άμεσης  εξάντλησης  των  
διατιθέμενων  πόρων ,  χιλιάδες  αιτήσεις  πανελλαδικά  βρέθηκαν  σε  εκκρεμή  
κατάσταση  έχοντας  υποβάλλει  όλα  τα  δικαιολογητικά  αλλά  χωρίς  να  έχουν  
δεσμευτεί  οι  απαραίτητοι  πόροι  ώστε  να  προχωρήσουν .

Σε  επίπεδο  περιφέρειας  Κρήτης  αυτές  οι  εκκρεμείς  αιτήσεις  ε ίναι  περίπου  900 .

Με  δεδομένη  την  απόφαση  της  Περιφέρειας  Κρήτης  για  πρόσθετη  χρηματοδότηση  
των  συγκεκριμένων  αιτήσεων  από  το  Περιφερειακό  Πρόγραμμα  «Κρήτη  2014-2020»  
η  οποία  εστάλη  με  α .π .  4788  στις  10 .10 .2019  προς  εσάς  με  κοινοποίηση  στον  Γ .Γ .  
ΕΣΠΑ  και την  οποία  επισυνάπτουμε  στην  παρούσα  επιστολή ,  θεωρούμε  ότι  θα  
πρέπει  να  προχωρήσει  η  διαδικασία  για  αυτές  τ ις  αιτήσεις ,  στα  πλαίσια  του  
συγκεκριμένου  κύκλου  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ   ΚΑΤ ’  ΟΙΚΟΝ  Ι Ι» .

Η  υπαγωγή  των  αιτήσεων  αυτών  στον  καινούργιο  κύκλο  του  προγράμματος ,  ο  
οποίος  προγραμματίζεται   για  το  προσεχές  φθινόπωρο  θα  επιφέρει  επιπλέον  
κόστος  για  τους  ιδ ιοκτήτες  ,  αφού  θα  πρέπει  να  γίνε ι  η  ίδ ια  διαδικασία  από  την  
αρχή  και  να   ετοιμαστεί  εκ  νέου  φάκελος  (δικαιολογητικά ,  αιτήσεις ,  
προϋπολογισμοί  κλπ . )  με  βάση  τον  οδηγό  του  νέου  προγράμματος ,  εντείνοντας  
κατ ’  αυτόν  τον  τρόπο  και  το  αίσθημα   αδικίας  πολιτών  και  μηχανικών .

Με  βάση  τα  παραπάνω   εκτιμούμε  ότι  χρειάζεται  άμεσα  να  διευθετηθεί  το  
ανωτέρω  ζήτημα  .  Παρακαλούμε  για  τ ις  ενέργειες  σας  και  ε ίμαστε  στη  διάθεση  
σας  για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση .

Με  ιδ ιαίτερη  εκτίμηση ,  

 ΤΕΕ - ΤΜ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - 1438 - 28/07/2020
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Συν1:
1. Το με α.π. 2597/25.06.2020 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την πρόθεση κινητοποίησης 10 εκ. 
ευρώ από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 για τις εκκρεμείς αιτήσεις του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
2. Το με α.π. 4788/10.10.2019 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης προς τον Υπουργό σχετικά με την πρόθεση διάθεσης 10 εκ. 
ευρώ από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 για τη χρηματοδότηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης για το 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Κοινοποίηση2:

 Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
 ΤΕΕ / Περιφερειακά Τμήματα 
 Σύλλογοι Μηχανικών

 Εσωτερική Διανομή3:

 ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ 
 Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
 Γραφείο Μηχανικών
 Φάκελος Δ.Ε. 
 Χρονολογικό Αρχείο
 Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

1 Έγγραφα που αποστέλλονται μαζί με την επιστολή
2 Αποδέκτες προς κοινοποίηση σύμφωνα με απόφαση ΔΕ 
3 Όργανα – υπάλληλοι ΤΕΕ/ΤΑΚ για ενημέρωση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7

71202 - Ηράκλειο Πληρ.: 
Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813 - 
404510

Fax:   2810 - 335040

Ηράκλειο, 25/06/2020
Α. Π.: 2597

Απάντηση στο έγγραφο: 2597

Προς:

Πρόεδρο ΤΕΕ ΤΑΚ κ. 
Μιχαήλ Χωραφά

Θέμα : Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

Σχετικό : Το αριθμ.1136/17-6-2020 έγγραφό σας

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με ηλεκτρονικό 
μήνυμα που απέστειλε στις 2/10/2019 στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, γνωστοποίησε τα στοιχεία που 
αφορούσαν στις υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου του Προγράμματος Εξοικονόμησης κατ’ 
Οίκον ΙΙ. Επιπλέον, επειδή το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι πολίτες ήταν πολύ μεγάλο, ζητήθηκε από την 
Περιφέρεια να εξετάσει τη δυνατότητα διάθεσης πρόσθετων πόρων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 για τη 
χρηματοδότηση των καταχωρημένων στο σύστημα αιτήσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από 
τους διατιθέμενους πόρους.

Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της εν λόγω δράσης για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αλλά και 
τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, ανταποκριθήκαμε θετικά, κινητοποιώντας πόρους 10 
εκ ευρώ από το ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014- 2020. Την πρόθεσή μας αυτή γνωστοποιήσαμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη με επιστολή που αποστείλαμε (ΑΠ 4788/10-10-2019).

Εν συνεχεία η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ανέλαβε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων διάθεσης του ποσού των 10 εκ ευρώ (εξειδίκευση δράσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020). Μέχρι σήμερα αναμένονται οι ενέργειες αρμοδιότητας της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ, του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τελικής διάθεσης των πόρων αυτών.

Με εκτίμηση

Συνημμένα

Επιστολή στον Υπουργό Περ.& 
Ενερ.

Ο  Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
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