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Λάρισα, 17/11/2020 
Αρ. Πρωτ.: 2011   

 
Προς  

 
Υπουργό; Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 
secmin@ypen.gr 

 
 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 
 

Θέμα: Αναβολή και μετάθεση ημερομηνίας έναρξης του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” για την Κεντρική 
και Δυτική Θεσσαλία. 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

                          ήδη από τον Οκτώβριο του 2020, σαν ΤΕΕ έχουμε ζητήσει την αναβολή έναρξης του 
προγράμματος για την καλύτερη προετοιμασία όλων, ώστε να επιτευχθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο οι 
στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας όσο και του ίδιου του προγράμματος.  Εκ νέου το ΤΕΕ,  στις 12/11/2020, 
ζήτησε με επιστολή του, αναβολή έναρξης, εξαιτίας των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία και 
τα περιοριστικά μέτρα που είναι πλέον σε ισχύ. 

Πέρα των προβλημάτων που ήδη αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ, θα πρέπει να σας 
ενημερώσουμε και για την κατάσταση που μας καλείτε να διαχειριστούμε: 

Με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ προς τους πολίτες, ως ισχύουν, δίνεται έμφαση στο να αποφεύγουν χώρους 
συγχρωτισμού, επισκέψεις σε οικίες και παραμονή σε ανοιχτούς χώρους σε συνθήκες συγχρωτισμού, ήδη από 
τον Μάρτιο του 2020. Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - 
ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020, αναστέλλονται έως 30.11.2020 οι συναθροίσεις/δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, 
ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων 
υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α' 131).Στην παράγραφο 3 
του ίδιου άρθρου, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας για ιδιωτικές επιχειρήσεις αναφέρονται τα παρακάτω: 

● Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

● Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση 
ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. 

● Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των 
καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. 

● Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού. 
● Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 
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● Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη 
συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. 

Για την ένταξη ενός ακινήτου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ, απαιτείται η επίσκεψη του 
Μηχανικού στην οικία του πολίτη, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες που είναι αδύνατες 
με τηλε-εργασία (αποτύπωση ακινήτου, ενεργειακή επιθεώρηση, κτλ). Όπως και η επίσκεψη τεχνικών και 
συνεργείων προκειμένου να κάνουν αυτοψία στο ακίνητο για να εκδώσουν οικονομική προσφορά για το έργο, 
και εκ νέου επίσκεψή τους στα γραφεία των μηχανικών. 

Ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση την προαναφερόμενη ΚΥΑ σχετικά  με την αναστολή επισκέψεων και 
συναθροίσεων πολιτών σε ιδιωτικό χώρο, αλλά και με τις κατ εξαίρεση κατεπείγουσες περιπτώσεις 
εξυπηρέτησης κοινού καθώς η ένταξη στο πρόγραμμα δεν επείγει.  Είναι προφανές, πώς όλα τα παραπάνω 
καλούμαστε να τα κάνουμε εν μέσω προσωπικού, οικογενειακού και κοινωνικού ρίσκου μετάδοσης του ιού, 
ενόψει της έναρξης του προγράμματος, σε αντίθεση στο πνεύμα περιορισμού μετακινήσεων που η Κυβέρνηση 
έχει επιβάλει.  

Επιπρόσθετα, οι καταστροφές από τον Ιανό στη Θεσσαλία έχουν επιφέρει σημαντικά προβλήματα στους 
πολίτες και τους μηχανικούς των πληγεισών περιοχών για την προετοιμασία των φακέλων για το πρόγραμμα. 

Από την άλλη, αν εξαιρέσουμε τις περιοχές που επλήγησαν από την θεομηνία τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
υπάρχουν πολίτες οι οποίοι φρόντισαν εγκαίρως να προετοιμάσουν τον φάκελό τους. Υπάρχει αρκετός κόσμος, 
όπως αυτοί που δεν τα κατάφεραν να ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα, αλλά και πολλοί ακόμα που 
εδώ και καιρό είναι έτοιμοι, που περιμένει δικαίως την έναρξη του προγράμματος. Πιστεύουμε πως αυτοί οι 
πολίτες πρέπει κάποια στιγμή να επιβραβεύονται, για τη συνέπειά και την προνοητικότητά τους. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον τρόπο αξιολόγησης και ένταξης των προτάσεων που 
υποβάλλονται στο πρόγραμμα (first in -first served)  δικαίως δημιουργούν αίσθημα αδικίας και στους πολίτες 
και στους Μηχανικούς. Και η διαδικασία first in - first served είναι ο παράγοντας που μετατρέπει τα παραπάνω 
γεγονότα σε προβλήματα. 

Ένα διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης των αιτήσεων, όπως αυτό που είχαμε προτείνει στο Υπουργείο 
μέσω μιας μόνιμα ανοικτής πλατφόρμας, και με μοριοδότηση αιτήσεων και ένταξή τους μία φορά το χρόνο 
ανάλογα με την σειρά κατάταξης, ίσως να έλυνε τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί μέχρι σήμερα. 

