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1. υγκρότηςη Ομάδασ Εργαςίασ  
 

Η Ομάδα Εργαςίασ ςυγκροτικθκε με τθν Α6/Σ4/21 απόφαςθ τθσ Δ.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα.  Με τθν απόφαςθ κακορίςτθκαν 
το αντικείμενο τθσ Ο.Ε., θ διάρκεια τθσ και τα μζλθ τθσ, ωσ εξισ: 
 

- Αντικείμενο τθσ Ο.Ε. είναι θ κατάκεςθ τεκμθριωμζνων προτάςεων για τθν 

ορκολογικι και ςφμφωνθ με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ υλοποίθςθ των 

επόμενων φάςεων του ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ.  Ρροτείνεται επίςθσ, 

θ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ διοργάνωςθσ, με φυςικι παρουςία ι μζςω 

τθλεςυνάντθςθσ, ενθμερωτικισ θμερίδασ για το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

- Χρόνοσ διάρκειασ τθσ Ο.Ε. ορίηεται ζωσ το πζρασ τθσ κθτείασ τθσ Μ.Ε. (2024) 

- Μζλθ τθσ Ο.Ε. είναι οι: 

 
1. Κουςκουρίδθσ Δθμιτριοσ (Ρ.Μ. & Η.Μ., Ρρόεδροσ Μ.Ε. ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΤΕΕ/ΤΚΜ) 

2. Νάνοσ Ιωάννθσ (Ρ.Μ.) 

3. Δόγασ Αςτζριοσ (Μ.Μ.)                             

4. Ρετρίδθσ Χριςτοσ (Ρ.Μ.)               

5. Καβαλλάρθσ Γεϊργιοσ (Ρ.Μ.) 

6. Καφεςτίδθσ Αναγνϊςτθσ (Ρ.Μ., μζλοσ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ) 
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2. υνεδριάςεισ Ομάδασ Εργαςίασ  
 

Η ομάδα εργαςίασ ςυνεδρίαςε δφο (2) φορζσ ζωσ τϊρα, με τθλεδιάςκεψθ, τθν 

1θ ςτισ 22.04.21 και τθν 2θ ςτισ 05.05.21,με παρόντα όλα τα μζλθ τθσ. 

Αντικείμενο των δφο (2) αυτϊν ςυνεδριάςεων ιταν θ ςυλλογι όλων των 

προτάςεων που ζχουν εκφραςτεί δθμόςια από το ΤΕΕ/ΤΚΜ προσ τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ τθσ Ρολιτείασ, αλλά και θ ςυμπλιρωςθ αυτϊν με επιπλζον προτάςεισ 

από τα μζλθ τθσ ομάδασ, προκειμζνου να ενςωματωκοφν ςτο παρόν αρχικό 1ο  

παραδοτζο.  

 

Πλα τα μζλθ τθσ Ο.Ε. τοποκετικθκαν επί των κζςεων και προτάςεων που ζχει 

εκφράςει το ΤΚΜ. Από τθν ςυηιτθςθ διαπιςτϊκθκε ότι υπιρξε απόλυτθ ταφτιςθ 

όλων των μελϊν και προζκυψαν επιπλζον προτάςεισ ωσ προσ τισ ήδη 

κατατεθειμζνεσ, οι οποίεσ είναι οι ακόλουκεσ : 

 

- Ο οδθγόσ του προγράμματοσ να ανακοινϊνεται ςε ικανό χρονικό διάςτθμα 

πριν τθσ ζναρξθσ καταχϊρθςθσ των αιτιςεων ϊςτε, να υπάρχει αρκετόσ 

χρόνοσ προετοιμαςίασ από τθν πλευρά όλων των ενδιαφερόμενων.  

- Να ενςωματωκοφν ςτθν αξιολόγθςθ των προτάςεων ενεργειακά, κοινωνικά 

και οικονομικά κριτιρια. 

- Να λθφκεί υπόψθ θ παλαιότθτα των καταςκευϊν.  

- Στθν κατανομι των διακζςιμων πόρων επί τθσ Επικράτειασ να λθφκοφν 

υπόψθ οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ.  

- Να επαναξιολογθκεί ο ενεργειακόσ ςτόχοσ των τριϊν (3) κατθγοριϊν 

αναβάκμιςθσ ωσ κριτιριο ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ.  

