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Θέµα: ∆υσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήµατος υποδοχής αιτήσεων κατά την έναρξη
του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ».
Αξιότιµες Κυρίες/ Αξιότιµοι Κύριοι
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στo πλαίσιo των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ.9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003, εξετάζει αναφορές µε αντικείµενο τις δυσλειτουργίες που
παρουσιάστηκαν στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατά την
έναρξη υποδοχής των αιτήσεων για το τρέχον πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ» από
τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, και ∆υτικής Ελλάδας.
Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε πολύ µεγάλος αριθµός δυνητικά ωφελούµενων του
προγράµµατος (οι αναφορές που υποβλήθηκαν εντός µιας εβδοµάδας ξεπερνούν τις
πενήντα), καθώς και µηχανικών, καταγγέλλοντας κυµαινόµενη αδυναµία πρόσβασης στο
πληροφοριακό σύστηµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και συγκεκριµένα από την Πέµπτη
8/3, ηµεροµηνία κατά την οποία θα ξεκινούσε, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, η
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων µέχρι και τις 20/3/2018.
Εκτός της εύλογης δυσαρέσκειας τον πολιτών για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, τίθενται
και ενστάσεις περί της διαφάνειας της διαδικασίας, µε δεδοµένο ότι οι αιτήσεις γίνονται
αποδεκτές κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής τους και µέχρι εξαντλήσεως των
διαθέσιµων ανά Περιφέρεια κονδυλίων (ήδη, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση έχουν
εξαντληθεί τα κονδύλια για την περιφέρεια Ηπείρου).
Συγκεκριµένα, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τυχόν επιλεκτική δυνατότητα
πρόσβασης των χρηστών στο σύστηµα, ή, εν πάσει περιπτώσει, µη εξασφάλιση ισότιµης
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πρόσβασης όλων των υποψήφιων ωφελούµενων στη διαδικασία για λόγους που δεν
ανάγονται στην δική τους σφαίρα δράσης αλλά στο τυχαίο γεγονός της λειτουργίας ή µη του
πληροφοριακού συστήµατος υποδοχής των αιτήσεων κατά µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Οι
αιτιάσεις των ενδιαφερόµενων καθίστανται ευλόγως εντονότερες λόγω της έλλειψης
επαρκούς, έγκαιρης και υπεύθυνης πληροφόρησης για τα ακριβή αίτια, την έκταση της
δυσλειτουργίας και τους τρόπους αντιµετώπισής της, αφού, σύµφωνα µε τις αναφορές, η
επικοινωνία των χρηστών µε το help desk ήταν αδύνατη, ενώ ορισµένες ανακοινώσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών στον τύπο µάλλον επέτειναν τη σύγχυση.
Πέραν των ως ανωτέρω αναφορών µε αντικείµενο τη γενικότερη δυσλειτουργία του
συστήµατος επισηµαίνουµε και δύο ειδικότερα θέµατα που ετέθησαν στο Συνήγορο του
Πολίτη, επιφυλασσόµενοι να θέσουµε υπόψη σας και έτερα, ανάλογα µε την εξέλιξη της
διαδικασίας:
α) αναφερόµενοι (κυρίως από την Περιφέρεια Ηπείρου) επεσήµαναν την αδυναµία οριστικής
υποβολής αιτήσεως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόµενος αγόρασε το ακίνητο
για το οποίο αιτείται ενίσχυσης µετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1.
Σύµφωνα µε µία εκ των αναφορών, δεν κατέστη δυνατή η οριστική υποβολή της εν λόγω
αίτησης λόγω µη επιβεβαίωσης των αντίστοιχων οικονοµικών στοιχείων από το taxis, χωρίς
περαιτέρω αιτιολόγηση. Ο ενδιαφερόµενος, δεδοµένου ότι η επικοινωνία του µε το help desk
ήταν αδύνατη, συνήγαγε ότι η δυσχέρεια ανάγεται στην αγορά του ακινήτου µετά την
υποβολή της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατόπιν ανάγνωσης σχολίων σε
σχετικά fora στο διαδίκτυο
Για το θέµα αυτό υπέβαλε ένσταση στο Γραφείο Ενηµέρωσης και πληροφόρησης κοινού δια
email (**********).
