Γιαηί αςηό πος έκανε ηο
ΤΠΕΚΑ είναι Άδικο και
Ανηιεπιζηημονικό

Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β?
για ηο πεπιβάλλον

1) Απεμάξηεζε από νξπθηά θαύζηκα

2) Μείσζε εθπνκπώλ CO2
3) Καζαξή ελέξγεηα ρσξίο πεξηβαιινληηθνύο ξύπνπο
(ξύπαλζε αηκόζθαηξαο, πδάησλ θιπ)
4) Παξαγσγή ξεύκαηνο από ηνλ Ήιην, κηα αλεμάληιεηε
θαη αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο

Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β?
για ηο κπάηορ
1) Δλέξγεηα ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ
πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόην
2) Σπκκόξθσζε κε Δπξσπατθέο νδεγίεο θαη απαιιαγή
από πξόζηηκα
3) Παξαγσγή θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ζε ώξεο αηρκήο
όπνπ άιινηε γίλνληαλ εηζαγσγή ελέξγεηαο κε πςειό
θόζηνο
4) Γηάζπαξηε θαηαλνκή κε απνηέιεζκα λα
εμηζνξξνπείηαη ην ζύζηεκα κεηαθνξάο ελέξγεηαο

Για ποιό λόγο οικιακό Φ/Β?
για ηην κοινυνία

1) Δίλαη δηθαίσκα θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ πνιηηώλθαηαλαισηώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο από ΑΠΔ θαη λα ηελ ζπκςεθίδνπλ κε δίθαηνπο
όξνπο
2) Τν όθεινο ζπκπιεξώλεη ην εηζόδεκα πνιιώλ
λνηθνθπξηώλ θαη ζηεξίδεη εππαζείο νκάδεο
3) Τν όθεινο απηό κνηξάδεηαη ζηελ θνηλσλία θαη
ζηεξίδεηαη ε θαηαλάισζε

Με ποιο μησανιζμό και γιαηί ?
• Feed In Tariff (FIT): ππνρξεσηηθή αγνξά από ΓΔΗ ζε
ζπγθεθξηκέλεο / εγγπεκέλεο ηηκέο (.. Σύκβαζεο ..!!!).

• Γεξκαλία, Ιαπσλία θαη άιιεο πξνεγκέλεο ρώξεο απηόλ
ρξεζηκνπνίεζαλ θαζόηη ν πην απνηειεζκαηηθόο.
• Με ηελ εθαξκνγή FIT κεραληζκνύ επηδησθόηαλ ε
αλάπηπμε/εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΦΒ.
• Ο ζηόρνο επεηεύρζε θαη κε ηε ζπκβνιή ησλ νηθηαθώλ
ΦΒ.

Σι ςποζσόηαν ηο ΤΠΕΚΑ με ηο Ειδικό
Ππόγπαμμα ανάπηςξηρ Οικιακών Φ/Β?
• Τα Οηθηαθά Φ/Β δελ ζπληζηνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
κε αλάιεςε ξίζθνπ. Έρνπλ θπξίσο θνηλσληθό ραξαθηήξα θαη
ελίζρπζεο νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο.
• Δπαηζζεηνπνηνύλ θη εμνηθεηώλνπλ ηνπο πνιίηεο κε ηελ Πξάζηλε
ελέξγεηα έηζη ώζηε λα δηαρπζεί ε αληίιεςε απηή ζηελ θνηλσλία.

• Δγγπεκέλεο Τηκέο ζε βάζνο 25 εηώλ.
• Με ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή.
• Σην ρνξό κπήθαλ θαη νη Τξάπεδεο.
• Σύκβαζε ηελ νπνία ην ΥΠΔΚΑ ηελ πξόηεηλε.

Σι έκανε ηελικά ηο ΤΠΕΚΑ με ηο Νόμο 4254?
• Παπαβίαζε κνλνκεξώο θαη δπζκελέζηαηα Υπνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο.
• Καηάξγεζε ηελ Σιμαπιθμική Αναπποζαπμογή.
• Γελ πήξε ηε ζπλαίλεζε θαλελόο παξά κόλν ηνπ ..ΣΠΔΦ !!!

• Δλνρνπνηεί ηα Οηθηαθά Φ/Β γηα ην έιιεηκκα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ γηα ηηο
ΑΠΔ.
• Αςηοκπιηική, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ πνπζελά. Τνπλαληίνλ
ζεσξεί όηη έζσζε θαη ηε ρώξα … !!
• Μηα νιηγνζέιηδε Έθζεζε ζηελ νπνία βαζίζηεθε γηα λα θνπξέςεη ηηο ηηκέο έρεη
πιεζώξα ανακπιβειών θαη κεζνδνινγηθώλ ανεπαπκειών.

