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Διαμαπτςπία ΒΕΠ για την αύξηση τηρ τιμήρ τηρ κιλοβατώπαρ 

    

Δπηζηνιή κε ηελ νπνία εθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία θαη δπζαξέζθεηά 

ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο θηινβαηώξαο απέζηεηιε ην Βηνηερληθό 

Δπηκειεηήξην Πεηξαηά, θαηόπηλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηόηεηαο ζρεηηθά κε ηξνπνινγία πνπ πξνσζείηαη ζηε Βνπιή από βνπιεπηέο, ε 

νπνία αθνξά δύν ελεξγεηαθνύο Οκίινπο θαη πξνβιέπεη… γελλαηόδσξεο επηδνηήζεηο 

ζην ηξηπιάζην πνζό από εθείλν πνπ ηζρύεη γηα όπνηνλ ζειήζεη λα εγθαηαζηήζεη 

ζήκεξα θσηνβνιηατθά. 

ηελ επηζηνιή πνπ απεπζύλεηαη πξνο ηνλ πθππνπξγό ΠΔΚΑ θ. Αζεκάθε 

Παπαγεσξγίνπ θαη θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο ΡΑΔ θ. Ν. Βαζηιάθν, ε 

Γηνίθεζε ηνπ ΒΔΠ επηζεκαίλεη: 

  «Αμηόηηκε θύξηε Τθππνπξγέ, 

    Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηά εθθξάδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ 

θαηόπηλ πιεξνθνξηώλ πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ζρεηηθά κε ηξνπνινγία 

πνπ πξνσζείηαη ζηε Βνπιή από βνπιεπηέο, ε νπνία αθνξά δύν ελεξγεηαθνύο νκίινπο 

θαη πξνβιέπεη γελλαηόδσξεο επηδνηήζεηο ζην ηξηπιάζην πνζό από εθείλν πνπ ηζρύεη 

γηα όπνηνλ ζειήζεη λα εγθαηαζηήζεη ζήκεξα θσηνβνιηατθά. Μία πξνθιεηηθή 

ηξνπνινγία, ε νπνία, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα δεκνζηεύκαηα, ζα εθηηλάμεη ην 

έιιεηκκα ηνπ ιεηηνπξγνύ ηεο αγνξάο ΛΑΓΗΔ θαηά ηνπιάρηζηνλ 80 εθαηνκκύξηα 

επξώ εηεζίσο, πνζόλ πνπ ζα θιεζνύλ λα πιεξώζνπλ νη θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ 

εηδηθνύ ηέινπο ΔΣΜΔΑΡ πνπ ππνρξεσηηθά πιεξώλεηαη κε ην ξεύκα. 

   Κύξηε Τθππνπξγέ, θαηά ηηο ζπλαληήζεηο καο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην γξαθείν 

ζαο θαη ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΡΑΔ, θνπ Ν. Βαζηιάθνπ, αιιά θαη θαηά ηελ 

επίζθεςή ζαο ζην Δπηκειεηήξηό καο, ππήξμε ε δηαβεβαίσζε όηη ζηόρνο ζαο είλαη λα 

αξζνύλ νη όπνηεο ζηξεβιώζεηο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο θαη λα ππάξμεη νξζνινγηζκόο 

ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

αλαπηπρζνύλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη όρη λα πιεξώλνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ ΛΑΓΗΔ. Αληί απηνύ θαη ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο 

παξαηεξείηαη κία εμσθξεληθή αύμεζε ζηελ ηηκή ηεο θηινβαηώξαο γηα ηελ εθπνκπή 

αεξίσλ ξύπσλ –επηζπλάπηνπκε ζρεηηθή επηζηνιή εηαηξείαο - κέινπο ηνπ ΒΔΠ-, 

δηακνξθώλνληαο ηε δηαθνξά, ελδεηθηηθά,  από ηνλ Γεθέκβξην 2012 ζηνλ Οθηώβξην 

2013 ζε 85,68 επξώ αλά κήλα γηα 7.000 θηινβαηώξεο! Η αύμεζε γηα ην πξώην 

δεθάκελν ηνπ 2013 ζηελ ηηκή ηεο θηινβαηώξαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 228,5%! 
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    Δπηθαινύκελνη ηελ επαηζζεζία ζαο θαη ηε δηαβεβαίσζε όηη ζα ππάξμεη 

νξζνινγηζκόο ζηελ αγνξά ηεο ελέξγεηαο θαη ειπίδνληαο ζηελ άκεζε παξέκβαζή ζαο 

γηα ηελ απόζπξζε ηεο ηξνπνινγίαο, ζαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ». 

 

 