Στις άλλες περιπτώσεις, µετά από εξάντληση κάθε δυνατότητας επίλυσης του θέµατος και
επικοινωνίας µε το help desk, οι αναφερόµενοι κατέληξαν στη λύση να καταχωρήσουν
ανακριβώς την ένδειξη µη υποχρέωσης υποβολής Ε1. Στο σηµείο αυτό, όµως, τα κονδύλια
για την Περιφέρεια Ηπείρου είχαν ήδη εξαντληθεί.
Επισηµαίνουµε ότι η περίπτωση αυτή προβλέπεται στον οδηγό του προγράµµατος (παρ.
5.2. σηµείο β) και σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται αποκλεισµό από αυτό, αλλά
αντιµετωπίζεται µε ειδικότερη διαδικασία,
β) άλλοι αναφερόµενοι έθεσαν το ζήτηµα αυθαίρετης αλλαγής της ένδειξης «µονοκατοικία»
σε «πολυκατοικία» και κλειδώµατος του συστήµατος, χωρίς να δίνεται καµία δυνατότητα
διόρθωσης.
Από τα ανωτέρω καθίσταται πρόδηλη η ανετοιµότητα του πληροφοριακού συστήµατος να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της έναρξης του προγράµµατος. Η ανεπάρκεια αυτή, σε
συνδυασµό µε τον όρο αποδοχής των αιτήσεων κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής
τους, δηµιουργεί προβληµατισµό όσον αφορά την διασφάλιση της αντικειµενικά ίσης
µεταχείρισης των ενδιαφερόµενων, που στην προκείµενη διαδικασία προϋποθέτει την
συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος υποδοχής των αιτήσεων. Η
κατάσταση αυτή έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση στους πολίτες και κυρίως
στους επαγγελµατίες µηχανικούς που ανέλαβαν την διεκπεραίωση των αιτήσεων πελατών
τους, επιβαρυνόµενοι µε σπατάλη εργατοωρών αλλά και επικρίσεις για την ποιότητα της
παρεχόµενης από αυτούς υπηρεσίας, χωρίς δική τους ευθύνη.
Κατόπιν αυτών θα παρακαλούσαµε:
- να ενηµερώσετε την Αρχή για τα ακριβή αίτια της δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκε,

- να διευκρινίσετε αν διαπιστώθηκε κατά πόσον η δυσλειτουργία αυτή έπληξε οµοιόµορφα
όλους τους χρήστες µιας δεδοµένης περιφέρειας, ή αν παρατηρήθηκε χρονικά και τοπικά
διαφοροποιηµένη αστάθεια του συστήµατος, γεγονός που εγείρει πράγµατι ζήτηµα ισότιµης
πρόσβασης των χρηστών στο πρόγραµµα. Στη δεύτερη περίπτωση θα παρακαλούσαµε να
µας ενηµερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεσθε να προβείτε προς διασφάλιση της
ίσης µεταχείρισης των αιτούντων,
- να εξετάσετε τα ειδικότερα θέµατα που τίθενται στο παρόν και να ενηµερώσετε την Αρχή για
τις απόψεις και ενέργειές σας σχετικά,
- να ορίσετε συγκεκριµένα στελέχη των υπηρεσιών σας ως σταθερούς συνδέσµους επαφής
µε το Συνήγορο του Πολίτη προκειµένου να συζητηθούν τα διαλαµβανόµενα στο παρόν
έγγραφο και να επιλύονται, κατά το δυνατόν ταχύτερα, τα προβλήµατα που αναφύονται στη
διαδροµή του προγράµµατος.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση και συνεργασία.
Με εκτίµηση
Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

