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ΠΑΤΡΑ, 24 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 35417/67
ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Γραφείο Υπουργού
2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ)
3. Επικεφαλής Παράταξης «Δυτική
Ελλάδα – Δικαίωμα στην
Πρόοδο» κ. Κατσιφάρα
Απόστολο
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθμ. 10/18-02-2021 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η από 09/02/2021 εισήγηση του Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική ΕλλάδαΔικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Κατσιφάρα Απόστολου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 10/18-02-2021 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συζήτηση για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ –
Αυτονομώ»» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο
Στην Πάτρα σήμερα την 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ωρα 14.00΄ συνηλθε σε
Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α 55/11.3.2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 39951/75/12-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Πρόεδρος
2. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
7. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
11. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
14. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
17. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
20. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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24. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
28. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
32. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
33. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
34. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
39. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
40. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
41. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
43. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
45. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
46. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
49. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
50. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
51. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος
Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ.
Τελώνης Γεώργιος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.
Σύρμος Γεώργιος.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αγγελοπούλου Γεωργία και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 10/2021
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο: «Συζήτηση για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και έδωσε το λόγο
στον Επικεφαλής της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ.
Κατσιφάρα Απόστολο που είναι εισηγητής του θέματος και αναφέρθηκε στην από 0902-2021 γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Η ενέργεια και το περιβάλλον αφορούν δύο από τους Σημαντικότερους Δομικούς Πυλώνες Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Μέσα από τα Εργαλεία που διαθέτει το Κεντρικό Κράτος και με την αρωγή του 2ου βαθμού
Αυτοδιοίκησης, δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν Δράσεις και Ενέργειες, πού στόχο έχουν την
Εξοικονόμηση και την κατάργηση της Ενεργειακής Ένδειας.
Το Πρόγραμμα « Εξοικονομώ – Αυτονομώ » αποτελεί ένα βασικό εργαλείο ενεργειακής αναβάθμιση
των κτιρίων και υποδομών στην Δυτική Ελλάδα.
Η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στην περιφέρειά μας δεν αφορά μόνο το
τεχνικό και μελετητικό δυναμικό της περιοχής Δεν αφορά μόνο τους ωφελούμενους πολίτες, δεν
αφορά μόνο τους επαγγελματίες και τους εργατοτεχνίτες που θα εργάζονταν για την υλοποίησή του.
Αφορά άμεσα και έμμεσα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της αγοράς αλλά κυρίως το ίδιο το
περιβάλλον. Και αυτό επειδή δημιουργεί όρους περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής τόνωσης
στον τόπο μας, σε μια περίοδο που η πανδημία, η οικονομική ύφεση και οι κακοί χειρισμοί της
κυβέρνησης στα ζητήματα της οικονομίας έχουν βυθίσει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και επιστήμονες στη
Δυτική Ελλάδα σε βαθύ οικονομικό τέλμα.
Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες, τόσο ο τεχνικός κόσμος της Περιφέρειας όσο και οι απλοί
πολίτες, δυνητικοί αλλά και εγκεκριμένοι δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
μίας άναρχης και απογοητευτικής διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα.
Οι Μηχανικοί φάνηκαν αφερέγγυοι στους πελάτες τους, ο κόσμος απογοητεύτηκε, το επιθυμητό
αποτέλεσμα δεν επετεύχθη, σε μία διαδικασία, όπου το Υπουργείο πριν την έναρξή του, πανηγύριζε
για την δεδομένη επιτυχία του.
Τα μόνα κριτήρια υπαγωγής μιας αίτησης ήταν η χρονική προτεραιότητα σε μια διεκπαιρεωτική
διαδικασία υποβολής προτάσεων πρωτόγνωρη για τον τεχνικό κόσμο.
Μέσα σε 13 μόλις λεπτά εξαφανίστηκε ο προϋπολογισμός που είχε εξασφαλιστεί για την Δυτική
Ελλάδα. Το άδικο και προκλητικό όμως είναι, ότι οι πολίτες που αποκλείστηκαν, « τιμωρήθηκαν» από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όχι γιατί δεν διέθεταν πλήρη φάκελο αλλά γιατί η
διαδικασία απαιτούσε αναγκαίο προγραμματισμό ή κάποια άλλη παραπάνω τεχνολογική ικανότητα.
Ζήσαμε ένα εξοντωτικό αγώνα ταχύτητας για τους μηχανικούς με χιλιάδες εργατοώρες προεργασίας
που πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων . Για ακόμη μία φορά οι μηχανικοί είδαν την
επαγγελματική και επιστημονική τους αξιοπρέπεια να συνθλίβεται και να μετατρέπονται σε “άλογα
κούρσας”. Και αυτό γιατί δεν υπήρχαν κριτήρια οικονομικής - κοινωνικής ή ενεργειακής
προτεραιότητας και ουσιαστικής καταπολέμησης της «ενεργειακής φτώχειας».
Χρέος του κου. Περιφερειάρχη είναι να καταστήσει με σαφήνεια στον νέο υπουργό τις αστοχίες και τα
λάθη του προγράμματος που έληξε.
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Να εκφράσει την απόρριψη από πλευράς του Περιφερειακού Συμβουλίου της φιλοσοφίας και της
αρχιτεκτονικής του προηγούμενου προγράμματος
Να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τους πολίτες της Περιφέρειάς μας, επειδή το πρόβλημα είναι βαθιά
κοινωνικό – οικονομικό και οι πληττόμενοι πολλοί.
Κύριε Πρόεδρε,
Για τους προαναφερθέντες λόγους ζητάμε με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Σ να εισαχθεί το
θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
εισηγούμαστε
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κρίνει ότι ο πρώτος κύκλος του προγράμματος
Εξοικονομώ-Αυτονομώ ήταν σε εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση μιας και
1) Η διατήρηση της χρονικής προτεραιότητας υποβολής, ως βασικού κριτηρίου για την ένταξη στο
Πρόγραμμα, το υπονομεύει εκ βάθρων. Το μείζον δεν είναι οι «fast track» διαδικασίες, αλλά η ανάγκη
για διαφανείς διαδικασίες με ουσιαστικά κοινωνικά κριτήρια αλλά και αξιολόγηση της ενεργειακής και
περιβαλλοντικής αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που προκρίνονται σε κάθε αίτηση.
2) Η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας πρέπει να αποτελέσει βασική παράμετρο του
προγράμματος. Όταν το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, που
αδυνατεί να έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι του είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό του Ευρωπαϊκού
μέσου όρου, τότε το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση γρηγορότερα, αλλά ποιος
έχει την μεγαλύτερη ανάγκη και ποιες είναι εκείνες οι παρεμβάσεις που εξυπηρετούν καλύτερα τους
εθνικούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να μπορεί
κάποιος που έχει χαμηλά εισοδήματα και δεν μπορεί να θερμανθεί, να μπορεί τελικά να θωρακίσει
ενεργειακά την κατοικία του.
3) Αυτό που υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και του εθνικού και περιφερειακού ενεργειακού
σχεδιασμού είναι η αύξηση της χρηματοδότησης, ώστε να είναι ικανή να καλύψει το σύνολο των
αναγκών για τη δημιουργία ενός προγράμματος ανοικτού, με τακτές ημερομηνίες ορόσημο για την
αξιολόγηση των προτάσεων, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους,
λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους δυνατότητες.
4) Είναι τουλάχιστον ανεξήγητη η μη πρόβλεψη επιλαχόντων δικαιούχων.
5) Η κυβερνητική πολιτική δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά υπηρεσιών και στην αγορά υλικών και
εμπορευμάτων με εποχική έξαρση ζήτησης. Αφήνει απροστάτευτο τον οικογενειακό προϋπολογισμό
εκθέτοντας τον στη δυναμική μιας αγοράς που βρίσκεται σε lockdοwn και προσπαθεί να βγάλει τα
“σπασμένα” μιας ολόκληρης χρονιάς.
6) Η προσπάθεια του ΥΠΕΝ να ρίξει τις ευθύνες για την όποια ταλαιπωρία και τις απορρίψεις των
αιτήσεων στους μηχανικούς είναι τουλάχιστον ατυχής για το σύνολο των επιστημόνων.
Απέναντι σε αυτήν την αποτυχημένη πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ότι η προκήρυξη του νέου κύκλου του
προγράμματος θα πρέπει να διέπεται από
1) Κατάργηση του κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας.
2) Υιοθέτηση της ουσιαστικής αξιολόγησης των αιτήσεων με διαφανείς και αυτοματοποιημένες
διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, με κριτήρια τα
οποία θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα των
παρεμβάσεων και την επίτευξη των ετήσιων εθνικών στόχων.
3) Διαρκή ισχύ του Προγράμματος μέχρι εξαντλήσεως των πόρων και συνεχή αξιολόγηση και
ανατροφοδότησή τους με τους απαιτούμενους πόρους για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών
αλλά και του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για το Κλίμα.
5) Ενίσχυση της τεκμηρίωσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων μέσω συστηματικότερων ελέγχων
και επαλήθευσης.
6) Διεύρυνση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, με συμπερίληψη των κτιριακών
ενισχύσεων και της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών.
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7) Δημιουργία λίστας επιλαχόντων δικαιούχων, ώστε να μη δημιουργείται φόρτος έτοιμων προτάσεων
από πρόγραμμα σε πρόγραμμα».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο, τον
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας κ.
Δημητρογιάννη Λάμπρο - ειδικό αγορητή της παράταξης «ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ», την
Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Αχαΐας κα Γεωργακοπούλου – Μπάστα Δήμητρα - ειδική
αγορήτρια της παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο», τον Επικεφαλής
της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, τον
Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αχαΐας κ. Αγγελόπουλο Γεώργιο και τους λοιπούς ομιλητές
και που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος και μετά από διαλογική
συζήτηση.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:
-