- Να αυξθκοφν οι αμοιβζσ των μθχανικϊν και να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ ςτθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ.  

- Να επαναξιολογθκοφν τα ποςοςτά επιδότθςθσ και ο μζγιςτοσ 

προχπολογιςμόσ κάκε ζργου για τθν πιο αποτελεςματικι πρόοδο 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.  
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- Οι ζλεγχοι εκταμίευςθσ από τθν πλευρά του προγράμματοσ να γίνονται ςε 

ςφντομουσ χρόνουσ κακόςον κακυςτεροφν τισ αντίςτοιχεσ καταβολζσ προσ 

τουσ προμθκευτζσ. 

- Να αρκεί το αςυμβίβαςτο μεταξφ του Α’ και Β’ ΡΕΑ ϊςτε να μπορεί να 

γίνεται από τον ίδιο μθχανικό εφόςον δεν υπάρχουν άλλα αςυμβίβαςτα.  

- Για τθν ζκδοςθ ΕΕΜΚ να απαιτείται θ ςυναίνεςθ ςτισ πολυκατοικίεσ ςε 

ποςοςτό 51% αντί τθσ πλιρουσ ςυναίνεςθσ του 100%.  

- Να δοκοφν οδθγίεσ ςε κεντρικό επίπεδο για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςε διατθρθτζα κτίρια.  

- Να εξεταςτεί ωσ οδθγία προσ τισ τράπεηεσ να ανεβάηουν οι ίδιοι τθν 

δανειακι ςφμβαςθ των ωφελοφμενων ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

- Nα υπάρχει ςυγκεκριμζνθ λίςτα δικαιολογθτικϊν, τθν οποία να γνωρίηουν 

όλοι από πριν, ϊςτε να γίνουν πιο απλοί και γριγοροι οι ζλεγχοι 

ολοκλιρωςθσ των ζργων. 

 

 

Ραράλλθλα με τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Ομάδασ το ΤΕΕ/ΤΚΜ ςυμμετζχει ςτθν 

Γνωμοδοτικι Επιτροπι Ρεριφερειακϊν Τμθμάτων ΤΕΕ για εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ, με εκπρόςωπο τον Ρρόεδρο τθσ Μ.Ε. Ενζργειασ 

ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Δθμιτρθ Κουςκουρίδθ. Πλεσ οι εκφραςμζνεσ κζςεισ και προτάςεισ του 

ΤΚΜ, κακϊσ και οι προτάςεισ τθσ παροφςασ Ο.Ε., τζκθκαν ςε γνϊςθ όλων των 

υπόλοιπων Ρεριφερειακϊν Τμθμάτων προσ διαβοφλευςθ και ενςωμάτωςθ ςε ζνα 

τελικό ενιαίο γνωμοδοτικό κείμενο προσ το κεντρικό ΤΕΕ.  

 

Ρζραν του παρόντοσ αρχικοφ 1ου παραδοτζου, θ Ο.Ε. κα ςυνεδριάηει ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα, ϊςτε να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ πάνω ςτθν επικείμενθ νζα 

προκιρυξθ του προγράμματοσ.  
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Α6/4/21 

1. ΑΠΟΦΑΗ Γ.Δ. ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηελ πγθξόηεζε Ο.Δ. γηα ην ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ – ΑΤΣΟΝΟΜΧ 
 

Απόθαζε ζπγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ην πξόγξακκα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ – ΑΤΣΟΝΟΜΧ 

πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε ζέκα : «Παξαθνινύζεζε Πξνγξάκκαηνο ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ – 

ΑΤΣΟΝΟΜΧ» 

 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε :  

1. Σν άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/14.12.1926 "Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο 

ΣΔΔ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ" φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 1486/1984 

"ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΣΔΔ" θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/93. 

2. Σν άξζξν 50 ηνπ Ν. 1947/1991 "Απινχζηεπζε θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη άιιεο 

ξπζκίζεηο" (ΦΔΚ 70Α)  

3. Σν άξζξν 66 ηνπ Ν. 4042/2012  

4. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Μ.Δ. Δλέξγεηαο  

                                   Απνθαζίδεη 

πγθξνηεί νκάδα εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

 Κνπζθνπξίδεο Γεκήηξηνο. (Π.Μ. & Ζ.Μ.) 

