Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης
ΠΑΣΥΦΩΣ
για αποστολή δικαιολογητικών:
Αρόης 66 Πάτρα, τκ 26331 τηλ/φαξ 2610273442,
6908.67.67.71

Αγαπητέ/ή
ιδιοκτήτη/τρια φωτοβολταικού στέγης (Φ/Β στέγης)

Ο Νόµος 4254, ΦΕΚ 85/07-04-2014 καταργεί τις συµβάσεις µας. Αυτό το χαρτί το οποίο
πήραµε όλοι µας από τη ∆ΕΗ ως εγγύηση το κάνει κουρελόχαρτο. Αναίτια, καταργεί σε όλους
µας την τιµαριθµική αναπροσαρµογή. Στους περισσότερους από εµάς µειώνει τις τιµές πώλησης
της κιλοβατώρας.
Καταλαβαίνουµε όλοι πως αν µια φορά παραβιαστούν οι συµβάσεις µετά δεν έχουν καµία αξία,
και πλέον µπορούν να παραβιάζονται πολύ εύκολα και από τις επόµενες κυβερνήσεις.
Οι νέες τιµές ανάλογα µε την ηµεροµηνία που ήρθε το συνεργείο της ∆ΕΗ και σύνδεσε το Φ/Β έχουν ως εξής:
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 Αν αφήσουµε να παραβιαστούν τώρα οι Συµβάσεις αυτό θα επιτρέψει και νέες µειώσεις
στο άµεσο µέλλον, αφού νοµικά αποδυναµώνεται η ισχύς τους.
 Επιπλέον καταργείται η τιµαριθµική αναπροσαρµογή για όλους, σε περίπτωση αλλαγής
νοµίσµατος ή πληθωρισµού αυτό µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω µειώσεις π.χ. 20% της
πραγµατικής σηµερινής αξίας.
 Όσοι δεν θα προσφύγουν τώρα µε αγωγή, θα εκληφθεί ότι αποδέχονται το Νόµο του
Απριλίου και είναι πιθανόν να µην αποζηµιωθούν. Αν κερδίσει στο δικαστήριο ο χ τούτο δεν
σηµαίνει ότι θα επεκταθεί το ωφέλιµο αποτέλεσµα και στον ψ που δεν έχει προσφύγει.
 Επιπλέον σύµφωνα µε τους Νοµικούς Συµβούλους µας δεν υπάρχει ενδεχόµενο «τιµωρίας»
από τη ∆ΕΗ επειδή διεκδικούµε τα δίκαια µας µέσω της νοµικής οδού.
 Όσοι λοιπόν περισσότεροι συµµετέχουµε ισχυροποιούµε τη θέση µας, για αυτό ενηµερώστε
και άλλους.
Μέχρι σήµερα 7000 ιδιοκτήτες έχουµε συνταχθεί στον ΠΑΣΥΦΩΣ για να προστατεύσουµε την
περιουσία µας πάνω στα σπίτια µας από τον καθένα που θα την επιβουλεύεται.
Εµείς οι 7000 ιδιοκτήτες του ΠΑΣΥΦΩΣ ξεκινήσαµε τον αγώνα, έναν αγώνα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
για τα οικιακά Φ/Β – χωρίς να υπηρετούµε κανένα άλλο συµφέρον. Σας προτείνουµε να µην
εµπλακείτε µε λίγους εγκαταστάτες συνδικαλιστές και τους επαγγελµατικούς συνδέσµους τους.
Ακόµα να µην εµπλακείτε µε µικρούς τοπικούς συλλόγους µε αποτέλεσµα τη διάσπαση της
κοινής γραµµής απέναντι στο Υπουργείο.
Ο ΠΑΣΥΦΩΣ έχει οργανωθεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες και µέχρι σήµερα, στον πρώτο µόλις
χρόνο της ίδρυσης του, έχει επιτελέσει σπουδαιότατο έργο: πληθώρα επιστολών στο ΥΠΕΚΑ,
∆ΕΗ και άλλους αρµόδιους, άσκηση πολιτικής πίεσης, συλλογή υπογραφών, συνελεύσεις,
ενηµερώσεις στα ΜΜΕ, και βέβαια νοµικές ενέργειες εξώδικα, µηνυτήρια αναφορά,
ασφαλιστικά, αγωγές. Ενώ στα άµεσα σχέδιά µας είναι η ασφαλιστική και νοµική κάλυψη.

