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Δελτίο τύπου για το φιάσκο που λέγεται Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ B’ 

Κύκλος 

Χτες (16/09/2019) ξαναγίναμε μάρτυρες της απαράδεκτης, και για τα Ελληνικά δεδομένα, 
αντιμετώπισης  των συναδέλφων μηχανικών αλλά και των πολιτών που ασχολούνται με το 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ». 
Ξαναγινόμαστε θεατές μιας παρωδίας που δεν έχει προηγούμενο. Η κοροϊδία, η προχειρότητα 
αλλά και η αδιαφορία των υπευθύνων κάθε φορά ξεπερνά κάθε προηγούμενο όριο. Ζήσαμε τον 
πρώτο κύκλο υποβολών τώρα ζούμε και τον δεύτερο. Το σύστημα λειτούργησε μιάμιση ώρα από 
τις 12:00 -13:30 και μισή ώρα από τις 14:45 έως 15:15 και οι συνάδελφοι ήταν ¨κολλημένοι¨ στα 
γραφεία τους όλη μέρα και με την προκλητική δήλωση του υπουργείου για υπομονή…….  
Σας παραθέτουμε το επίσημο δελτίο τύπου του υπουργείου: 
 

 
 
Εκτός της δυσλειτουργίας - έως καθόλου λειτουργίας - του πληροφοριακού συστήματος , ο 
εμπαιγμός των συναδέλφων και κατά συνέπεια των πολιτών, κορυφώθηκε με την ανυπαρξία 
οποιασδήποτε ανακοίνωσης για το ωράριο λειτουργίας του προγράμματος , με αποτέλεσμα να 
καθηλωθούν όλοι οι συνάδελφοι μπροστά στους υπολογιστές για ώρες, προσπαθώντας να φανούν 
συνεπείς στους πελάτες τους.  Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση για την απορρόφηση των πόρων 



 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
 

 

ούτε για αιτούμενους ως επιλαχόντες, με αποτέλεσμα να οι συνάδελφοι να προσπαθούν μέχρι 
αργά το βράδυ μην ξέροντας αν πρέπει να «καταθέσουν τα όπλα» ή όχι.  
 
Και με νεότερο δελτίου τύπου το υπουργείο μας προτρέπει ξανά ….υπομονή αναγνωρίζοντας εν 
μέρει το πρόβλημα : 
 

 
 
Σήμερα το πρωί το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί ξανά όμως δεν δίνεται η δυνατότητα να 
καταχωρηθεί οποιαδήποτε αίτηση ως επιλαχούσα. Αλήθεια υπάρχει άλλο επιδοτούμενο 
πρόγραμμα που έχει λειτουργήσει τόσο πρόχειρα; 
Τις δυσκολίες και τις δυσλειτουργίες  του συστήματος τις γνώριζαν τα αρμόδια υπουργεία και 
καθώς φαίνεται δεν έκαναν τίποτα. Το σύστημα δεν λειτούργησε στον Α κύκλο και όλοι μας 
περιμέναμε ότι όλο αυτό θα αποτελούσε μια κακή ανάμνηση. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά όλοι 
οι εμπλεκόμενοι διαπίστωσαν ότι ουδείς μας υπολογίζει ως κλάδο αλλά και ως πολίτες.  
Τίθενται ξανά πλέον θέματα νομιμότητας της διαδικασίας αλλά και θέματα ισονομίας των πολιτών 
καθώς το σύστημα δεν ήταν ισότιμο προς όλους. Αλλού λειτουργούσε αλλού όχι, άλλοι 
μπορούσαν να υποβάλουν και άλλοι όχι !!! Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει την ισότιμη 
δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλους τους εμπλεκομένους.  Οι συνάδελφοι έχουν τώρα να 
αντιμετωπίσουν έντονα προβλήματα και καταλογισμό ευθυνών από τους εντολείς τους για την μη 
έγκαιρη υποβολή της αίτησης τους χωρίς οι ίδιοι να ευθύνονται. 
 
Ζητούμε λοιπόν από τα αρμόδια υπουργεία,  

 την επίσημη αναγνώριση του προβλήματος ώστε οι πολίτες να καταλάβουν ότι όλο αυτό το 

φιάσκο δεν ήταν ευθύνη των συναδέλφων αλλά πρόβλημα του πληροφοριακού 

συστήματος,  
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 την άμεση διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με τις υφιστάμενες 

αιτήσεις, 

 Το «άνοιγμα» της πλατφόρμας ανά περιφέρεια ώστε να ομαλοποιηθεί η λειτουργία της, 

 Την διόρθωση στα δελτία τύπου της Περιφέρειας μας ως Δυτικής Ελλάδας κα όχι Κεντρικής 

Ελλάδας, 

Δεσμευόμαστε να φέρουμε το θέμα στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος για 
την επίσημη και σκληρή καταγγελία της απαράδεκτης αυτής διαδικασίας που μας προσβάλει ως 
ανθρώπους αλλά και επιστήμονες για μια ακόμη φορά . 
 
 

Ο εκπρόσωπος της παράταξης  
Αδάμ Βλαχογιάννης  

Πολιτικός Μηχανικός  
 


