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Αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΚΑ/ΓΡ.ΥΦ./0115

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.,
κ. Αρθούρο Ζερβό

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Με στόχο την ύπαρξη απόλυτης διαφάνειας κατά τον χειρισµό του συνόλου των αιτήσεων, που
έχουν υποβληθεί για επενδύσεις φωτοβολταϊκών και ιδιαίτερα των χιλιάδων αιτήσεων που
αφορούν στην προώθηση των αιτήσεων των αγροτών και τις οποίες διαχειρίζονται οι υπηρεσίες
της ΔΕΗ, παρακαλώ να δώσετε εντολή για τα ακόλουθα :
1. Το σύνολο των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά, περιλαµβανοµένων βασικών στοιχείων τους
όπως π.χ. αριθµός πρωτοκόλλου κάθε αίτησης, στοιχεία αιτούντος, στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η κάθε αίτηση, κ.α. να αναρτηθούν εντός της εβδοµάδος στον ιστότοπο της ΔΕΗ.
Η µονάδα αναφοράς να είναι η χαµηλότερη διοικητική µονάδα στην οποία έχουν υποβληθεί
οι αιτήσεις, έτσι ώστε να είναι άµεσα αντιληπτό τι ακριβώς συµβαίνει σε κάθε περιφερειακό
υποκατάστηµα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα, ποιος είναι ο βαθµός ανταπόκρισης ανά διοικητική
ενότητα, κα. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες διασφάλισης της
αντικειµενικότητας και διαφάνειας κατά την εξέταση των αιτήσεων και βοηθούν στην
αποφυγή ανεπιθύµητων φαινοµένων.
2. Η ακριβής καταγραφή- χαρτογράφηση των γραµµών της ΔΕΗ για τις οποίες έχουν
κατατεθεί σχετικές αιτήσεις ΑΠΕ, να καταχωρισθούν στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο,
έτσι ώστε να είναι απόλυτα σαφές για τους πολίτες εάν η γραµµή στην οποία θέλουν να
συνδεθούν είναι κορεσµένη ή όχι και ποιες είναι οι δυνατότητές της να υποδεχθεί νέα ισχύ
από ΑΠΕ. Η καταχώριση αυτή να είναι απόλυτα κατανοητή για τον κάθε Έλληνα πολίτη και
να µην εµπεριέχει τεχνικές λεπτοµέρειες που συσκοτίζουν το βασικό ερώτηµα της
δυνατότητας ή µη, να υποδεχθεί και µέχρι ποιο βαθµό, νέες αιτήσεις.
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Τα παραπάνω θα συµβάλλουν αποφασιστικά επίσης στην διευκόλυνση του έργου των βουλευτών
όλων των κοµµάτων κατά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου που δικαιούνται, έτσι ώστε να
πληροφορούν υπεύθυνα τους πολίτες του τόπου τους.
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