Συνάδελφε ιδιοκτήτη, το οικιακό Φ/Β σου σε έχει ανάγκη, συνεπώς:
1) Συµπλήρωσε τη φόρµα εγγραφής µέλους στον ΠΑΣΥΦΩΣ και συµµετοχής στο νοµικό
αγώνα: http://www.oikopv.gr/forma-nomikhs-symmetoxhs/ - καλύτερα στον υπολογιστή, αν
δεν µπορείς εσύ, προσπάθησε να βρεις κάποιον να σε βοηθήσει. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε
συµπλήρωσε χειρόγραφα το δεύτερο φύλλο που ήρθε µέσα στο φάκελο. Σε περίπτωση
χειρόγραφης συµπλήρωσης της φόρµας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ταχυδροµικώς (µε τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά) συστηµένα στη διεύθυνση: ΠΑΣΥΦΩΣ (υπόψη κ. Νάκου) Αρόης 66 Πάτρα,
τκ 26331. Είναι επίσης σηµαντικό να δηλωθεί ένα email για να λαµβάνεις αποδείξεις και
λοιπή ενηµέρωση.
2) Κατάθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς 35 ευρώ για ΠΑΣΥΦΩΣ
Αριθµός λογαριασµού: 6213-135718-667 , ΙΒΑΝ: GR38 0171 2130 0062 1313 5718 667
Αιτιολογία κατάθεσης: ΠΑΣΥΦΩΣ και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του Φ/Β σύµφωνα µε τη
Σύµβαση της ∆ΕΗ.
∆ικαιολογητικά σε απλή φωτοτυπία (αποστολή συστηµένος φάκελος µε ΕΛΤΑ)
1. Σύµβαση Συµψηφισµού µεταξύ της ∆ΕΗ Α.Ε. και του κυρίου του οικιακού Φ/Β συστήµατος
2. Τελευταίος ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌΣ λογαριασµός της ∆ΕΗ µε τις προϊσχύουσες τιµές
3. ΝΕΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ λογαριασµοί της ∆ΕΗ Α.Ε. µε τις νέες τιµές αναφοράς βάσει
του Ν. 4254/2014 (σύµφωνα µε τη νέα τιµή βάσει του τριµήνου σύνδεσης και όχι τις
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ που έστειλε αρχικά η ∆ΕΗ – ΑΡΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ). Αν δεν σας έχει έρθει ακόµα τον στέλνετε
αργότερα στο ΕΜΑΙL: pasyfos@hotmail.com ή µε ΦΑΞ: 2103608509.

4. Σύµβαση δανείου µε Τράπεζα για την κατασκευή του οικιακού Φ/Β συστήµατος (αν
υπάρχει), καθώς και τυχόν συµβάσεις εξασφάλισης (Π.Χ. ΕΚΧΩΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ)
5. ∆ελτίο ταυτότητας του κυρίου του οικιακού Φ/Β συστήµατος.
6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας (χρήσιµο µόνο για όσους ανήκουν σε ευπαθή
οµάδα και γενικά έχουν χαµηλό εισόδηµα. Από τους υπολοίπους δεν είναι απαραίτητο να σταλεί.)
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ για οικονοµικά ή άλλα προσωπικά στοιχεία για την

θεµελίωση βλάβης (Π.Χ. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΚΛΠ.) (χρήσιµο µόνο για όσους ανήκουν σε ευπαθή οµάδα και
γενικά έχουν χαµηλό εισόδηµα. Από τους υπολοίπους δεν είναι απαραίτητο να σταλεί.)

Επικοινωνία για γραµµατειακή υποστήριξη: κ. Παναγιώτα Νάκου τηλ 2610273442,
6908.67.67.71, ώρες επικοινωνίας (10.00 – 14.00)
Επικοινωνία τις υπόλοιπες ώρες στους εκπρόσωπους του ΠΑΣΥΦΩΣ ανά Γεωγραφική Περιοχή
http://www.oikopv.gr/επικοινωνία/
Ανατ. Αττική: Γιώργος
Νταλάκας 6932765105
Θεσσαλονίκη: Γιάννης
Μονεφτσής 6978190290,
Κωνσταντίνος Μηλιώτης
6977633170
Ήπειρος: Βαγγέλης Κολιοπάνος
6937259417,
Χρήστος Κολοβός 6945.332028
Πελοπον/σος:
Φώτης Νάκος 6974436031

∆υτ Αττικη: Μπακαρέζος Σάκης
6973591989
Μακεδονία: Κούκος Σωτήρης
6978898086, 2331081510,
∆ηµήτρης Αβραµίδης 6936187541

Στερεά Ελλάδα: Σωτήρης
Τρίγκας 6972801883
Θράκη: Κων/νος Ψωµιάδης
6942513979,
Θανάσης Ράσιος 6974640867

Θεσσαλία: Αντώνης Παπαντωνίου
6972820459,
Κωνσταντίνος Θέος 6974090667
Κρήτη & Νησιά Αιγαίου:
Σταύρος Καψάλης 6946075578

∆υτική Ελλάδα: Φώτης Νάκος
6974436031,
Επικράτεια: Χρήστος Σώκος
6973255033