ότι τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης/ αυτονόμησης εντάσσονται
στις γενικότερες περιφερειακές πολιτικές ενέργειας, όπου περιλαμβάνονται έργα
και δράσεις μικρής, μεσαίας και μεγάλης διάρκειας

-

ότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης της ενεργειακής
φτώχειας αλλά και της κλιματικής αλλαγής,

-

τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

-

τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για την ενέργεια

-

την πρότερη εμπειρία και γνώση σχετικά με τα προγράμματα εξοικονόμησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

 Θεωρεί αδήριτη ανάγκη την αλλαγή της αρχιτεκτονικής και της δομή του
προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ/ΑΥΤΟΝΟΜΩ, με απάλειψη στοιχείων όπως τη
χρονική προτεραιότητα υποβολής, την υιοθέτηση της ουσιαστικής αξιολόγησης των
αιτήσεων με διαφανείς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας
για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, με κριτήρια τα οποία θα
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή
αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και την επίτευξη των ετήσιων εθνικών στόχων.
Κριτήρια όπως η παλαιότητα των κτιρίων, τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τις
τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. Διαχρονικά τα έως τώρα προγράμματα είχαν
λανθασμένη προσέγγιση, τόσο με τον τρόπο απορρόφησης των πόρων τους, όσο και
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με τον αριθμό των ωφελούμενων νοικοκυριών. Επιπλέον, ο τρόπος ένταξης
ωφελούμενων και οι σχετικές διαδικασίες, δεν προάγει το επάγγελμα των μελών του
ΤΕΕ, υποβαθμίζει το επιστημονικό κύρος τους και επιφέρει δυσχέρειες στην
επαγγελματική τους λειτουργία.
 Να διευρυνθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του προγράμματος, δίνοντας τη
δυνατότητα για περαιτέρω τεχνικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των
κτιριακών ενισχύσεων και της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών με στόχο
και

