Άδικη η ειδική εισφορά στα φωτοβολταϊκά αγροτών
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2013 15:41 -

Επιστολή της ΕΑΣ Ιωαννίνων σε Βουλευτές, Αποκεντρωμένη και Περιφέρεια
ζητώντας την παρέμβασή τους

Επιστολή με την οποία διαμαρτύρονται για την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το
ύψος της οποία φθάνει το 40 % στα φωτοβολταικά πάρκα το οποία έχουν κατασκευάσει οι
αγρότες στάλθηκε χθες από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων στους
Βουλευτές του νομού, στα πολιτικά κόμματα και παράλληλα κοινοποιήθηκε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Σε αυτή εκτός των άλλων η ΕΑΣ ζητά τη συμβολή όλων, ώστε να μη γίνει καμία περικοπή
στις εγγυημένες τιμές πώλησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και να
εξασφαλιστεί 2μηνη παράταση των συμβάσεων σύνδεσης και αγοραπωλησίας για όσους δεν
έχουν ακόμα κατασκευάσει το φ/β σταθμό τους, καθώς η ήδη δοθείσα δεν απέδωσε καρπούς
λόγω της ανασφάλειας που επικρατούσε στον χρηματοπιστωτικό τομέα για το μέλλον των
τιμών πώλησης.

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΑΣ έχει ως εξής:
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«Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές

Kρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε τη συμβολή σας για την επίλυση
των παρακάτω εξαιρετικά κρίσιμων θεμάτων για τους αγρότες της Περιφέρειας. 6.500
Αγρότες σε όλη την Επικράτεια και μεταξύ αυτών και της περιοχής μας εκμεταλλευόμενοι
τις προβλέψεις του Ν. 3851/2010 και των μετέπειτα σχετικών ανακοινώσεων της ΔΕΗ και
ακολουθώντας τις παραινέσεις της πολιτικής ηγεσίας στράφηκαν στο τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριμένα στην παραγωγή ΗΕ από φωτοβολταϊκά
συστήματα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, ως
αντισταθμιστικό στην περικοπή των επιδοτήσεων τους, με απώτερο σκοπό την παραμονή
τους στην αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα.

Στην Ελλάδα πολλές αγροτικές οικογένειες πείστηκαν τόσο από τις ανακοινώσεις των
αρμοδίων, όσο και από τη σχετική Νομοθεσία κατέβαλαν σημαντικά ποσά (σε μελετητές,
τοπογράφους στη ΔΕΗ κλπ) προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στον Ήλιο.

Αγωνιστήκαν και εξασφάλισαν μετά από αμέτρητες δυσκολίες (γραφειοκρατία, πώληση
Αγροτικής Τράπεζας κλπ), σε εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, που όμοιο του
λίγοι θυμούνται, την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσουν το φ/β σταθμό τους.

Ο δανεισμός τους από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν ήταν σε καμία
περίπτωση εύκολος. Σίγουρα δεν ήταν φτηνός, καθώς τα επιτόκια ήταν και παραμένουν
εξαιρετικά υψηλά (από 9,36 – 10,50%) ανεβάζοντας σημαντικά το κόστος κατασκευής των
έργων, το οποίο προ τόκων κυμαίνεται από 180.000 – 250.000 ανά εγκατάσταση.

Αφού πέρασαν το σκόπελο της χρηματοδότησης, βρέθηκαν απέναντι στον καιρό και τις
αμείλικτες προθεσμίες της ΔΕΗ, σε έναν αγώνα δρόμου, μέσα στη λάσπη, στον χειρότερο,
από πλευράς βροχόπτωσης χειμώνα των τελευταίων χρόνων, προκειμένου να
κατασκευάσουν το φ/β σταθμό τους και να εξασφαλίσουν τις τιμές πώλησης και τα
αντίστοιχα έσοδα που όχι μόνο η πολιτική ηγεσία τους είχε υποσχεθεί, αλλά και η σχετική
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νομοθεσία προέβλεπε.

