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Αγαπητέ/ή ιδιοκτήτη οικιακού Φ/Β
Από 1η Απριλίου δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 4254, ΦΕΚ 85/07-04-2014 παραβιάζοντας τις
συµβάσεις µε τη ∆ΕΗ. Έτσι η κυβέρνηση ενοχοποιεί τα Φ/Β στις στέγες των µικροµεσαίων πολιτών
για το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού για τις ΑΠΕ, ωστόσο:
1) Ο Ειδικός Λογαριασµός για τις ΑΠΕ δεν διατίθονταν αποκλειστικά για τις ΑΠΕ, όπως θα έπρεπε,
αλλά πλήρωνε και µεγάλες ιδιωτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο (που δεν είναι
ΑΠΕ). Συγκεκριµένα αυτές οι µονάδες εισέπραξαν επιπλέον το 2012 το ποσό των 320 εκατ. €,
ποσό µεγαλύτερο και από το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ το 2012 που ήταν 146,6
εκατ. €.
2) Τα Φ/Β στέγης παράγουν µόλις το 5% της συνολικής ενέργειας των ΑΠΕ, επιπλέον αυτό το όφελος
µοιράζεται σε πάνω από 42.000 νοικοκυριά, δηλαδή σε περισσότερους από 150.000 Έλληνες,
επιτελώντας έτσι και έναν κοινωνικό ρόλο.
Πριν από 2 έτη το ΥΠΕΚΑ προέτρεπε τους πολίτες να βάλουν οικιακό Φ/Β και υποστήριζε ότι:
«Τα οικιακά φωτοβολταϊκά, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα, ως ένα επιπλέον έσοδο στον
οικογενειακό προϋπολογισµό, έχουν εξαιρεθεί … από την εισφορά». Ο ειδικός χαρακτήρας των Φ/Β
στέγης αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «η έγχυση της παραγόµενης ενέργειας
στο ∆ίκτυο δε συνιστά φορολογητέα πράξη παράδοσης αγαθού».
Σήµερα, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ καταργεί παρανόµως τον ειδικό αυτό χαρακτήρα και βάζει στην
ίδια κατηγορία τους χιλιάδες πολίτες των 2 - 10 KW µε τους µεγαλοεπενδυτές και τις εταιρείες του
εξωτερικού µε πάρκα εκατοντάδων ή χιλιάδων KW. Χαρακτηριστικό είναι ότι µε τον πρόσφατο Νόµο
4254 σε ένα πάρκο των 500 kw που συνδέθηκε στις αρχές του 2012 η τιµή της KWh είναι 0,305 €, ενώ
ένα Φ/Β στέγης των 2 - 10 kw που συνδέθηκε στα τέλη του 2012 η τιµή της KWh είναι 0,295 €!!!!!

Τα Φ/Β στέγης είχαν τουλάχιστον 30-40% µεγαλύτερο αρχικό κόστος εγκατάστασης ανά KW
ισχύος σε σχέση µε τις µεγάλες µονάδες για τον εξοπλισµό και την εγκατάσταση. Επιπλέον αυτού του
κόστους είχαν µια 10-30% επιβάρυνση για να καταστήσουν το σπίτι ικανό να δεχτεί τη Φ/Β
εγκατάσταση (τροποποιήσεις, στεγάνωση κ.λπ.). ΙΣΟΠΕ∆ΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ και το ΥΠΕΚΑ γράφει για
«οµογενοποίηση των αποδόσεων» δηλ των µικροµεσαίων των 2 - 10 KW µε τους επιχειρηµατίες των
500 KW, εκ των οποίων πολλές είναι ξένες επιχειρήσεις.
Αναφέρει η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ότι λαµβάνει υπόψη τον «εσωτερικό βαθµό απόδοσης των κατά
περίπτωση έργων» - που είναι όµως µια ολοκληρωµένη µελέτη;;; Είναι βέβαιο ότι δεν έλαβαν υπόψη
τις ιδιαιτερότητες των Φ/Β στέγης και δεν έγινε ουσιαστική µελέτη για ένα τόσο σοβαρό θέµα. Τα Φ/Β
στέγης έχουν τοποθετηθεί πάνω στα σπίτια δεσµεύοντας τα έτσι, ώστε οι ιδιοκτήτες να µην µπορούν
να κάνουν οποιαδήποτε τροποποίηση-επέκταση του σπιτιού τους για 25 έτη. Η συντήρηση των
σπιτιών δυσχεραίνεται σοβαρά, για τους ιδιοκτήτες θα είναι ένας πραγµατικός εφιάλτης αν δουν πως η
στέγη τους στάζει και θα πρέπει να βγάζουν τα πάνελ ψάχνοντας να βρουν το πρόβληµα. Ακόµα το
ΥΠΕΚΑ δεν έχει λάβει υπόψη του πως τα Φ/Β είναι µια νέα τεχνολογία που δεν έχει δοκιµαστεί για
πολλά έτη και αναµένεται σοβαρή µείωση της απόδοσής τους. Ήδη αναφέρονται ζηµιές και φθορές.
Επιπρόσθετα, το µέσο Φ/Β στέγης δεν έχει την ίδια απόδοση µε ένα πάρκο ανά KW λόγω κλίσης,

