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ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ 

 

Αξιότιμε κφριε Γενικζ Γραμματζα, 

Η Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ηλιακισ Ενζργειασ εκπροςωπεί τον δυναμικό κλάδο των βιομθχανιϊν 

καταςκευισ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτθν Ελλάδα. Η ΕΒΗΕ, με ζτοσ ιδρφςεωσ το 1978, 

είναι θ παλαιότερθ ζνωςθ ςτο χϊρο των ΑΠΕ ςτθν Ευρϊπθ.  

Η ελλθνικι βιομθχανία θλιακϊν ςυςτθμάτων απαςχολεί περίπου 3.700 άτομα και είναι ζνασ από 

τουσ ελάχιςτουσ βιομθχανικοφ κλάδουσ που εξάγει προϊόντα του με ιδιαίτερθ επιτυχία ςε όλο 

τον κόςμο, ενιςχφοντασ ζτςι τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ. Οι θλιακοί κερμοςίφωνεσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα εξοικονομοφν ετθςίωσ τθν ενζργεια αλλά και τουσ ρφπουσ που 

κα παριγαγε ζνασ ενεργειακόσ ςτακμόσ τθσ ΔΕΗ ιςχφοσ 400MW.   

Η παρ. 2 του αρκρου 2 του Ειδικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009) 

προβλζπει τθν κάλυψθ μζρουσ των αναγκϊν ςε κερμό νερό χριςθσ από ςφςτθμα ΑΠΕ, πχ. από 

θλιακό κερμοςίφωνα ι θλιοκερμικό ςφςτθμα.  Στθν πράξθ θ επιταγι αυτι ςυχνά 

καταςτρατθγείται. Οι ελεγκτζσ τθσ ΔΕΗ που πραγματοποιοφν τον ζλεγχο τθσ εγκατάςταςθσ πριν 

τθν ςφνδεςι τθσ με το δίκτυο δεν ελζγχουν πάντοτε τθν φπαρξθ και λειτουργία του κερμικοφ 

θλιακοφ ενϊ   οριςμζνοι ιδιοκτιτεσ παρουςιάηουν κατά τθν διάρκεια του ελζγχου αυτοφ ζναν 

παλιό θλιακό κερμοςίφωνα ο οποίοσ είναι εκτόσ λειτουργίασ ι αφαιρείται μετά τθν ςφνδεςθ του 

φ/β ςυςτιματοσ ςτο θλεκτρικό δίκτυο.  

Παρακαλοφμε να εξετάςετε τθν δυνατότθτα ζκδοςθσ κατάλλθλθσ διάταξθσ που να αποτρζπει το 

φαινόμενο αυτό. Ενδεικτικά προτείνουμε : 
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 Στο ζντυπο ελζγχου τθσ ΔΕΗ τθν ςφνδεςθ του φ/β ςυςτιματοσ, με το θλεκτρικό δίκτυο να 

αναγράφεται από τον ελεγκτι ό τφποσ του ςυςτιματοσ 

 Να γίνεται δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ μετά παρζλευςθ δφο ετϊν, 

όπου κα ελζγχεται μεταξφ άλλων και θ φπαρξθ ι μθ θλιακοφ ςυςτιματοσ 

 Να προβλζπονται κυρϊςεισ για τθν μθ φπαρξθ  κερμικοφ θλιακοφ 

 

Με τθν ελπίδα ότι θ βελτίωςθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων του Ειδικοφ Προγράμματοσ  κα τφχει 

τθσ προςοχισ ςασ και πρόκυμοι για κάκε διευκρίνιςθ και ςυνδρομι. 
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