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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ για ηο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΤΣΟΝΟΜΩ 

Οινθιεξώζεθε ηελ Παξαζθεπή 29/1/21 ε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ην 

πξόγξακκα Εμνηθνλνκώ – Απηνλνκώ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ακέζσο κεηά, 

όπσο ήηαλ δπζηπρώο αλακελόκελν, ην ΤΕΕ/ΤΚΜ δέρζεθε πιήζνο παξαπόλσλ από πνιίηεο θαη 

κεραληθνύο γηα ηελ απίζηεπηε ηαιαηπσξία πνπ αληηκεηώπηζαλ επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

Η δηαδηθαζία, γηα κηα αθόκα θνξά, εκθάληζε πνιιέο θαζπζηεξήζεηο θαη πνιιά πξνβιήκαηα, 

όπσο αδπλακία δηαζηαύξσζεο ζηνηρείσλ κε ηελ ΑΑΔΕ, πξνβιήκαηα ζηε θόξησζε ζηνηρείσλ ησλ 

ΠΕΑ από ην buildingcert, εμαθάληζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ, ρξνλνθαζπζηέξεζε από 

έλα βήκα ζην επόκελν, πιήξε ιεηηνπξγηθή πηώζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία πνιιώλ πνιηηώλ & κεραληθώλ λα νινθιεξώζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε αμηνπξέπεηα, 

ρσξίο έληαζε θαη πίεζε.  

Η άζρεκε εηθόλα πνπ παξνπζίαζε ην νκνινγνπκέλσο πεηπρεκέλν πξόγξακκα, επηβεβαηώλεη ηελ 

πάγηα ζέζε ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ όηη ε επηινγή ησλ επηρνξεγνύκελσλ πξνηάζεσλ κε βάζε κόλν ηελ 

ρξνληθή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο είλαη δομικώς πλήρως λανθαζμένη. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε 

πξνηείλνπκε ζηελ πνιηηηθή εγεζία λα πηνζεηήζεη ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο : 

Για ηον ηρέτονηα κύκλο αιηήζεων : 

 Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο πνιίηεο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ 

επηβεβαησζεί λα νινθιεξώζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο 

 Να δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ νδεγνύ 

πινπνίεζεο λα εληαρζνύλ ζε ιίζηα επηιαρόλησλ 

 Να επηρνξεγεζνύλ όιεο νη επηιαρνύζεο πξνηάζεηο κέζσ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηακείνπ 

αλάθακςεο, κε ηνπο πθηζηάκελνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ νδεγνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο ιόγσ ηεο πνιύκελεο 

παλδεκίαο ηνπ Covid-19, είκαζηε βέβαηνη όηη ε εκπξνζζνβαξήο δηάζεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ 

ηακείνπ αλάθακςεο πξνο ην Εμνηθνλνκώ – Απηνλνκώ, ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη ζεξαπεπηηθά 

ζηελ πιεγσκέλε Οηθνλνκία καο θαζόζνλ ρξεηάδεηαη άκεζα ξεπζηόηεηα.  

Για ηον επόμενο κύκλο αιηήζεων : 

 Να θαηαξγεζεί ε ρξνληθή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ επηρνξεγνύκελσλ 

πξνηάζεσλ  

 Να ελζσκαησζνύλ θξηηήξηα κνξηνδόηεζεο ηα νπνία λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ παιαηόηεξσλ θαη πην ελεξγνβόξσλ θηηξίσλ θαζώο θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 

 Να πξνβιεθζεί δηαδηθαζία γηα πνιπήκεξε θαηαρώξεζε αηηήζεσλ κε άλεζε ρξόλνπ γηα 

όινπο ηνπο πνιίηεο, ηνπο  κεραληθνύο θαη ηνπο ζπκβνύινπο έξγσλ  

 Να ζπζηαζεί κόληκε θνηλή νκάδα εξγαζίαο ΥΠΕΝ/ΤΕΕ γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ όξσλ 

θαη πξνϋπνζέζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

Τν ΤΕΕ/ΤΚΜ, πηζηεύεη όηη ε πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ ζα εληζρύζεη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ, πνπ αθνξνύλ αθελόο 

ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο  δσήο ησλ πνιηηώλ, 

αθεηέξνπ ζηελ αλαζέξκαλζε θαη ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

                                                               Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 
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