προσανατολισµού, δυσκολότερου καθαρισµού και ευκολότερης υπερθέρµανσης. Ακόµα τα σπίτια
επιβαρύνονται πλέον και από αυξηµένη φορολογία, άρα λανθασµένα αναφέρεται ότι εξαιρούνται
εντελώς φορολογικών υποχρεώσεων τα Φ/Β στέγης.
Η πλειοψηφία των στεγών έχουν µείωση από 15-40%. Περίπου µία στις πέντε εγκαταστάσεις θα
έχει µείωση της τάξης του 40%. Αν ζητείται να δοθεί και ένας µέσος όρος τότε η µείωση είναι
27,6% για τα Φ/Β που υπέστησαν περικοπές. Ακόµα για όλους καταργήθηκε η τιµαριθµική
αναπροσαρµογή, κάτι το οποίο µπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στο µέλλον. Ειδικότερα,
σύµφωνα µε τις συµβάσεις η τιµή πώλησης της KW αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την αξία του
νοµίσµατος - έτσι ώστε το όφελος σε εµάς να µένει σταθερό στα 25 έτη. ∆ηλαδή αν τώρα µε το
0,55ευρώ αγοράζουµε µισό κιλό ψωµί - µετά από π.χ. 3 χρόνια, σε περίπτωση αλλαγής νοµίσµατος ή
πληθωρισµού, µε το 0,55 µπορεί να παίρνουµε 250γρ ψωµί. Αυτό σηµαίνει ότι παρόλο που έµεινε η
τιµη kw στο 0,55 - έχασε ωστόσο αγοραστική αξία κατά 50%!!!
Σύµφωνα
µε
τα
ανωτέρω
έχουµε
συντάξει
επιστολή
προς
την
κυβέρνηση
(http://www.oikopv.gr/epistoli-pros-prothypoyrgo/) για την οποία συλλέγουµε υπογραφές –
παρακαλούµε βοήθησε και εσύ ενηµερώνοντας φίλους και συγγενείς και εφόσον συµφωνούν
συµπλήρωσε τα ονόµατά τους στον κάτωθι πίνακα:
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Έχει συντελεστεί µια κατάφορη αδικία και παραβίαση συνταγµατικών διατάξεων, όπως είναι: το
άρθρο 2 που προστατεύει το σεβασµό των πολιτών και το άρθρο 21 που προστατεύει την οικογένεια.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Κυβέρνηση σας ασχηµονεί, συνεπώς αν και είµαστε ουδέτεροι ως σύλλογος απέναντι στα
πολιτικά κόµµατα, βρεθήκαµε στη δυσάρεστη θέση να αποφασίσουµε οµόφωνα όπως να µην
υποστηρίξουµε τα κόµµατα που υπερψήφισαν την τόσο άδικη για όλους εµάς ρύθµιση.
Αν δεν έχεις πρόσβαση σε υπολογιστή τότε συµπλήρωσε την κάτωθι λίστα και στείλε τη σελίδα στην
Αρόης
ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΩΣ (Συµφωνούντες: 7.000 έως 14/8/14)
Α/Α
Ονοµατεπώνυµο
Επάγγελµα (προαιρετικό)

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΣΥΦΩΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ έχει ήδη περισσότερα από
5000 µέλη που συµµετέχουν άπαντες και στις νοµικές ενέργειες κατά του Ν. 4254/2014.
Ο ΠΑΣΥΦΩΣ ιδρύθηκε από µια οµάδα ιδιοκτητών οικιακών Φ/Β, στις αρχές του Μαρτίου. Πέσαµε
κατευθείαν στη µάχη µε επιστολές και δελτία τύπου – γρήγορα γίναµε πολλοί, ανταλλάξαµε απόψεις
και µετά κάναµε και το καταστατικό µας. Σήµερα ο ΠΑΣΥΦΩΣ είναι ο µεγαλύτερος και ο µοναδικός
σύλλογος των 42.000 ιδιοκτητών Φ/Β στέγης που αποκλειστικά διοικείται από ιδιοκτήτες και όχι από
εγκαταστάτες ή εµπόρους. Σύµφωνα µε το καταστατικό µας εκλέγονται οι εκπρόσωποι σε κάθε Νοµό
και µετά από τους εκπροσώπους και τα ιδρυτικά µέλη εκλέγονται τα µέλη του ∆Σ. Ο ΠΑΣΥΦΩΣ
βασίζεται σε δουλειά πολλών ανθρώπων και είναι συνισταµένη δυνάµεων – όλοι είναι ευπρόσδεκτοι
αλλά και απαραίτητοι στον αγώνα για δικαιοσύνη!

