
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Να καταργηθεί κάθε τέλος για τις ΑΠΕ 
Με αφορμή την κατάςταςη με τα φωτοβολταϊκά και την αφξηςη του τζλουσ των Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ ςτο 
λογαριαςμό τησ ΔΕΗ, αναδημοςιεφουμε τη θζςη που πήρε ςχετικά το Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδασ: 

 

«Τα εργατικά - λαϊκά ςτρϊματα δεν πρζπει να δεχκοφν τθν αφξθςθ του τζλουσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ που 
ιδθ πλθρϊνουν ςτο λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ. Πρζπει να αρνθκοφν να πλθρϊςουν ζνα ακόμα χαράτςι ςτο ιδθ ακριβό 
ςιμερα θλεκτρικό ρεφμα προκειμζνου θ κυβζρνθςθ να εξαςφαλίςει τθν εγγυθμζνθ τιμι δθλαδι κζρδοσ ςτουσ ιδιϊτεσ 
"πράςινουσ" επενδυτζσ. 

Η κατάςταςθ που δθμιοφργθςε θ κυβζρνθςθ με τθν αδειοδότθςθ και τθν προκλθτικι χρθματοδότθςθ για τθν 
καταςκευι φωτοβολταϊκϊν εγκαταςτάςεων από ιδιϊτεσ, αποτελεί απόδειξθ ότι ςτο πλαίςιο τθσ "απελευκζρωςθσ" δεν 
μπορεί να υπάρξει ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ που να υπθρετεί τισ λαϊκζσ ανάγκεσ. 

Η προκλθτικι κρατικι ςτιριξθ του ιδιϊτθ επενδυτι, που γίνεται ςε βάροσ του λαϊκοφ καταναλωτι (με τθν πανάκριβθ 
αγορά «πράςινθσ» κιλοβατϊρασ από το κράτοσ), ζχει οδθγιςει ςε υπερβολικό βακμό αιτιςεων αδειοδότθςθσ 
επενδφςεων που ξεπερνοφν ςε ιςχφ τα 3500 MW, τθ ςτιγμι που επίςθμοσ ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι τα 2500 MW 
μζχρι το 2020. Το γεγονόσ αυτό κα δθμιουργιςει επιπρόςκετα προβλιματα μια και ο βακμόσ διείςδυςθσ μιασ πθγισ 
ενζργειασ, όπωσ οι Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ, ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, τόςο για τεχνικοφσ λόγουσ όςο και για 
λόγουσ κόςτουσ θλεκτροπαραγωγισ, δεν μπορεί να είναι απεριόριςτοσ. 

Η χρθματοδότθςθ των φωτοβολταϊκϊν πάρκων ςτθν φπαικρο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν προϊκθςθ των 
αντιαγροτικϊν κατευκφνςεων τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ για ξεκλιριςμα των μικρομεςαίων αγροτϊν και μείωςθ 
τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Ταυτόχρονα είναι ςχζδιο εξαπάτθςθσ των αγροτϊν ότι ζτςι κα αντιςτακμίςουν τισ 
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ από τθ μείωςθ - κατάργθςθ των αγροτικϊν επιδοτιςεων. Είναι κοινωνικά απαράδεκτο να 
καταςτρζφεται αγροτικι παραγωγι και γόνιμθ αγροτικι γθ. 

Τελικά οι πραγματικοί ωφελθμζνοι κα είναι οι Τράπεηεσ που ςιμερα χορθγοφν "πράςινα δάνεια" (απαιτϊντασ 
εκχϊρθςθ ςτθν Τράπεηα τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυνάψει το λαϊκό νοικοκυριό με τθ ΔΕΗ είτε προςθμειϊςεισ ακινιτων) 
και οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι που κα αναλάβουν δουλειζσ διςεκατομμυρίων (π.χ. επζνδυςθ ςτθν Κοηάνθ). 

Το ΚΚΕ καλεί τουσ εργαηόμενουσ, τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τα φτωχά λαϊκά ςτρϊματα να απαιτιςουν τθν 
κατάργθςθ οποιουδιποτε τζλουσ για ΑΠΕ και καμία επιδότθςθ των ιδιωτϊν επενδυτϊν. Μόνο θ πάλθ για ςυγκρότθςθ 
ενόσ Ενιαίου αποκλειςτικά κρατικοφ φορζα ενζργειασ και θ πάλθ για Λαϊκι εξουςία, είναι αυτι που μπορεί να 
διαςφαλίςει τθν παραγωγι και τθ διανομι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ κοινωνικό αγακό». 

 


