
ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Συνάδερφοι μελετητές κατασκευαστές και 

Καμία ντροπή σε αυτήν την χώρα καμία αντίδραση;

αγανακτισμένους πολίτες που πίστεψαν σε αυτή την χώρα και επένδυσαν με υποσχέσεις της πολιτείας 

σε οικιακά έργα πήραν δάνεια χρεώθηκαν έκαναν το ‘’κουμάντο’’

καλούνται να τιμωρηθούν από μια ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που επιλεκτικά κόβει από την μικρομεσαία 

ελληνική οικογένεια που πήρε δάνεια 

κολοσσούς ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΟ; 

Είμαι ιδρυτικό μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ του συνδέσμου 

Ελλάδα  με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Μετά το τελευταίο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ και την 

του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τις πληρωμές όλων μας δέχθηκα ως εκπρόσωπος του συνδέσμου ΗΛΙΟΣ 

στην Βόρεια Ελλάδα εκατοντάδες τηλεφωνήματα 

και έγινα δέκτης  ερωτημάτων αν ο

μπορούσαν να εγγραφούν μέλη στο σύνδεσμο μας.

Μετά λύπης μου διαπιστώνω πως παρά τις καθημερινές μου κλήσεις και παρακλήσεις στους 

συναδέρφους μου στον σύνδεσμο 

καταγεγραμμένα ) να εγγράψουμε ισότ

πέραν των εγκαταστατών μελετητών και κατασκευαστών  

Αθηνών  όχι μόνο δεν επιθυμούν να εγγράψουν μέλη ι

στην ουσία οι πελάτες μας και που μας στήριζαν οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια αλλά προέβαλαν 

συντεχνιακά θέματα και θέματα για τις θέσεις που 

Διοικητικά συμβούλια του συνδέσμου μας και άλλες τέτοιες ανυπόστατες για την άποψη μου 

δικαιολογίες όπως και δικαιολογίες περί καταστατικού το οποίο όμως εύκολα αλλάζει

αποφασίζαμε να εντάξουμε και τους παραγωγούς ισότιμα όχι μόνο καταγράφοντας τους σε μια φόρμα 

να τους έχουμε ως εκφοβισμό για το ΥΠΕΚΑ

Κατανοώντας πλήρως την αγανάκτηση όλων των παραγωγών οικιακών φωτοβολταϊκών που έπεσαν 

θύματα ακόμα μια φορά ενός αναξιόπιστου κράτους 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ                                                     

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ  ‘’ ΣΤΕΓΗ ’’  

Συνάδερφοι μελετητές κατασκευαστές και επενδυτές οικιακών και κτιριακών

μία ντροπή σε αυτήν την χώρα καμία αντίδραση; Λαμβάνουμε χιλιάδες τηλεφωνήματα από 

αγανακτισμένους πολίτες που πίστεψαν σε αυτή την χώρα και επένδυσαν με υποσχέσεις της πολιτείας 

σε οικιακά έργα πήραν δάνεια χρεώθηκαν έκαναν το ‘’κουμάντο’’ τους σαν νοικοκυραίοι και τώρα 

καλούνται να τιμωρηθούν από μια ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που επιλεκτικά κόβει από την μικρομεσαία 

που πήρε δάνεια από Τράπεζες για να επενδύσει και δίνει 

 Όχι κύριοι δεν θα περάσουν τα σχέδια σας.     

μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ του συνδέσμου ΗΛΙΟΣ και εκπρόσωπος του συνδέσμου στην Βόρεια 

με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

Μετά το τελευταίο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ και την ‘’εξυγίανση΄΄ του ειδικού λογαριασμού 

του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τις πληρωμές όλων μας δέχθηκα ως εκπρόσωπος του συνδέσμου ΗΛΙΟΣ 

εκατοντάδες τηλεφωνήματα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας

ερωτημάτων αν ο σύνδεσμος μας εκφράζει και τις θέσεις των επενδυτών και αν θα 

μπορούσαν να εγγραφούν μέλη στο σύνδεσμο μας. 

Μετά λύπης μου διαπιστώνω πως παρά τις καθημερινές μου κλήσεις και παρακλήσεις στους 

συναδέρφους μου στον σύνδεσμο ΗΛΙΟΣ ( που δεν αριθμούν πάνω από 25 μέλη ταμειακώς 

να εγγράψουμε ισότιμα μέλη μας όλους τους οικιακούς παραγωγούς και 

πέραν των εγκαταστατών μελετητών και κατασκευαστών   διαπίστωσα πως η συντονιστική επιτροπή 

όχι μόνο δεν επιθυμούν να εγγράψουν μέλη ισότιμα τους οικιακούς επενδυτές

στην ουσία οι πελάτες μας και που μας στήριζαν οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια αλλά προέβαλαν 

συντεχνιακά θέματα και θέματα για τις θέσεις που οι οικιακοί παραγωγοί θα καταλάβουν σε επόμενα 

υνδέσμου μας και άλλες τέτοιες ανυπόστατες για την άποψη μου 

όπως και δικαιολογίες περί καταστατικού το οποίο όμως εύκολα αλλάζει

να εντάξουμε και τους παραγωγούς ισότιμα όχι μόνο καταγράφοντας τους σε μια φόρμα 

έχουμε ως εκφοβισμό για το ΥΠΕΚΑ. 