 Νάλνο Ησάλλεο (Π.Μ.) 

 Γφγαο Αζηέξηνο. (Μ.Μ.)                             

 Πεηξίδεο Υξήζηνο. (Π.Μ.)               

 Καβαιιάξεο Γεψξγηνο. (Π.Μ.) 

 Καθεζηίδεο Αλαγλψζηεο. (Π.Μ.) 

θνπόο: 

Ζ θαηάζεζε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή θαη ζχκθσλε κε ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο πινπνίεζε ησλ επφκελσλ θάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο.  Πξνηείλεηαη 

επίζεο, ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηνξγάλσζεο, κε θπζηθή παξνπζία ή κέζσ ηειεζπλάληεζεο, 

ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 Υξφλν δηάξθεηαο ηεο Ο.Δ. :Έσο ην πέξαο ηεο ζεηείαο ηεο Μ.Δ. (2024) 

 Ζ Ο.Δ. ζα είλαη ρσξίο απνδεκίσζε 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ηεο Ο.Δ. ζα γίλεη απφ ηελ Μ.Δ. Δλέξγεηαο 

 Ζ αλάζεζε γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ ππαιιειηθή ηδηφηεηα νξηζκέλσλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ επηζηήκνλεο θαη ε εθηέιεζή ηνπ ζα γίλεηαη εθηφο ησλ σξψλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 
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2. ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΔΔ/ΣΚΜ, γηα ην Πξόγξακκα, πξνο Τθππνπξγό Πεξηβάιινληνο (Αξ. Πξωη. 3203-

06/11/2020, δεκνζηεύζεθε ζην newsletter ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ηελ 05/11/2020) 

 

Θέκα : ρόιηα επί ηεο πξνδεκνζίεπζεο ηνπ νδεγνύ γηα ην «Δμνηθνλνκώ – Απηνλνκώ»  

 

Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, 

ε ζπλέρεηα ηεο απφ 13.10.2020 πξνδεκνζίεπζεο ηνπ νδεγνχ πινπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα 
ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ – ΑΤΣΟΝΟΜΩ, ε Μφληκε Δπηηξνπή Δλέξγεηαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζπλέιεμε πιεζψξα 
εξσηεκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο.  

πλνςίδνληαο ηα θχξηα ζεκεία ζα ζέιακε λα ζέζνπκε ηα παξαθάησ αξρηθά ζρφιηα / παξαηεξήζεηο 
ψζηε απηά λα απνηειέζνπλ βειηησηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηνλ ππφ δηακφξθσζε ηειηθφ νδεγφ 
πινπνίεζεο.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ αηηήζεσλ, ζεσξνχκε αλαγθαίν λα δνζεί ε 
δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαρσξήζνπλ ηελ αίηεζε αθφκα θαη εάλ δελ 
πξνιάβνπλ λα δεζκεχζνπλ πξνυπνινγηζκφ. Οη πφξνη πνπ ζα απνδεζκεπζνχλ απφ ηελ κε 
πινπνίεζε πξνηάζεσλ ή νη πφξνη πνπ δελ ζα εθηακηεπζνχλ ιφγσ κεησκέλνπ αληηθεηκέλνπ 
παξεκβάζεσλ ζα απνηειέζεη δεμακελή πφξσλ πξνο θάιπςε απηψλ ησλ αηηήζεσλ. 
Δπηπξνζζέησο φζεο αηηήζεηο δελ κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζα κπνξέζνπλ λα 
απνηειέζνπλ ηηο επφκελεο γηα ηνλ λέν θχθιν αηηήζεσλ ηνπ 2021.   

 Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ ηεο επηρνξήγεζεο θαη επεηδή ε ηξαπεδηθή πξνθαηαβνιή 
παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα ηνπ 70% ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, εθηηκνχκε 
φηη ζα ππάξμεη δπζιεηηνπξγία ξεπζηφηεηαο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 
Αλαδφρσλ. Πξνηείλνπκε λα αλέιζεη ε ηξαπεδηθή πξνθαηαβνιή ζην 100% ηνπ ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ ή ελαιιαθηηθά λα δνζεί δπλαηφηεηα εθηακίεπζεο ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζηα πξφηππα 
αληίζηνηρσλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ.  

