ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος. Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Αγαπητοί καταναλωτές,
όπως όλοι παραδέχονται, το κόστος κατανάλωσης ρεύματος για τους καταναλωτές φέτος, είναι για
πολλούς δυσβάστακτο. Το τελευταίο χρόνο, αυξήθηκε περίπου κατά 40%. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι παγκόσμιο
γεγονός. Είναι για το λόγο αυτό που οι κυβερνήσεις πολλών χωρών πήραν αποτελεσματικά μέτρα
για ανακούφιση των πολιτών τους.
Η Ελλάδα ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ στο 6%, πέραν από τη μείωση μέχρι και 30% στο ηλεκτρικό
ρεύμα, επιπλέον, άλλα 150 εκατομμύρια για επιπρόσθετη στήριξη και αύξηση του επιδόματος
θέρμανσης κατά 20%. Παρόμοια μέτρα πήραν και άλλες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκών χωρών.
Στην Κύπρο ανακοινώθηκε μείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% από τα
ταμειακά αποθεματικά της ΑΗΚ, με συνολικό κόστος 20 εκατομμύρια, τα οποία θα εκταμιευθούν
από το ταμείο της ΑΗΚ.
Επιπρόσθετα, η Υπουργός Ενέργειας εξήγγειλε την πρόθεσή της για αύξηση των κινήτρων για
επιδοτήσεις σχεδίων που αποσκοπούν

στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του

περιβάλλοντος. Το κόστος των εξαγγελιών της Υπουργού θα καλυφθεί από το ειδικό ταμείο για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Για τις πιο πάνω εξαγγελίες, το Κράτος δεν θα εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ για την ανακούφιση των
πολιτών του. Το ειδικό ταμείο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ταμείο στο οποίο
κατατίθενται οι εισφορές των πολιτών του και το Υπουργείο Ενέργειας έχει την ευθύνη και την
υποχρέωση, τα χρήματα του ταμείου να τα διαθέσει για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Δεν μπορεί
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να παρουσιάζονται τα κίνητρα για τις επιδοτήσεις που εξήγγειλε η Υπουργός ότι είναι επιπρόσθετα
μέτρα για ανακούφιση των καταναλωτών από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Το Κράτος, μόνο από το ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, θα εισπράξει για το 2021 πέραν
των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ανέμενε, και αναμένει, ότι
αυτά τα

20 εκατομμύρια θα επιστραφούν στους καταναλωτές ώστε να νοιώσουν την ανακούφιση

που ανέμεναν από το Κράτος τους να τους προσφέρει. Αυτά τα 20 εκατομμύρια θα μειώσουν τους
λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για ακόμα 10%. Οι κυβερνήσεις άλλων χωρών μείωσαν
τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν του 20%. Οι πολίτες στην Κύπρο μήπως δεν
αξίζουν αυτής της βοήθειας και στήριξης;
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί το Κράτος, να επιστρέψει αυτά τα 20 εκατομμύρια
που εισέπραξε ως επιπρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές που πλήρωσαν οι
καταναλωτές, για προσωρινή έστω ανακούφιση των πολιτών του και όχι να εξαγγέλλει μέτρα, χωρίς
το ίδιο το Κράτος να εκταμιεύσει ένα ευρώ από το δικό του ταμείο.
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