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Κπξία Υπνπξγέ
Σε ζπλέρεηα ησλ ζπλαληήζεώλ καο κε ηνπο Σπκβνύινπο ηνπ Υπνπξγείνπ Σαο γηα ην
Πξόγξακκα “Εξοικονόμηση κατ' οίκον” θθ. Τζαιέκε θαη Σηώηε, νη νπνίνη ήηαλ ηδηαηηέξσο
θηιόμελνη θαη ζεηηθνί ζηηο ζπδεηήζεηο, ιακβάλνπκε ην ζάξξνο λα ζαο απαζρνιήζνπκε γηα ην ζέκα
ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο ζην ελ ιόγσ Πξόγξακκα. Εηδηθόηεξα :

Η “Ένωσή” καο πηζηεύεη αθξάδαληα όηη ηα θξηηήξηα ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο, ηεο ηηκήο
δώλεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απηή ηε ζηηγκή νξίδνληαη ζην Πξόγξακκα, είλαη ηδηαηηέξσο
αζθπθηηθά θαη ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα, ηειηθά, λα κελ απορροθεζεί ηο ποζό ηοσ
προϋποιογηζκού, άπνςε ηελ νπνία είρακε ηνλίζεη θαη ζηελ από 10/05/10 επηζηνιή καο
απεπζπλόκελε πξνο ηνλ θ. Τζαιέκε. Σπγθεθξηκέλα:
1. Τν όξην ηνπ έηνπο θαηαζθεπήο (1980) πξνϋπνζέηεη όηη νη ηδηνθηήηεο ζα ζειήζνπλ λα
επελδύζνπλ ζε πνιύ παιαηά θηήξηα, ην νπνίν ζεσξνύκε ζρεδόλ απίζαλν, δεδνκέλεο αθελόο
ηεο ππάξρνπζαο λννηξνπίαο (εγθαηάιεηςε θαη όρη επέλδπζε ζε παιαηά θηήξηα), αθεηέξνπ
ηεο απνπζίαο κίαο ζπιινγηθήο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη εθ ηξίηνπ ηεο αλάγθεο γηα
θξνληίδα θαη επηκέιεηα ακεζόηεξσλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ πνπ αδηακθηζβήηεηα έρνπλ ηα
παιαηά θηήξηα. Τν επηρείξεκα δε, όηη ηα θηήξηα κεηά ην έηνο 1980 δελ έρνπλ κεγάιεο
πηζαλόηεηεο λα θξηζνύλ επηιέμηκα δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα εμ απηώλ
δελ ζα θαηαηαρζνύλ ζε θαηεγνξία θαιύηεξε ηεο Δ' . Επηπιένλ πνιιά από απηά ηα θηήξηα,
ζε αληίζεζε κε ηα όζα κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζηελ κειέηε ηνπο, δελ έρνπλ
απνηειεζκαηηθή κόλσζε, γεγνλόο πνπ ηα εληάζζεη δηθαησκαηηθά ζην Πξόγξακκα, ε
θηινζνθία ηνπ νπνίνπ είλαη θαη' εμνρήλ ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
2. Τν όξην ηεο ηηκήο δώλεο ησλ 1.500 Επξώ αθήλεη εθηόο Πξνγξάκκαηνο κεγάιν κέξνο ηεο
Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θηεξίσλ δειαδή πνπ αλακθηζβήηεηα ξππαίλνπλ θαη ηα
νπνία κπνξνύλ κε πνιύ κηθξά έμνδα λα εγθαηαζηήζνπλ ιέβεηα ζπκππθλώζεσο θπζηθνύ
αεξίνπ θαη λα αλέβνπλ κέρξη θαη δύν θαηεγνξίεο, κε ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2
κέρξη θαη 50%.
3. Τέινο, σο πξνο ηα ρακειά εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ζεσξνύκε όηη πεξηνξίδεηαη ππέξκεηξα ν
θύθινο εθείλσλ πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, θαηαζηξαηεγώληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη απηή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ.
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Κπξία Υπνπξγέ
Ο πεξηνξηζκόο ηνπ θύθινπ πξνζώπσλ πνπ δύλαληαη λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα
όρη κόλν δελ εμππεξεηεί ηνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αιιά ζα νδεγήζεη πεξαηηέξσ θαη
ζηελ κε απνξξόθεζε ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ, βιάπηνληαο ζπλάκα θαη όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο επαγγεικαηίεο (κνλώζεηο θνπθώκαηα, πδξαπιηθέο εξγαζίεο), αθνύ αλαπόθεπθηα
πεξηνξίδεη ην εύξνο ηνπ πεδίνπ εξγαζίαο ηνπο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε “Ένωση” καο
πξνηείλεη, αληί ηοσ αποθιεηζκού ηωλ λεώηερωλ ηοσ 1980 θαηοηθηώλ θαη ηωλ σψειώλ ηηκώλ
δώλες, ασηά λα κορηοδοηούληαη, έζηω θαη κε δηπιάζηες κολάδες, εθόζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνύλ
ηα ινηπά θξηηήξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαη ηνύην αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο. Έηζη αλ θάπνηνο
εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα ζα έρεη πνιύ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα επηδνηεζεί από θάπνηνλ πνπ δελ
ηα πιεξνί, πξόζζεηα δε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαιπθζνύλ ηα 400 εθαηνκκύξηα πνπ δηαηίζεληαη
κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο από ηνπο “έχοντερ πποτεπαιότητα”, απηά δύλαληαη λα θαιπθζνύλ από
ηνπο ππνινίπνπο πνπ ηίζεληαη ζήκεξα εθηόο Πξνγξάκκαηνο.
Απηνλόεηα

ε

«Ένωσή»

καο

ηίζεηαη

ζηε

δηάζεζε ηνπ

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίλεζε επί ηεο παξνύζαο πξόηαζεο.

Με εθηίκεζε
Γηα ηελ ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
Ο Πξόεδξνο
Ι. Δηακαληόπνπινο
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