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Θέμα

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

Σχετ.

: H με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 207 (28-2-2018) επιστολή μας

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», με την προγραμματισμένη έναρξη
καταχώρησης στη σχετική πλατφόρμα των αίτησεων των ενδιαφερομένων στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να είναι σήμερα Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, εμφάνισε
εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος για τη Δυτική
Μακεδονία σε λίγες μόνο ώρες. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα «κλείδωσε» και
οι μόνες αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές από εδώ και πέρα θα καταχωρούνται ως
επιλαχούσες.
Όπως είχαμε επισημάνει έγκαιρα στις 28-2-2018 («Διερεύνηση δυνατότητας αύξησης
χρηματοδότησης Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στη Δυτική
Μακεδονία»»), η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος ανά
Περιφέρεια, παρουσίαζε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερα μικρή
χρηματοδότηση της τάξης των 6.662.055,58 ευρώ. Τονίσαμε, ότι υπήρχε άμεση ανάγκη
να διερευνηθεί και να προβλεφθεί κατανομή πόρων εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη και
από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας καθώς
στον συνολικό Π/Υ του Προγράμματος δεν υπάρχει καμία συνεισφορά. Ανάλογο αίτημα
καταθέσαμε με την ίδια επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το
ΕΤΕΑΝ για επιπλέον χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εξ’ αρχής η χρηματοδότηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τη Δυτική Μακεδονία
ήταν πολλή χαμηλή σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες για ενεργειακή αναβάθμιση
των κτηρίων της μιας Περιφέρειας που στο σύνολο της, κατατάσσεται στη
δυσμενέστερη κλιματική ζώνη Δ (σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
[Θέσεις ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού
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].
Αιτούμαστε λοιπόν, την άμεση σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών ορίων του
προγράμματος για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι σήμερα
επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα αυτή. Δηλαδή συνεισφορά εκ μέρους του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, όπως η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας υποσχέσθηκε σε περίπτωση που οι αρχικοί πόροι δεν αποδειχθούν
επαρκείς. Επίσης σημαντική ενίσχυση της αρχικής συνεισφοράς των πόρων του
ΕΠΑΝΕΚ, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στις ευεργετικές συνέπειες της ενεργειακής
κτιριακής αναβάθμισης όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που κατατάσσονται πλέον ως
επιλαχόντες ή δεν έχουν κατορθώσει μέχρι τώρα να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους,
λόγω «κλειδώματος» του συστήματος.

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

Δημήτριος Μαυροματίδης
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