 Ζ θαζνξηζζείζα ακνηβή γηα ηελ έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ησλ 250 επξψ ζεσξνχκε 
φηη είλαη κηθξή θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζην έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειέζεη ν κεραληθφο πνπ ζα 
ηελ αλαιάβεη. Έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 500 επξψ ζεσξνχκε σο ην ειάρηζην ην νπνίν πξέπεη 
λα δνζεί.  

 Ζ απαίηεζε έθδνζεο ηνπ Β’ ΠΔΑ απφ έλα δηαθνξεηηθφ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή ζε ζρέζε κε 
ην Α’ ΠΔΑ, δεκηνπξγεί έλα έληνλν αίζζεκα ππνηίκεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ησλ 
ζπλαδέιθσλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ ην νπνίν παξαθαινχκε λα εμαιεηθζεί. Απνηειεί κηα 
ζπλζήθε ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΚΔΝΑΚ νχηε απφ ηελ πθηζηάκελε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. 

 Ζ ππνρξεσηηθή αλαβάζκηζε ησλ 3 θαηεγνξηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνζνζηηαία 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο σο πξνο ην θηίξην αλαθνξάο, απνθιείεη πιεζψξα δηακεξηζκάησλ ζηα 
νπνία είλαη αδχλαην λα πινπνηεζνχλ πνιιέο παξεκβάζεηο. Σαπηφρξνλα απνθιείεη ηα ρακειά 
νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηα νπνία αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πινπνίεζε έξγνπ κε 
απμεκέλν πξνυπνινγηζκφ. Απηφ αληίθεηηαη ζηελ ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ηεο 
Δλεξγεηαθήο θηψρεηαο ζηελ ρψξα καο φπνπ ην θαηλφκελν είλαη έληνλν ζηα ρακειά 
εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Παξαθαινχκε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ελ ιφγσ απαίηεζεο ψζηε λα 
εληαρζνχλ θαη απηά ηα αδχλαηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζην πξφγξακκα.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ (net metering) ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θζάζεη ζηελ θαηεγνξία Β+, παξαθαινχκε λα 
δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζηνλ θχθιν ησλ αηηήζεσλ θαη θαηνηθίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 
παιαηφηεξνπο θχθινπο πξνγξακκάησλ θαη αλαβαζκίζηεθαλ ζε θαηεγνξία Β+ ψζηε θαη ζε 
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απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα ΑΠΔ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δνζεί 
πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζε θαηνηθίεο πςειήο ελεξγεηαθήο θιάζεο 
εληζρχνληαο ηελ απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα.  

 Παξαθαινχκε λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ε έθθξαζε «ε εγθαηάζηαζε ειηαθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ΕΝΥ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φζεο επηιέμηκεο θαηνηθίεο δελ ππάξρεη 
ζρεηηθφ εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα» 

 Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ηνπ ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο θαη επεηδή γηα 
ηελ νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία απαηηνχληαη εξγαζίεο ππνδνκήο θαη ειεθηξνινγηθψλ 
θαηαζθεπψλ, ζεσξνχκε φηη ηα 500€ δελ θαιχπηνπλ ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο θαη πξνηείλνπκε ηελ 
αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ ζηα 1.000€  

 

Με εθηίκεζε, 
 

Γηα ην ΣΔΔ/ΣΚΜ 
Ο Πξφεδξνο 

 
Γεψξγηνο Σζαθνχκεο 
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3. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΟΤ ΣΔΔ/ΣΚΜ 02/02/2021 (δεκνζηεύζεθε ζην newsletter ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ηελ 

04/02/2021) 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
Αξηζκ. Πξωη. 268/03-02-2021 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΣΗ  

ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ην ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ – ΑΤΣΟΝΟΜΧ 
 

Οινθιεξψζεθε ηελ Παξαζθεπή 29/1/21 ε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξφγξακκα 

Δμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  Ακέζσο κεηά, φπσο ήηαλ δπζηπρψο 

αλακελφκελν, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ δέρζεθε πιήζνο παξαπφλσλ απφ πνιίηεο θαη κεραληθνχο γηα ηελ απίζηεπηε 

