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ΘΕΜΑ: «Χτύπημα στον πρωτογενή τομέα η επιχειρούμενη νέα αύξηση στο κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας» 
ΣΧΕΤ:  
 
Με αφορμή τις ανακοινωθείσες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω 
αύξησης του τέλους Α.Π.Ε. κρίνουμε αναγκαίο να σας επισημάνουμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια απόφαση για το σύνολο του πρωτογενούς τομέα. 
Την στιγμή που καταβάλλεται προσπάθεια για την προσέλκυση νέων ανθρώπων στον 
τομέα αλλά και για τον προσανατολισμό του με σκοπό την διατροφική επάρκεια της 
χώρας αλλά και την ενδυνάμωση των εξαγωγών η πιθανή υλοποίηση αυτής της 
απόφασης οδηγεί προφανώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.  
 
Οι αποφασισθείσες αυξήσεις κατά μέσο όρο από 13-25% στην χαμηλή και μέση τάση 
αγροτικού ρεύματος αλλά και κατά 14% στην μέση τάση που αφορά και την 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων χτυπούν τον Ελληνικό πρωτογενή τομέα. Ο 
συντελεστής ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο κόστος παραγωγής  
δυναμικών αγροτικών καλλιεργειών της περιοχής μας (κηπευτικά με ανάγκες 
άρδευσης και συντήρησης, πατάτα με μεγάλη περίοδο διάθεσης στην αγορά κ.α.), 
αλλά και για την κτηνοτροφία (αμελκτικές μηχανές, ψυγεία διατήρησης γάλακτος και 
κρέατος, λειτουργία βιολογικών για μεγάλες μονάδες όπως στον νομό 
Αιτωλοακαρνανίας αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα) αλλά και 
για τις μονάδες μεταποίησης πλήθους προϊόντων (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια 
λαδιού κ.α.). Ως εκ τούτου είναι απορίας άξιος ο τρόπος λήψης μιας απόφασης που 
επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος παραγωγής που αν τελικά ισχύσει δείχνει 
ότι οι εξαγγελίες περί ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας μέσα από την 



στροφή στην πρωτογενή παραγωγή παραμένουν ουσιαστικά, λόγια κενά 
περιεχομένου. 
 
Επιπλέον όλα τα παραπάνω γίνονται την στιγμή που πολλοί Έλληνες αγρότες της 
περιοχής μας οι οποίοι έχουν καταβάλει μεγάλα ποσά για σύνταξη και κατάθεση 
φακέλων αδειοδότησης μικρών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ακόμη 
περιμένουν την αδειοδότηση λόγω κορεσμού του δικτύου της Πελοποννήσου αλλά 
και άλλων εμποδίων.  
 
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας θεωρεί ότι θα 
πρέπει να επανεξεταστούν οι αποφάσεις για νέα αύξηση στο κόστος αγροτικού 
ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο θα επιβαρύνει τον παραγωγό και θα μετακυλήσει 
τελικά το βάρος στον καταναλωτή και στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών  
προϊόντων. Αντί για περαιτέρω επιβάρυνση του βασικού παραγωγικού τομέα της 
χώρας μας μπορεί να εξεταστούν άλλα μέτρα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
συμβατικές υποχρεώσεις του κράτους για τα συμβόλαια με τους 
δραστηριοποιούμενους στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
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