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Θέμα:   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 

  
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Σχετικώς με το «θέμα» θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι: 
1- Παρατηρούνται  στην αγορά πολύ μεγάλες ελλείψεις βασικών υλικών σχετικών με την 
ολοκλήρωση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»,  λόγω της 
συνεχιζόμενης διαταραχής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία έχει χτυπήσει ιδιαίτερα 
την παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας, όπως τα φωτοβολταϊκά Panels & Inverters, τα οποία 
εισάγονται την χώρα μας αποκλειστικά από το εξωτερικό και αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες στα υπό 
εξέλιξη έργα. 
2-  Η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση που πλήττει έντονα την Ευρώπη και την χώρα μας, σε 
συνδυασμό με την έντονη ανησυχία των πολιτών για την θέρμανση των κατοικιών τους κατά τον 
προσεχή χειμώνα, έχει προβληματίσει όλους τους πολίτες οι οποίοι καλούνται να ολοκληρώσουν τα 
ενταγμένα στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» έργα χωρίς να γνωρίζουν ποιά θα είναι 
τελικώς η πλέον συμφέρουσα λύση από την πλευρά της εξοικονόμησης ενέργειας, πράγμα το οποίο 
είναι και το τελικώς ζητούμενο του Προγράμματος.  
3- Οι μεγάλες καθυστερήσεις από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω έλλειψης υλικών, στην υλοποίηση 
εργασιών επαύξησης ισχύος σε κατοικίες που έχουν σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, 
έχουν ως συνεπακόλουθο την αδυναμία ολοκλήρωσης τέτοιων εγκαταστάσεων θέρμανσης.  
Επιπρόσθετα, αν έχει ενταχθεί και φωτοβολταϊκό σύστημα για net metering ως επιλέξιμη δαπάνη, 
δεν μπορεί να γίνει ούτε καν αίτηση προς έγκριση, πόσο μάλλον να γίνουν εμπρόθεσμα και οι 
αντίστοιχες εργασίες 
 
Για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους αιτούμαστε να μετατεθεί η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων, ειδικότερα από 31/10/2022 που είναι 
ορισμένη σήμερα σε 30/04/2023.  
Είμαστε στη διάθεση των συνεργατών σας  για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
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