ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ενέργεια γονατίζει τα νοικοκυριά.
Κράτος και Πολιτεία γιατί σιωπούν;

Αγαπητοί καταναλωτές,

ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, τους τελευταίους δυο μήνες, δημόσια
εισηγείται:
1. Tην επιβολή ανώτατης τιμής στο ρεύμα.
2. Την ειδική φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Δυστυχώς, οι αρμόδιες αρχές, ακόμα και κάποια πολιτικά κόμματα, αποφεύγουν
επιμελώς να τοποθετηθούν στις πιο πάνω εισηγήσεις, παρ’ όλο που όλοι διατείνονται
ότι είναι στο πλευρό των καταναλωτών. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, μια μεγάλη
μερίδα των καταναλωτών βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική
κατάσταση.
Η τιμή του ρεύματος για την περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2022 είναι αυξημένη κατά 71%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Τον Ιούνιο / Ιούλιο 2022, οι καταναλωτές θα πληρώσουν 24% περισσότερα από ότι
πλήρωσαν στον προηγούμενό τους λογαριασμό.

Με την επιβολή ανώτατης τιμής στην τιμή πώλησης του ρεύματος, αυτή η μεγάλη
αύξηση του 24% θα μπορούσε να ανασταλεί, έστω και προσωρινά. Δυστυχώς όμως,
Κράτος και Πολιτεία σιωπούν.
Τα απροσδόκητα κέρδη από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2022, υπολογίζονται στα 7 500 000 ευρώ και το Κράτος παρουσιάζεται απρόθυμο
να τα φορολογήσει και τα έσοδα από τη φορολόγηση να επιστραφούν στη μερίδα των
καταναλωτών που σήμερα πραγματικά διεξάγει αγώνα επιβίωσης.
Η Ελλάδα φορολόγησε τα απροσδόκητα κέρδη με ποσοστό 90% και τα επέστρεψε
στους καταναλωτές που είχαν την μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι αδιανόητο, κάτω από τις
σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, κάποιοι να αποκομίζουν κέρδη πέραν του
200% και το Κράτος και η Πολιτεία να σιωπούν ή να αδρανούν.
Από τη φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του
2022, θα μπορούσαν να επιδοτηθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, ταρίφα 08 της ΑΗΚ, με
το ποσό των 375 ευρώ το κάθε νοικοκυριό.
Με τα πιο πάνω δεδομένα το Κράτος και η Πολιτεία γιατί αδρανούν ή ακόμα, γιατί
σιωπούν;
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