ηαιαηπσξία πνπ αληηκεηψπηζαλ επί ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία, γηα κηα αθφκα θνξά, εκθάληζε πνιιέο θαζπζηεξήζεηο θαη πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο 

αδπλακία δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ κε ηελ ΑΑΓΔ, πξνβιήκαηα ζηε θφξησζε ζηνηρείσλ ησλ ΠΔΑ απφ 

ην buildingcert, εμαθάληζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ, ρξνλνθαζπζηέξεζε απφ έλα βήκα ζην 

επφκελν, πιήξε ιεηηνπξγηθή πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πνιιψλ 

πνιηηψλ & κεραληθψλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε αμηνπξέπεηα, ρσξίο έληαζε θαη πίεζε. 

Ζ άζρεκε εηθφλα πνπ παξνπζίαζε ην νκνινγνπκέλσο επηηπρεκέλν πξφγξακκα, επηβεβαηψλεη ηε πάγηα 

ζέζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ φηη ε επηινγή ησλ επηρνξεγνχκελσλ πξνηάζεσλ κε βάζε κφλν ηελ ρξνληθή ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο είλαη δνκηθώο πιήξωο ιαλζαζκέλε.  ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλνπκε ζηελ 

πνιηηηθή εγεζία λα πηνζεηήζεη ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Γηα ηνλ ηξέρνληα θύθιν αηηήζεωλ: 

o Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ επηβεβαησζεί λα 
νινθιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο 

o Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ νδεγνχ πινπνίεζεο λα 
εληαρζνχλ ζε ιίζηα επηιαρφλησλ 

o Να επηρνξεγεζνχλ φιεο νη επηιαρνχζεο πξνηάζεηο κέζσ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ηακείνπ αλάθακςεο, 
κε ηνπο πθηζηάκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ιφγσ ηεο πνιχκελεο 

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

αλάθακςεο πξνο ην Δμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ, ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά θαη ζεξαπεπηηθά ζηελ 

πιεγσκέλε Οηθνλνκία καο θαζφζνλ ρξεηάδεηαη άκεζα ξεπζηφηεηα. 

Γηα ηνλ επόκελν θύθιν αηηήζεωλ: 

o Να θαηαξγεζεί ε ρξνληθή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ επηρνξεγνχκελσλ 
πξνηάζεσλ 

o Να ελζσκαησζνχλ θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ηα νπνία λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαβάζκηζε 
ησλ παιαηφηεξσλ θαη πην ελεξγνβφξσλ θηηξίσλ θαζψο θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 

o Να πξνβιεθζεί δηαδηθαζία γηα πνιπήκεξε θαηαρψξεζε αηηήζεσλ κε άλεζε ρξφλνπ γηα φινπο 
ηνπο πνιίηεο, ηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο ζπκβνχινπο έξγσλ 

o Να ζπζηαζεί κφληκε θνηλή νκάδα εξγαζίαο ΤΠΔΝ/ΣΔΔ γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ, πηζηεχεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ ζα εληζρχζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ, πνπ αθνξνχλ αθελφο ζηελ κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αθεηέξνπ ζηελ 

αλαζέξκαλζε θαη ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γειηία Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαηαρωξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, www.tkm.tee.gr, 
ζην link, Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ / Γξαθείν Σύπνπ  

http://www.tkm.tee.gr/
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4. ΦΗΦΙΜΑ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΙΑ ΣΔΔ/ΣΚΜ 19/03/2021 (δεκνζηεύζεθε ζην newsletter ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΚΜ ηελ 01/04/2021) 

                                                                                            ΣΕΕ 

--------------------------------------------------------------------ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-------- 
                                                                                                     Μ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
                                                                                                                    Τθλ. 2310883100-99 
                                                                                                                        Fax 2310883110 

                                                                                                   Α Ν Σ Ι Π Ρ Ο  Ω Π Ε Ι Α 
 
 

Φήθηζκα ηεο Αληηπξνζωπείαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ  
ζηε ζπλερηδόκελε 3ε Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο 19εο Μαξηίνπ 2021  

