
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 

Θέμα:    Αναγκαιότητα αύξησης της κρατικής επιδότησης ρεύματος μέσω του 

ταμείου ενεργειακής μετάβασης για τις επιχειρήσεις ελαιόλαδου εντός της 

ελαιουργικής περιόδου 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά επιστολή του  Προέδρου Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μανώλη Αλιφιεράκη. 

 

Η επιστολή, παραθέτει παραδείγματα για το πρόβλημα που έχει προκύψει στις 

επιχειρήσεις ελαιόλαδου εντός της ελαιουργικής περιόδου και κινδυνεύουν να 

οδηγηθούν σε κλείσιμο και προτείνουν: 

• την εξίσωση της επιδότησης ρεύματος των ελαιοτριβείων τουλάχιστον με 

εκείνη των αρτοποιείων και της βιομηχανίας και βιοτεχνίας άρτου και για 

χρονική περίοδο ίση με το πεντάμηνο της ελαιοσυγκομιδής, (που αναλόγως με 

την περιοχή, είναι από τον Οκτώβριο έως τον  Φεβρουάριο) για τις 

επιχειρήσεις που έχουν στην δραστηριότητα τους είτε ως κύρια είτε ως 

δευτερεύουσα δραστηριότητα τον ΚΑΔ του ελαιοτριβείου, 

(10412302/Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιοκάρπου και άλλων ελαιούσχων σπόρων 

και τυχόν άλλοι συναφείς ΚΑΔ).Η κρατική επιδότηση μέσω του Ταμείου 

Ενεργειακής Μετάβασης, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής, να ανέλθει 

τουλάχιστον σε 0,604 ευρω/KWh – ποσό που έχει εγκριθεί  ως επιδότηση 

ρεύματος  για τα αρτοποιεία και τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες άρτου κατά το 

μήνα Σεπτέμβριο – έτσι ώστε το κόστος ρεύματος για την ελαιοποίηση του 

καρπού να φτάσει στα επίπεδα τουλάχιστον 0,078 ευρώ/KWh. 

• Επειδή ο ελαιοκαρπός που προορίζεται για την παραγωγή ελαιολάδου είναι 

φυσικό προιόν που δεν αποθηκεύεται, σε περίπτωση που υπάρξουν 

προβληματα επάρκειας και χρειασθεί να εφαρμοστεί Σχέδιο Προληπτικής 

Δράσης για περιορισμό στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, τα 

ελαιοτριβεία και τα πυρηνελαιουργεία σε όλη την επικράτεια πρέπει να 

ενταχθούν στους κατά προτεραιότητα τροφοδοτούμενους καταναλωτές , αφού 

λειτουργούν εποχικά και με μεγάλο φόρτο εργασίας, λόγω ακριβώς της 

συγκέντρωσης παραγωγής σε λίγο χρόνο. 

 

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 
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Ηράκλειο, 21/10/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 










