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Θέμα: Παράταση ημερομηνίας ολοκλήρωσης έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα    

̎ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ   ̎

 
 
Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ, 

 
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνκε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ έξγσλ 

πνπ είλαη εληαγκέλα ζην Πξόγξακκα  ̎ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ ̎ θαη κε ηηο αληηθεηκεληθέο 

δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνύληαη θαη θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ νκαιή νινθιήξσζή ηνπο θαη σο εθ 

ηνύηνπ αλέθηθηε ηελ πεξαίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 31.10.2022. 

Τα αλσηέξσ αλαθεξόκελα πξνβιήκαηα πεγάδνπλ, θπξίσο, από δύν δηαθνξεηηθέο αηηίεο πνπ 

δεκηνπξγνύλ αληηθεηκεληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέιημε ησλ, εληαγκέλσλ ζην Πξόγξακκα, 

έξγσλ. 

Η παξαηεηακέλε ελεξγεηαθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη ζηξεβιώζεηο 

ζηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θπξίσο ιόγσ ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ 

πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ παξάδνζε ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ, θαζώο θαη ηεο «μέθξελεο» 

αλόδνπ ησλ ηηκώλ ηνπο, θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αδπλακία έγθαηξεο νινθιήξσζεο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαζπζηεξήζεηο από ηξεηο έσο ηέζζεξηο 

κήλεο γηα ηελ παξάδνζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο θαη θσηνβνιηατθώλ panels θαη inverters, δύν 

ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ επηιεγεί από κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αηηνύλησλ πνιηηώλ, ώζηε λα 

επηηύρνπλ ηελ απαηηνύκελε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Σηηο αλσηέξσ δπζθνιίεο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε αδπλακία ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ λα 

αληαπνθξηζνύλ εγθαίξσο ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ νκαιή 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο ζηνλ ΔΕΔΔΗΕ, ν κέζνο 

ρξόλνο αλακνλήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ελόο κεηξεηή, ν νπνίνο επηιέγεηαη πάληα από ηε ιίζηα 

ησλ κνληέισλ πνπ απνδέρεηαη ν ΔΕΔΔΗΕ, μεπεξλά θαηά πεξηπηώζεηο ηνπο 4 κήλεο. Επίζεο 

παξαηεξείηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε θαη πινπνίεζε εξγαζηώλ επαύμεζεο ηζρύνο 

ζε θαηνηθίεο, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ώζηε λα εγθαηαζηαζνύλ ηα λέα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

(π.ρ. αληιίεο ζεξκόηεηαο), ιόγσ έιιεηςεο πιηθώλ ζηνλ ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ, δεηάκε όπσο δνζεί παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο 

νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  ̎ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ ̎ ηνπιάρηζηνλ  κέρξη 

30.04.2023. 

 

 
 

Με εθηίκεζε 
Η Πξόεδξνο ΤΕΕ Πεινπνλλήζνπ 
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