γηα ην πξόγξακκα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΤΣΟΝΟΜΩ 
 
Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζπληάζζεηαη κε ην ςήθηζκα ηεο ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ηνπ ΣΔΔ ηεο 
19εο ∆εθεκβξίνπ 2020 γηα ην πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ – ΑΤΣΟΝΟΜΩ θαη εθδίδεη ην αθφινπζν 
ςήθηζκα:  
 
«Παξά ην γεγνλφο πσο ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ δνκηθά, ππήξρε ην πεξηζψξην έζησ 
κηθξψλ βειηηψζεσλ πξηλ αλνίμεη μαλά ην πξφγξακκα γηα ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο, αλάκεζα ζε απηέο 
θαη ε δηθή καο. Ζ αλαβνιή ηνπ απφ ην λέν ππνπξγφ ΤΠΔΝ θαηά δπν βδνκάδεο γηα λα αλαβαζκηζηεί ην 
ζχζηεκα, δεκηνχξγεζε ηελ ειπίδα πσο ηνπιάρηζηνλ ζα είρακε έλα πην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε 
θαιχηεξνπο νξνχο δηαθάλεηαο θαη ζσξαθηζκέλν απφ θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ παξέθακπηαλ ην 
ρξνληθφ θξηηήξην, πνπ ήηαλ θαη ην θαζνξηζηηθφ γηα ηελ έληαμε κηαο αίηεζεο. ∆πζηπρψο ε επαλέλαξμε 
δηέςεπζε ηηο νπνίεο πξνζδνθίεο. Ήδε απφ ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο κεηά αλαβάζκηζεο πεξηθέξεηαο Αλ. 
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζηηο 25/1 ην ζχζηεκα δελ αληαπνθξίζεθε θαη έπεζε γηα πεξίπνπ 15 ιεπηά. 
Παξάιιεια δελ εηζαθνχζηεθε ην αίηεκα καο γηα πξνζζήθε captcha, ην γλσζηφ εηθνλίδην πνπ απαηηεί 
λα ηζεθάξεη ν δηαρεηξηζηήο έλα λνχκεξν γηα λα απνδείμεη πσο «δελ είλαη ξνκπφη», δειαδή πσο είλαη 
έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε θαη φρη έλα πξφγξακκα πνπ θαηαρσξεί πνιιαπιέο 
αηηήζεηο. Απηή ε απαίηεζε πθίζηαηαη ζε πην απιέο αηηήζεηο, φπσο πρ ζηελ έθδνζε παξάβνινπ 5€ γηα 
ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, αιιά θξίζεθε απφ ην λέν ππνπξγφ πσο δελ είλαη ζθφπηκν λα ππάξρεη γηα 
ηε δηαρείξηζε κηα αίηεζεο 50.000€ ζε έλα πξφγξακκα 890εθ.  
 
ηελ πεξηθέξεηά καο ηα πξνβιήκαηα ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξα, θαζψο ε επηινγή ηεο εκεξνκελίαο 29/1 
ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ εκέξα θαηάζεζεο ΦΠΑ ηξηκήλνπ, θαζηζηψληαο ηε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε 
ηελ ΑΑ∆Δ πξνβιεκαηηθή ιφγσ απμεκέλνπ θφξηνπ. Όζνη ινηπφλ πξνζπάζεζαλ λα εληάμνπλ αίηεζε 
ζηελ πεξηθέξεηα θεληξ. Μαθεδνλίαο γίλαλε κάξηπξεο κηαο θαηάζηαζεο πνπ μεπέξαζε θάζε 
πξνεγνχκελν. Ζ ψξα έλαξμεο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ ζηηο 10:00. ε θάπνηνπο άλνημε ην ζχζηεκα θαλνληθά 
ζηελ ψξα πνπ πξνβιεπφηαλ, φκσο ζε θάπνηνπο άιινπο ιίγα ιεπηά κεηά. ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ φρη 
ζε φινπο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ αληαπνθξίλνληαλ θαη παξνπζίαδε 
ζπλερψο ζθάικαηα, ελψ ζε θάζε εηζαγσγή ζηνηρείνπ ε ειεθηξνληθή δηαζηαχξσζε δηαξθνχζε απφ 
πνιιά δεχηεξα έσο θαη ιεπηά νιφθιεξα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πσο φηαλ πεξηνξίζηεθαλ ηα θνιιήκαηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο φζνη νινθιήξσλαλ ηελ αίηεζή ηνπο έθπιεθηνη έβιεπαλ πσο ηα θνλδχιηα είραλ 
εμαληιεζεί! Λακβάλνληαο ππ' φςηλ ηα παξαπάλσ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο Α-
ΣΔΔ ηηο 19/12/20 απνθαζίδνπκε εθ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο καο 
 