Αςηή η ζςμπεπιθοπά ηηρ Ηγεζίαρ ΤΠΕΚΑ:
- Δληζρύεη ηελ Αμοιβαία Εμπιζηοζύνη κεηαμύ Κξάηνπο θαη Πνιηηώλ ? Όηαλ αθνύκε
«Με ηην Εγγύηζη ηος Ελληνικού Κπάηοςρ» ηη λα ζθεθηόκαζηε??
- Γείρλεη λα ζέβεηαη ύνηαγμα και Νόμοςρ?

- Απμάλεη ηελ Αξιοπιζηία ηεο Πνιηηηθήο θαη Τερλνθξαηηθήο Ηγεζίαο ηνπ ΥΠΔΚΑ ?
- Δληζρύεη ην Επενδςηικό κλίμα ?
- Δληζρύεη ηελ έλλνηα ηνπ κπάηοςρ δικαίος, όηαλ κε ηόζν κέλνο θαηαθέξεηαη ελαληίνλ
ησλ Οηθηαθώλ Φ/Β πνπ ζπκκεηέρνπλ μόλιρ ζηο 5-7% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο από
ΑΠΔ?

Γιαηί ηο ΤΠΕΚΑ θηαίει?
- Γηόηη ην Φπζηθό Αέξην (Φ.Α.) ην ζεώξεζε ΑΠΕ. Γηαηί ην θόζηνο ηνπ λα κπαίλεη
ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό ?
- Γηόηη ην 60% ηνπ Σέλοςρ ΑΠΕ/ΕΣΜΕΑΡ πεγαίλεη πξνο μονάδερ Φ.Α. (κειέηε
ΙΟΒΔ 07/2011)? Αλ ήζειε λα ηηο επηδνηεί γηαηί δελ δεκηνπξγνύζε μερσξηζηό
ινγαξηαζκό?
-Σπγθεθξηκέλα απηέο νη κνλάδεο εηζέπξαμαλ επηπιένλ ην 2012 ην πνζό ησλ
320 εθαη. €, πνζό κεγαιύηεξν θαη από ην έιιεηκκα ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ
ΑΠΔ ην 2012 πνπ ήηαλ 146,6 εθαη. €. Με άιια ιόγηα εμνκνηώλεηαη ε θαζαξή κε
ηε ξππνγόλν ελέξγεηα θαη ελνρνπνηείηαη ε θαζαξή.

Γιαηί ηο ΤΠΕΚΑ θηαίει?
-Γηόηη ην ΥΠΔΚΑ δελ πήξε έγκαιπα μέηπα και μαρ παγίδεςζε
Γηαηί δελ θαζόξηζε ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθόηεηα αλά θαηεγνξία
ΑΠΔ, αλά κέγεζνο θαη αλά έηνο?
Πνηνο επέηξεςε κε πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ε πνιηηηθή ηεο
αλάπηπμεο ΑΠΔ θαη Φ/Β λα γίλεη Διληνξάλην θαη Business ?
- Καηά ηε γλώκε ηνπ ΥΠΔΚΑ πνην ην Οικονομικό Οθελορ /
Κόζηορ (Cost Benefit Analysis) ησλ Οηθηαθώλ ΦΒ ? Πξνζνρή
…. !! Όρη ην ηακεηαθό …. !!

Σι ζημαίνει αν επιηπέτοςμε να ζςνεσιζηεί αςηή η
ζςμπεπιθοπά ηος ΤΠΕΚΑ ?
- Αθόκε δπζκελέζηεξε κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ καο ζην
κέιινλ.
-Αλνρή θαη Γηθαίσζε Αληηζπληαγκαηηθώλ / Παξάλνκσλ πξαθηηθώλ.
-Αλνρή θαη Γηθαίσζε ζην Ψέκα θαη ζηελ Απάηε.
- Αλνρή θαη Γηθαίσζε ζε εθαξκνγή κε επηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ.
- Αλνρή θαη Γηθαίσζε λα καο αληηκεησπίδνπλ ζαλ «Ιζαγελείο».
- Αλνρή θαη Γηθαίσζε ηα ζθόπηκα ιάζε ηνπ ΥΠΔΚΑ λα ηα πιεξώλνπκε εκείο εθ
ησλ
πζηέξσλ θαη κνλνκεξώο.

- Δδξαίσζε λννηξνπίαο όηη θάζε Υπνπξγόο / Υθππνπξγόο κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί
αγλνώληαο θαη πεξηθξνλώληαο ρηιηάδεο ζπκπνιίηεο. Αιήζεηα, πνπ
ινγνδνηνύλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο? Τέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά, ζα ήηαλ
αλεθηή ζε άιιε ρώξα?

Φίλερ και Φίλοι, ηι κάνοςμε εμείρ?

1) Γλσζηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηνπ
πξνβιήκαηνο
2) Μαδηθή θηλεηνπνίεζε
3) Πνιηηηθή πίεζε
4) Ννκηθόο αγώλαο

Σαο επραξηζηώ