Χθες, 16/11/2020 ενημερωθήκαμε από ανακοίνωση του ΥΠΕΝ πως λαμβάνοντας υπόψη τις παρενέργειες 
που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, πως το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις περιφέρειες της Βορείου 
Ελλάδας -όπου τα προβλήματα με τον κορωνοϊό είναι εντονότερα- θα μετατεθεί στο τέλος, ήτοι 11, 13 και 15 
Ιανουαρίου 2021 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής 
Μακεδονίας αντίστοιχα.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως και η Θεσσαλία συγκαταλέγεται στις επιδημιολογικά ιδιαίτερα 
επιβαρυμένες Περιφέρειες, καθώς ήδη από τις 30 Οκτωβρίου του 2020, ταυτόχρονα με την Θεσσαλονίκη και 
την Ροδόπη, είχε περάσει στο επίπεδο “4”, αυξημένου κινδύνου.  

Επιπλέον, είστε πιστεύουμε ενήμεροι για την κατάσταση στην Λάρισα, αλλά και τη Θεσσαλία, όπου τα 
ημερήσια κρούσματα αυξάνονται με τριψήφιο αριθμό, σε καθημερινή βάση. Ειδικά στη Λάρισα, η κατάσταση 
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είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ 
(https://eody.gov.gr/20201113-enimerosi/) (Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020), τα κρούσματα που σημειώθηκαν 
ανήλθαν σε 197 -πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων, μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, 
ενώ ακολουθεί και η Μαγνησία, με 103 κρούσματα (16.11.2020). Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και Λάρισα 
χθες (16/11/2020) σημειώθηκαν 65,29 και 69,77 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, κάτι που επιβεβαιώνει 
την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κατάσταση στην Π.Ε. Λάρισας. 

Να σημειώσουμε ότι και κατά την προηγούμενη έναρξη του “Εξοικονομώ”, ήταν η Θεσσαλία που 
εγκαινίασε τη λειτουργία της πλατφόρμας, ωστόσο, το πλήθος επισκεπτών από όλη την Ελλάδα δημιούργησε 
τεράστια προβλήματα στους Θεσσαλούς μηχανικούς που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.  

Επίσης, περαιτέρω προβλήματα με τη λειτουργία της πλατφόρμας, ενώ επισημάνθηκαν έγκαιρα από τους 
Θεσσαλούς μηχανικούς, διορθώθηκαν με καθυστέρηση και αφού είχαν εξαντληθεί οι πόροι της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.  

Θεωρούμε ότι τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν δημιούργησαν αδικίες σε βάρος των Θεσσαλών 
μηχανικών και πολιτών, αδικίες που δεν επιθυμούμε να επαναληφθούν.  

Για τους παραπάνω λόγους, εξαιτίας και των επιπτώσεων από την καταιγίδα “Ιανός”, αιτούμαστε, ειδικά 
για την Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία: 

- Αναβολή έναρξης του προγράμματος για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα 
- Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος για τη Θεσσαλία, από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 

που έχει οριστεί, στην όσο δυνατόν πιο απομακρυσμένη χρονικά ημερομηνία, όπως συνέβη αντίστοιχα 
με την ημερομηνία έναρξης για την Κεντρική Μακεδονία.  

Τέλος, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

1. Η γνωστοποίηση έναρξης του προγράμματος για το έτος 2021 πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν 
ώστε να υπάρξει η δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας φακέλων σε περιόδους χωρίς περιορισμούς 
μετακινήσεων. 

2. Η έναρξη του προγράμματος για το έτος 2021 πρέπει να γίνει πριν την υποβολή των νέων φορολογικών 
δηλώσεων, ώστε να ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για όσους λόγω των συνθηκών δεν δύναται να 
υποβάλλουν αίτηση στο τρέχον πρόγραμμα. 

3. Οι αποφάσεις υπαγωγής και οι αποφάσεις των ειδικών περιπτώσεων πρέπει να εκδοθούν το 
συντομότερο δυνατό ώστε να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σε μικρό διάστημα τα εγκεκριμένα 
προγράμματα. 

               Ακριβές Αντίγραφο Ο πρόεδρος της ΔΕ του 
 ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας  
 
 
 Νικόλαος Παπαγεωργίου 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΤΕΧΝΙΚΟ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ	ΕΛΛΑΔΟΣ	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	&	ΔΥΤΙΚΗΣ		ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

	
ΛΑΡΙΣΑ	
41222,	Καλλιθέας	7	
Τηλ:	2410.257866	

	
ΤΡΙΚΑΛΑ	
42100,	Καποδιστρίου	6	
Τηλ:	24310.24927	

	
ΚΑΡΔΙΤΣΑ	
43100,	Καζαμπάκα	4	
Τηλ:	24410.20027	
		
	

 
							https://tee-kdth.gr					
	
							tee_lar@tee.gr 

	 	
	 	
	

 
 
 
Κοινοποίηση 

• Γεν. Γραμμ. Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων 
• Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
• Βουλευτές Ν. Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων 
• Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
• Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
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