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Θέµα: Τροποποίηση απόφασης αύξησης τιµολογίων της ∆ΕΗ για αγροτική χρήση.

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί
Όπως πολύ καλά κι’ εσείς γνωρίζετε η οικονοµική κρίση και οι οδυνηρές συνέπειές της στο
οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο έχουν επιδράσει σε εξαιρετικό βαθµό και στην πρωτογενή
παραγωγή.
Είναι προφανές ότι οι πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τοµέας από τη γενικευµένη κρίση είναι
ισχυρές ,µε σηµαντική µείωση του αγροτικού εισοδήµατος , όπως εκτιµάται και από τα
πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.
Κατά συνέπεια κάθε µέτρο που λαµβάνεται για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της οικονοµίας της
χώρας µας, θα πρέπει να αποτρέπει περαιτέρω επιδείνωση του ήδη επιβαρυµένου κόστους στις
εισροές του αγροτικού τοµέα και κατ’ επέκταση του κόστους αγροτικής παραγωγής, γεγονός
που πλήττει άµεσα την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών µας προϊόντων και ιδιαίτερα των
εξαγόµενων, που αποτελούν σχεδόν µοναδική διέξοδο για την ανάδειξη του καλαθιού
αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας µας και την επιβίωση του αγροτικού της τοµέα.

Η πρόσφατη αναγγελία της αύξησης των αγροτικών τιµολογίων της ∆ΕΗ , που ανέρχεται για το
2012 σε 11,9% περίπου, σε συνάρτηση µε την κατά 6% αύξηση του 2011, απειλεί να
συρρικνώσει ακόµη περισσότερο κάθε αγροτική δραστηριότητα, αφού κάθε αύξηση του
ενεργειακού κόστους συνιστά βασικό εµπόδιο για την απρόσκοπτη λειτουργία των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων και φυσικά οδηγεί στην υποβάθµιση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
µας προϊόντων, σε µια στιγµή που όλοι µας προσβλέπουµε στην ενίσχυση του ρόλου του
πρωτογενή τοµέα στην ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας µας.
Κατόπιν αυτών είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την
τροποποίηση της σχετικής απόφασης που αφορά τις αυξήσεις στα αγροτικά τιµολόγια, ενώ θα
πρέπει να εξετάζεται κάθε ενέργεια που θα ελαχιστοποιεί τις δαπάνες εισροών στη γεωργία, για
την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας της χώρας µας.
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