την

ενίσχυση

της

οικοδομικής

δραστηριότητας

και

των

συναφών

επαγγελμάτων.
 Το Πρόγραμμα να έχει διαρκή ισχύ μέχρι εξαντλήσεως των πόρων και συνεχή
αξιολόγηση και ανατροφοδότησή τους με τους απαιτούμενους πόρους για την
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, αλλά και του Εθνικού Ενεργειακού
Σχεδιασμού για το Κλίμα. Να υπάρχει σταθερή χρηματοδοτική ροή του
προγράμματος έως το 2030 με αύξηση των διαθέσιμων πόρων. Το ύψος για τη
Δυτική Ελλάδα δε να καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Να
δημιουργείται λίστα επιλαχόντων δικαιούχων ώστε να μη δημιουργείται φόρτος
έτοιμων προτάσεων από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.
 Το νέο Πρόγραμμα εξοικονόμησης να αναδιαμορφωθεί με τη συνεργασία των
Περιφερειών που γνωρίζουν την τοπική ανθρωπογεωγραφία, καθώς και με τη
συνδρομή των αρμόδιων επιστημονικών και τεχνικών φορέων, όπως του ΤΕΕ.
 Να διασφαλίζεται για το Πρόγραμμα η ενίσχυση της τεκμηρίωσης των
προτεινόμενων παρεμβάσεων μέσω συστηματικών ελέγχων και επαλήθευσης.
 Το νέο πρόγραμμα να έχει σαφείς εξειδικεύσεις τόσο για εξοικονόμηση όσο και για
αυτονόμηση, με ανάλογη διακριτή κατεύθυνση πόρων. Η αυτονόμηση καθίσταται
σημαντική για τα επόμενα χρόνια, καθώς η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
κατοικίας θα εμπλουτιστεί, με την προσθήκη της «έξυπνης» συνιστώσας για την
ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των κατοικιών όπως συστήματα ΑΠΕ,
μπαταρίες, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και έξυπνος φωτισμός.
 Να εξεταστεί από το αρμόδιο υπουργείο η ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών
μέσω ενός ελάχιστου ποσού επιχορήγησης μη επιστρεπτέου.
 Για το τρέχον Πρόγραμμα προτείνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των αιτήσεων
που έχουν αποδεδειγμένα εισαχθεί στο σύστημα και η κάλυψη των χρηματοδοτικών
αναγκών αυτών των αιτήσεων να προκύψει από την υπό-απορρόφηση ή από το
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Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς νέα επιβάρυνση των πολιτών και χωρίς ταλαιπωρία ων
μηχανικών.
 Το Υπουργείο Ενέργειας/ Περιβάλλοντος να επισπεύσει τάχιστα τις διαδικασίες για
το νέο πρόγραμμα, καθώς η καθυστέρηση του προγράμματος επιφέρει και επιπλέον
αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, ιδίως σε συνθήκες επιδημίας.
 Προτείνουμε προς το αρμόδιο υπουργείο την κατάρτιση Περιφερειακών Σχεδίων
Ενεργειακής πολιτικής ως το 2030, ώστε να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν
συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις. Ιδιαίτερη στόχευση αποτελεί η ανάγκη
μετάβασης από την ενεργειακή εξοικονόμηση στην ενεργειακή αυτονομία των
περιφερειών αλλά και στη δημιουργία προοπτικών και υποδομών που θα καθιστούν
εφικτό κάτι τέτοιο, ώστε να αυξηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των
πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.
 Να υπάρξει η προσπάθεια για αξιοποίηση των πόρων του επόμενου ΕΣΠΑ και του
Ταμείου Ανάκαμψης σε αυτή την κατεύθυνση με την εμπλοκή της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής που έχει συσταθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Κατά της απόφασης αυτής ψήφισαν ο Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος,
Αγγελοπούλου Αναστασία, Αθανασόπουλος Τρύφωνας και Μωραΐτης Νικόλαος, ο
Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών
Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας Κωνσταντίνος και ο
Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη
Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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