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE  
Section of Central Macedonia  
M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki  
Tel. 00302310 883100-99  
Fax 00302310 883110 
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆Α  
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 

Α. Γηα ην ζρεδηαδόκελν λέν πξόγξακκα  

1. Να ζπκκεηέρνπκε κε εθπξφζσπν ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξφηαζεο 

πξνο ην ΤΠΔΝ ζηηο βάζε ΟΛΩΝ ησλ παξαπάλσ αξρψλ- θξηηεξίσλ πνπ έζεζε ε Α-ΣΔΔ. θνπφο είλαη 

ε πιαηθφξκα λα παξακέλεη αλνηρηή γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη ελδηαθεξφκελνη λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κε ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνιή ησλ κεραληθψλ ηνπο θαη επηιέμηκεο λα 

είλαη ζην ηέινο νη αηηήζεηο κε κεγαιχηεξε κνξηνδφηεζε (ζηε βάζε θνηλσληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ 

θξηηεξίσλ), απηέο δειαδή πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ηελ επηδφηεζε σο επθαηξία γηα ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε θαη φρη σο κέζν ππεξθνζηνινγήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο.  

2. Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Μεραληθνχ (ζπκβνχινπ, κειεηεηή, επηβιέπνληα, ειεγθηή) θαη αχμεζε ησλ 

ακνηβψλ ηνπ, ηηο νπνίεο ζα θαιχπηεη θαηά 100% ην εθάζηνηε πξφγξακκα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο.  

3. Άκεζε επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη μελνδνρεία θαζψο θαη ζε θηίξηα-

θηηξηαθέο κνλάδεο άιισλ επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ πρ γξαθεία.  

4. ∆ηεχξπλζε παξεκβάζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο νηθνδνκέο (π.ρ. αχμεζε ηνπ είδνπο ησλ παξεκβάζεσλ 

ζε νηθνδνκέο ηχπνπ Β).  

5.∆ηεχξπλζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε ζπκπεξίιεςε ησλ θηηξηαθψλ 

εληζρχζεσλ θαη ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο ησλ θαηαζθεπψλ, πνπ σο κεραληθνί ζεσξνχκε πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ εηδηθά έλαληη ζεηζκνχ. 

Β) Γηα ην ππάξρνλ- ελ εμειίμεη πξόγξακκα  

1. Να δψζεη ε Πνιηηεία ζηε δεκνζηφηεηα θαη αλαιπηηθά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε 

ηεο, αλαθνξηθά κε ην πφηε θαηαηέζεθε ρξνληθά ε πξψηε αιιά θαη ε ηειεπηαία αίηεζε αιιά θαη ηνπο 

αθξηβείο ρξφλνπο θαηάζεζεο ησλ ινηπψλ αηηήζεσλ, πνπ θαηαρσξήζεθαλ εκπξφζεζκα ζην ζχζηεκα, 

γηα θάζε πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα ηνπ «Δμνηθνλνκψ – Απηνλνκψ». Εεηάκε λα ιάβνπκε σο ηκήκα ηα 

ζηνηρεηά πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθέξεηα ΚΜ.  

2. Να απνθιεηζηεί απφ ηελ ππαγσγή, αλ εληνπηζηεί, θάζε αίηεζε πνπ εηζήρζε κε ελδερφκελε 

παξάθακςε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κε αζέκηηα κέζα. Γη απηφ ην ιφγν: α. Οη ζπλάδειθνη πνπ 

έζηεηιαλ ηελ επηζηνιή θαηαγγειίαο ζηελ εηζαγγειία Βέξνηαο, ε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ηκήκαηνο θαη ε 

∆.Δ. ζα ηνπο παξέρεη ηε βνήζεηα πνπ ζα δεηεζεί. β. Θα ζηαιεί επηζηνιή- νδεγία πξνο ηνπο ειεγθηέο 

ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ζε ζρέζε κε ην πνηα ζπκπιήξσζε πηλάθα 

παξεκβάζεσλ ΗΗΗ είλαη αζέκηηε θαη σο εθ ηνχηνπ πνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζα είλαη επηηξεπηέο ζχκθσλα 

κε ηνλ νδεγφ θαη πνηεο ζα νδεγνχλ ζε απέληαμε, σο εζθεκκέλα ζπκπιεξσκέλνο ιάζνο κε ζθνπφ ηελ 

παξάθακςε ηνπ ρξνληθνχ θξηηεξίνπ.  