Κατανοώντας πλήρως την αγανάκτηση όλων των παραγωγών οικιακών φωτοβολταϊκών που έπεσαν 

θύματα ακόμα μια φορά ενός αναξιόπιστου κράτους ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

 

                           

και κτιριακών φωτοβολταΙκών ΣΤΕΓΩΝ. 

Λαμβάνουμε χιλιάδες τηλεφωνήματα από 

αγανακτισμένους πολίτες που πίστεψαν σε αυτή την χώρα και επένδυσαν με υποσχέσεις της πολιτείας 

τους σαν νοικοκυραίοι και τώρα 

καλούνται να τιμωρηθούν από μια ηγεσία του ΥΠΕΚΑ που επιλεκτικά κόβει από την μικρομεσαία 

και δίνει έργα MW σε εταιρείες 

χι κύριοι δεν θα περάσουν τα σχέδια σας.      

μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

και εκπρόσωπος του συνδέσμου στην Βόρεια 

‘’εξυγίανση΄΄ του ειδικού λογαριασμού 

του ΛΑΓΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τις πληρωμές όλων μας δέχθηκα ως εκπρόσωπος του συνδέσμου ΗΛΙΟΣ 

διαμαρτυρίας από όλη την Ελλάδα 

σύνδεσμος μας εκφράζει και τις θέσεις των επενδυτών και αν θα 

Μετά λύπης μου διαπιστώνω πως παρά τις καθημερινές μου κλήσεις και παρακλήσεις στους 

ό 25 μέλη ταμειακώς 

παραγωγούς και επενδυτές 

η συντονιστική επιτροπή 

σότιμα τους οικιακούς επενδυτές που είναι 

στην ουσία οι πελάτες μας και που μας στήριζαν οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια αλλά προέβαλαν 

θα καταλάβουν σε επόμενα 

υνδέσμου μας και άλλες τέτοιες ανυπόστατες για την άποψη μου 

όπως και δικαιολογίες περί καταστατικού το οποίο όμως εύκολα αλλάζει αν το 

να εντάξουμε και τους παραγωγούς ισότιμα όχι μόνο καταγράφοντας τους σε μια φόρμα 

Κατανοώντας πλήρως την αγανάκτηση όλων των παραγωγών οικιακών φωτοβολταϊκών που έπεσαν 

ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 



ΣΥΝΑΔΕΡΦΩΝ μου που θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ έναντι των οικιακών επενδυτών ( και αφού πρώτα 

παραιτήθηκα άμεσα από την Διοικούσα επιτροπή αυτή του συνδέσμου των 20 ατόμων που 

αποφασίζουν 3 άτομα )και παραγωγών καλώ όλους τους παραγωγούς οικιακών φωτοβολταικών στην 

πρώτη γενική συνέλευση του νέου συνδέσμου  ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

- ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ  ‘’ΣΤΕΓΗ’’ για την ίδρυση 

του για την ανάληψη πρωτοβουλίας υλοποίησης καταστατικού εγγραφής μελών για την νομική 

υπεράσπιση του κλάδου μας των οικιακών και κτηριακών φωτοβολταΙκών και καλούμε όλους ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΜΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ με μέλη μας όλους σαν μια γροθιά εταιρείες κατασκευαστές του 

χώρου των οικιακών και κτιριακών  φωτοβολταικών  ΑΠΕ και κυρίως τους θιγόμενους ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ να παραστούν την Τετάρτη 19 Μαρτίου  και ώρα 12μμ άμεσα σε γενική συνέλευση του 

κλάδου μας στην Θεσσαλονίκη μας στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  PHILIPPOS BUSINESS 

CENTER (δίπλα στο εμπορικό κέντρο COSMOS) στον 1
Ο
 Όροφο γραφείο Β15 για πληροφορίες και 

δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 2310 473992. 

Ήδη εκατοντάδες επενδυτές κατασκευαστές έχουν εκφράσει την συμπαράσταση τους για τον νέο 

σύνδεσμο και θα συμμετέχουν στην 1
η
 γενική συνέλευση και αναμένουμε όλους σας.  

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 1
ης

 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΝΑΙ: 

1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ 

ΥΠΕΚΑ 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΕΚΑ 

 

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΚΑ 

 

Κινητό Δράμαλης Μάριος 6945 490 599  

e-mail: dramalis@sunwindenergy.gr         

 

      


