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: Διερεύνηση δυνατότητας αύξησης χρηματοδότησης Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στη Δυτική Μακεδονία

Το ανακοινωθέν πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» με την έναρξη της
καταχώρησης των αίτησεων των ενδιαφερομένων στις 28/2/2018, κατά γενική
παραδοχή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία. Με την έκδοση του
οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος, παρατηρείται ότι στον πίνακα κατανομής του
συνολικού προϋπολογισμού του ανά Περιφέρεια, δεν υπάρχει καμία απολύτως
πρόβλεψη και κατανομή πόρων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(Π.Ε.Π.) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι μοναδικοί πόροι για την Περιφέρειά
μας προέρχονται από το ΕΠΑΝΕΚ και αυτοί είναι αναλογικά με τις ανάγκες τις
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λίγοι.
Παρακαλούμε όπως διερευνήσετε το ενδεχόμενο πιθανής περαιτέρω ενίσχυσης του
συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία, μέσω
κατανομής πόρων και από το σχετικό Π.Ε.Π. Επίσης, αν προκύψει ανάγκη, να υπάρξει
δυνατότητα ευελιξίας στην κατανομή είτε επιπρόσθετων πόρων μέσω ΕΠΑΝΕΚ, είτε
ανακατανομής μεταξύ των Περιφερειών που ενδεχομένως δεν θα εξαντλήσουν τους
διαθέσιμους πόρους.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίαζει μεγάλες ανάγκες ενεργειακής
εξοικονόμησης, λόγω της κλιματικής ζώνης στην οποία βρίσκεται το σύνολο της
Δυτικής Μακεδονίας - ζήτημα το οποίο το ΤΕΕ/ΤΔΜ πολλαπλώς ανέδειξε από το 2011
[Θέσεις ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού
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φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του πετρελαίου
κίνησης και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στη Δυτ. Μακεδονία] και 2014
[Διατύπωση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη φορολόγηση του πετρελαίου
θέρμανσης και τις επιπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία].

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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