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Θέμα: Περικοπές στα Φ/Β στέγης που αφορούν πάνω από 40.000
νοικοκυριά.
Σχετ.: το με Αρ.Πρωτ.: 1/11-01-2021 έγγραφο ΠΑΣΥΦΩΣ προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Αξιότιμε Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη,
Χιλιάδες νοικοκυριά με φωτοβολταϊκό στέγης (Φ/Β στέγης) έχουν προσφύγει
στη δικαιοσύνη για τις άδικες περικοπές που έχουν υποστεί. Είναι μια από τις
μεγαλύτερες ομάδες πολιτών που προσφεύγει εναντίον του κράτους.
Επιπλέον αυτού, τις τελευταίες ημέρες 40.000 και πλέον νοικοκυριά με
φωτοβολταϊκό στέγης λαμβάνουν το "χριστουγεννιάτικο δώρο" της κυβέρνησης
σας.
Πρόκειται για ένα πραγματικό χαράτσι 6% της παραγωγής του 2021 στα Φ/Β
Στέγης (Νόμος 4759/2020 - ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020, άρθρο 157), το οποίο
δρομολογήθηκε από τους Χατζηδάκη και Σδούκου, και παρά τις επιστημονικά
τεκμηριωμένες ενστάσεις του ΠΑΣΥΦΩΣ και την ευρεία διαμαρτυρία,
εφαρμόστηκε από τον Σκρέκα.
Αναλυτικότερα, το 6% μεταφράζεται σε 150-350 ευρώ, ανάλογα με την
ετήσια παραγωγή, και αφαιρείται ακόμα και από έναντι λογαριασμούς
προκαλώντας προβλήματα σε κάποια νοικοκυριά.
Το ποσό ίσως να μην φαίνεται μεγάλο σε κάποιους, ωστόσο είναι άδικο και
εξοργιστικό για τους κάτωθι λόγους:
1. Τα νοικοκυριά, με ότι ιδιαιτερότητα συνεπάγεται αυτό, υπέγραψαν
συμβάσεις στις οποίες αναγράφεται σταθερή τιμή αποζημίωσης και δεν
προβλέπονται τέτοιου είδους εισφορές.
2. Ήδη τα Φ/Β Στέγης έχουν υποστεί μεγάλη αδικία με το Νόμο 4254/2014,
επί Νέας Δημοκρατίας και τότε, όπου οι ανωτέρω συμβάσεις
παραβιάστηκαν με άδικη και χονδροκομμένη μείωση των τιμών
αποζημίωσης κατά 20-40%!!! Προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές

εγκαταστάσεις. Ο τότε αναπλ. υπουργός Παπαγεωργίου ανέφερε πως τα
Φ/Β στέγης είναι τα πρώτα στα οποία θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις,
ωστόσο δεν έγινε τίποτα, παρά τις εκκλήσεις του συλλόγου και δύο
τεκμηριωμένες μελέτες από το ΕΜΠ και το ΠΑΔΑ που καταδεικνύουν τις
υφιστάμενες μέχρι και σήμερα αδικίες.
3. Από τις αρχές του 2020 επισημάναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας ότι η κατάργηση της Χρέωσης Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) και του
Τέλους Λιγνίτη, όπως και η συνολική μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, θα
καταστήσουν
και
πάλι
ελλειμματικό
τον
ΕΛΑΠΕ
(https://www.oikopv.gr/anisixia-twn-noikokiriwn-me-fv-gia-eidikologariasmo/) και τα πέρι COVID είναι περισσότερο πρόσχημα.
4. Ο Ειδικός Λογαριασμός για τις ΑΠΕ είναι σήμερα πλεονασματικός και
βιώσιμος και προστίθενται νέες μεγάλες ΑΠΕ, όπως είναι της πάσης
γνωστό. Είναι πέρα για πέρα παράλογο την όποια λάθος διαχείριση και
διοίκηση να την επιβαρύνονται τα νοικοκυριά που επέλεξαν να υπογράψουν
μια σύμβαση που το κράτος τους πρότεινε και μονομερώς την παραβιάζει χάνοντας την όποια αξιοπιστία του.
5. Η εισφορά 6% ήταν οριζόντια, είτε είσαι επιχειρηματίας πάρκου 1000kW,
είτε νοικοκυριό των 10kW. Από την οικονομική επιστήμη είναι γνωστό πως
τέτοιου είδους οριζόντιες περικοπές θίγουν περισσότερο τους μικρούς.
Τα νοικοκυριά αυτά είναι και καταναλωτές και αναμένεται να υποστούν αύξηση
της
τιμής
kWh
ως
και
80%.
Αξιότιμε Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη, αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε εσάς
τέτοιες ημέρες και να διαμαρτυρηθούμε εντόνως για την πολιτική που εφαρμόζεται
για τα Φ/Β στέγης, που δεν είναι παρά η ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
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