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Αθήνα, 14/01/2010
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΒΗΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
Άρθρο 10 : παραγ. 2. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» σε ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Προτείνεται να συμπληρωθεί το εδάφιο 2 του Άρθρου 10 με την φράση:
«Το αναμενόμενο ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ από
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ να υπολογίζεται στην βάση των πιστοποιημένων, σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα, χαρακτηριστικών απόδοσης των χρησιμοποιούμενων Θερμικών Ηλιακών
Προϊόντων.
Όσον αφορά το ελάχιστο ποσοστό Ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση, προτείνουμε να γίνεται
αναφορά σε μια μόνο κλιματική ζώνη, αυτή των Αθηνών. Επίσης :
1. Προτείνεται για τα Δημόσια Κτίρια
Για τα νέα και τα παλαιά ενεργοβόρα Δημόσια κτίρια, τόσο για την θέρμανση νερού χρήσης
(Νοσοκομεία-Στρατώνες-Κολυμβητήρια κτλ) όσο και για την θέρμανση χώρων προτείνεται η
υποχρεωτική εκπόνηση μελετών με σκοπό την δυνατότητα αξιοποίησης της ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Και σε περίπτωση που η μελέτη καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα, όσον αφορά την
βιωσιμότητα της απαιτούμενης επένδυσης, τότε να δρομολογηθεί στην συνέχεια η συστηματική
υλοποίηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
2. Πιστοποιημένα Θερμικά Ηλιακά Προϊόντα
Για την κάθε είδους Κρατική Ενίσχυση ή Επιδότηση να υπάρχει σύνδεσή της με την
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
Για τους υπολογισμούς να χρησιμοποιούνται οι πιστοποιημένες αποδόσεις των προϊόντα κατά
SOLARKEYMARK.
3. Τεχνική Οδηγία
Προτείνεται η εκπόνηση ενός ΟΔΗΓΟΥ για το ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (εν είδη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ από τον ΕΛΟΤ.)

Συμπληρωματικές προτάσεις για την διάδοση και εδραίωση της χρήσης
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ θέρμανσης νερού ή θέρμανσης χώρου.
Α. Πρόβλεψη για εγκατάσταση ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για θέρμανση & κλιματισμό χώρου
και βιομηχανική χρήση.
Στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται φοροαπαλλαγή της δαπάνης κατά 100 % ώστε να
διευκολυνθεί ο ιδιώτης ή ο επιχειρηματίας να προβεί στην εγκατάσταση.
Β. Πρόβλεψη (με χρονικό ορίζοντα το 2020) για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ με Ηλιοθερμικά Συστήματα πιστοποιημένων κατά
SOLARKEYMARK.)
Στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται επιδότηση της δαπάνης κατά 35 % ώστε να
διευκολυνθεί ο ιδιώτης και να προβεί στην αντικατάσταση.
Γ. Η υποχρεωτική κάλυψη (σε βάθος δέκα χρόνων) μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό από
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ σε όλα τα υφιστάμενα Δημόσια κτίρια. (Στρατώνες-Σχολεία &
πάσης φύσης Δημόσια κτίρια)
Η επαγγελματική ένωσή μας ΕΒΗΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το
Υπουργείο σας.
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