ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόγραμμα PV LEGAL: Μειώνοντας τη γραφειοκρατία στα φωτοβολταϊκά
Αθήνα, Άμστερνταμ, Βαρσοβία, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λιουμπλιάνα, Λισαβόνα, Λονδίνο, Μαδρίτη, Παρίσι,
Πράγα, Ρώμη, Σόφια, 14 Σεπτεμβρίου 2009 – Η σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτεί
σήμερα από λίγες εβδομάδες έως και χρόνια ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος και τη χώρα
που βρίσκεται κανείς. Δεδομένου ότι τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται ως μία εξαιρετικά σημαντική
ενεργειακή τεχνολογία, ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα σημερινά
προβλήματα που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες.
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV LEGAL αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τα διοικητικά εμπόδια και
να μειώσει τους χρόνους διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο. Για τους επόμενους 30
μήνες, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και 14 ακόμη φορείς της αγοράς
φωτοβολταϊκών από 12 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να
κάνουν πράξη αυτό το εγχείρημα.
Το πρώτο βήμα του προγράμματος PV LEGAL είναι να καταγράψει λεπτομερώς και ανά χώρα τις
αδειοδοτικές διαδικασίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα όσοι αποφασίσουν να
εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Η εκτενής βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, θα
βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, αλλά και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να έχουν μία
ξεκάθαρη εικόνα των κανόνων που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η άρση των σημερινών
εμποδίων θεωρείται μείζονος σημασίας, όχι μόνο για τους επενδυτές, αλλά και για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία υποστηρίζει και χρηματοδοτεί το PV LEGAL στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος
“Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη”.
Μετά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, θα ακολουθήσουν επαφές και εκδηλώσεις με τη συμμετοχή
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να προκύψουν προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών
και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, αντλώντας από την εμπειρία άλλων χωρών.
Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του προγράμματος PV LEGAL θα γίνει κατά τη διάρκεια του 24ου
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ηλιακή Ενέργεια, που πραγματοποιείται στο Αμβούργο στα τέλη του
Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα, στις 22/9 (από 14:45 έως 18:00) θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση στο
χώρο της Διεθνούς Έκθεσης του Αμβούργου στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανιών
Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ, Hall B2, stand G59 ).
Στο πρόγραμμα PV LEGAL συμμετέχουν 13 εθνικοί σύνδεσμοι εταιριών φωτοβολταϊκών, η Ευρωπαϊκή
Ένωση Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ), καθώς και η εταιρία συμβούλων eclareon. Συγκεκριμένα, οι
φορείς που συμμετέχουν είναι οι εξής:
-

BSW-Solar, Γερμανία (συντονιστής)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), Ελλάδα
ASIF, Ισπανία

-

Assosolare, Ιταλία
ENERPLAN, Γαλλία
PTPV, Πολωνία
REA, Βρετανία
SER, Γαλλία
ZSFI, Σλοβενία
EPIA,
Eclareon
Συνεργαζόμενοι οργανισμοί: Holland Solar (Ολλανδία), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τσεχίας, APESF (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών Πορτογαλίας), Σύνδεσμος Εταιριών
Φωτοβολταϊκών Βουλγαρίας

Για περισσότερες πληροφορίες:
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E-mail: info@helapco.gr
www.helapco.gr

Με την υποστήριξη