Το κράτος όχι μόνο δε στάθηκε αρωγός αλλά αντίθετα εφηύρε διαρκώς εμπόδια για να
σταματήσει την πορεία αυτή, είτε μέσω της αμέτρητης γραφειοκρατίας, η οποία
συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών, είτε μέσω της περίφημης πλέον
«Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης».

Στη χώρα του παραλόγου κάθε άλλο παρά αυτονόητο θα ήταν ότι δεν είναι δυνατό ο
αδύναμος να υποχρεούται να συνεισφέρει ως ένδειξη αλληλεγγύης στον ισχυρό (φυσικό
αέριο), προκειμένου να καλυφθεί ένα έλλειμμα (?) στο οποίο δεν είχε καμία απολύτως
ευθύνη.

Στη χώρα του παραλόγου κάποιοι μπέρδεψαν τους αγρότες με επενδυτές. Τους
παρακαλούμε να επιστρέψουν στην πραγματικότητα και να συνειδητοποιήσουν ότι οι
αγρότες δεν είναι επενδυτές! Οι αγρότες δεν επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά, πείστηκαν να
υλοποιήσουν φωτοβολταϊκά, προκειμένου, παράγοντας καθαρή ενέργεια, να αποκτήσουν το
εισόδημα που τους αφαιρείται από τις επιδοτήσεις και να παραμείνουν στο πρωτογενή
τομέα, βελτιώνοντας την παραγωγή τους και μειώνοντας το κόστος της.

Σήμερα, με το σχέδιο Νόμου που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, όχι μόνο δεν ανακτούν το εισόδημά
τους αυτό, αλλά με δεδομένο το κόστος δανεισμού και την ύψους 40% πλέον Ειδικής
Εισφοράς Αλληλεγγύης, τους ζητείτε να πληρώνουν, από τα ούτως ή άλλως ισχνά
εισοδήματα τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στα της τράπεζας και της εφορίας.

Για όσους δεν έχουν κατασκευάσει ακόμα το σταθμό τους η παράταση που δόθηκε από το
ΥΠΕΚΑ, πέρασε ανεκμετάλλευτη καθώς η συνεχής, έντονη φημολογία για βίαιη περικοπή
των εγγυημένων τιμών πώλησης και συνεπώς των δεδομένων της αγοράς, υπήρξε
αποτρεπτικός παράγοντας για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε όλες της τελευταίες
μας συζητήσεις οι Τράπεζες είναι επιφυλακτικές στο να χρηματοδοτήσουν νέα έργα κυρίως
γιατί δε γνωρίζουν τι ξημερώνει στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Με τη πρόσφατη
δημοσίευση του σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ η απάντησή τους είναι προφανώς δεδομένη.

Ζητούμε λοιπόν τη συμβολή σας, ώστε να μη γίνει καμία περικοπή στις εγγυημένες τιμές
πώλησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και να εξασφαλιστεί 2μηνη παράταση
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των συμβάσεων σύνδεσης και αγοραπωλησίας για όσους δεν έχουν ακόμα κατασκευάσει το
φ/β σταθμό τους, καθώς η ήδη δοθείσα δεν απέδωσε καρπούς λόγω της ανασφάλειας που
επικρατούσε στον χρηματοπιστωτικό τομέα για το μέλλον των τιμών πώλησης.

Επιπλέον σας κάνουμε γνωστό ότι η περιοχή μας λόγω κλιματολογικών συνθηκών έναντι
των άλλων περιοχών της χώρας μας υπολείπεται σε απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας από τα
Φωτοβολταϊκά πάρκα , ενώ η αγορά τους και η εγκατάσταση και κατ΄επέκταση ο δανεισμός
από τις Τράπεζες ήταν ίδιος με τις άλλες περιοχής της χώρας μας».
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