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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κοροϊδία προς όλους τους ενδιαφερόμενους πρέπει να σταματήσει !!!

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»,
ζούμε έναν τραγέλαφο καταστάσεων, που όμοιό του πραγματικά δεν έχουμε ξαναζήσει.
Πρωταγωνιστές αυτής της φαρσοκωμωδίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
θύματα τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους επαγγελματίες.
Ως υπεύθυνοι επαγγελματίες, αφήσαμε πίσω τις οικογένειες, την προσωπική μας ζωή και τις
άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες και με
χρονικό περιορισμό απαιτήσεις του προγράμματος.
Όμως, το ένα φιάσκο διαδέχεται το άλλο: Αρχικά αδικαιολόγητα μεγάλη αργοπορία.
Στη συνέχεια δυσαρέσκεια επειδή τα διαθέσιμα κονδύλια είναι μικρότερα από αυτά, που όλοι
περιμέναμε. Μαζί και προβληματισμός, επειδή –ενώ υπήρχε τεράστια ζήτηση– ως μοναδικό
κριτήριο επιλογής εμφανιζόταν η χρονική προτεραιότητα και όχι σοβαρά αντικειμενικά
κριτήρια, όπως θα μπορούσαν να είναι η οικονομική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση, η
παλαιότητα και η ενεργειακή πρόοδος του κτιρίου.
Μετά ήρθε η ανησυχία, επειδή ουδείς είχε φροντίσει να απαντήσει στα ερωτήματά μας και να
βοηθήσει το κοινό να εξοικειωθεί με την πλατφόρμα. Και τελικά, αναβολή και νέα αναβολή
στην έναρξη του προγράμματος, πάντα με ευφάνταστες δικαιολογίες και δελτία τύπου, που
ακροβατούσαν ανάμεσα στη «δημιουργική» παρουσίαση της πραγματικότητας και το καθαρό
ψεύδος.
Σήμερα όμως φτάσαμε στο αποκορύφωμα, καθώς η πλατφόρμα θεωρητικά «άνοιξε» αλλά στην
πράξη ΟΥΔΕΙΣ συνάδελφος μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να υποβάλει
ολοκληρωμένη μια αίτηση. Και ακόμα και αν στην πορεία αυτό βελτιωθεί κάπως, με δεδομένο
ότι κριτήριο είναι η χρονική προτεραιότητα, είναι εύλογο ότι οι πάντες ανησυχούν.
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, για να μπει επιτέλους ένα φρένο σε αυτή την κατάντια που
βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
έστω και την ύστατη στιγμή να διασφαλίσει άμεσα τις συνθήκες, ώστε να μπορούν να
κατατεθούν όλες οι αιτήσεις, χωρίς σκιές και εμπόδια.
Η κοροϊδία προς όλους τους ενδιαφερόμενους πρέπει να σταματήσει. Σήμερα.