3. Να ειεγρζεί απφ αλεμάξηεην θνξέα ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο. 

4. Γηα ηηο πεξίπνπ 50.000 αηηήζεηο/νηθνγέλεηεο πνπ δελ εγθξίζεθαλ ιφγσ εμάληιεζεο ησλ θνλδπιίσλ. 

Δθφζνλ ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έληαμε ή κε κηαο αίηεζεο ήηαλ ε ρξνληθή ζεηξά ησλ αηηήζεσλ, 

άιια απηή θαηαιχζεθε απφ ηε κε ηζφηηκε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ιφγσ ηπραίσλ ή ιηγφηεξν ηπραίσλ 

παξαγφλησλ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ φιεο νη αηηήζεηο, πνπ άθεζαλ ειεθηξνληθφ ίρλνο θαη ζα 

πεξάζνπλ ην ζηάδην ηεο εθιεμηκφηεηαο θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα θνλδχιηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηα  
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆Α  
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 

“εμνηθνλνκψ” απφ ην ΔΠΑ 2014-2020 θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ έσο ην 2023 θαη απφ απηά πνπ ζα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηηο επαλεληάμεηο ιφγσ ρξήζεο ινγηζκηθψλ πνπ παξέθακπηαλ ηε ρξνληθή ζεηξά ή 

ιφγσ ζθφπηκεο εηζαγσγήο ςεπδψλ ζηνηρείσλ ζηνλ πηλάθα παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξάθακςε 

ηεο ρξνληθήο ζεηξάο θαη απφ απηά πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ απφ ηηο κε πινπνηεζείζεο αηηήζεηο θαη ηηο 

απεληάμεηο ηνπ ΔΚΟ 2- β θχθινο. Δίκαζηε βέβαηνη φηη ε αλσηέξσπξφηαζε έρεη πνιιαπιά νθέιε ηα 

νπνία παξαζέηνπκε: - Θα εηζξεχζνπλ ζηελ Οηθνλνκία επηπιένλ 800εθ. € άκεζεο ξεπζηφηεηαο εληφο 

ηνπ 2021 θαη φρη ην 2022 φπνηε θαη φηαλ εγθξηζεί ν επφκελνο θχθινο αηηήζεσλ.   

Οη παξαπαλσ 50.000 νηθνγέλεηεο ζα πξνιάβνπλ λα ζσξαθίζνπλ ελεξγεηαθά ηελ θαηνηθία ηνπο πξηλ ηνλ 

επφκελν ρεηκψλα.  

Θα απνθεπρζνχλ πεξαηηέξσ έμνδα πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ επφκελν θχθιν αηηήζεσλ γηα φινπο απηνχο 

ηνπο πνιίηεο.  

Δηδάιισο ην πξφγξακκα θηλδπλεχεη λα αθπξσζεί ζπλνιηθά ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ην ΣΔΔ-ΣΚΜ αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο θαη δηαθίλεζεο (ζε 

ζχκβνπινπο θαη αηηνχληεο πνιίηεο) ειεθηξνληθνχ ςεθίζκαηνο πξνο ηνλ ππνπξγφ ΤΠΔΝ θαη ηνλ 

Πξσζππνπξγφ -πνπ κε βαζηθφ ζηνηρείν ππνγξαθήο ηνπ ςεθίζκαηνο ηελ αλαθνξά ηνπ α/α δήισζεο 

ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα- λα αηηείηαη λα εληαρζεί ε αίηεζε ηνπ εθφζνλ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Θεζζαινλίθε 19.3.2021  

Σα κέιε ηεο “Α” ΣΔΔ/ΣΚΜ 


