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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα
διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων
και  άλλες  επείγουσες  ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων». 

Θέμα: Επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα

Αιτιολογική Έκθεση

Το  συγκεκριμένο  μέτρο  ενίσχυσης  για  τους  αγρότες  –  καταναλωτές  αγροτικού
ρεύματος είναι αναγκαίο για να μειωθεί το κόστος άρδευσης το οποίο είναι μεγάλο και
επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής του Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Μέτρα
διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων
και  άλλες  επείγουσες  ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Τροφίμων». 

Στον Νόμο  4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018) “Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις” προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής:

“Χορήγηση  ενίσχυσης  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  σε  δικαιούχους  τιμολογίου
αγροτικού ρεύματος λόγω υψηλού κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων”

Παρέχεται στους δικαιούχους του τιμολογίου αγροτικού ρεύματος ετήσια ενίσχυση από
τον  κρατικό  προϋπολογισμό  για  τη  μείωση  του  υψηλού  κόστους  παραγωγής  των
αγροτικών προϊόντων, ώστε να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασμού τους, που
υπολογίζεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος με την προσθήκη των
λοιπών επιβαρύνσεων. Η ανωτέρω ενίσχυση δεν δύναται υπερβαίνει τις  τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Επιπλέον των παραπάνω μηδενίζονται τα τέλη της ρήτρας αναπροσαρμογής στους
λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος από όλους τους παρόχους.

Με  κοινή  υπουργική  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας, καθορίζονται το ακριβές ποσό της ενίσχυσης, η διαδικασία, ο τρόπος και ο
χρόνος χορήγησης της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τυχόν κριτήρια για τη χορήγηση της
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ενίσχυσης,  τυχόν  ανώτατα  και  κατώτατα  όρια  καταναλώσεων,  συστήνεται  ειδικός
λογαριασμός, ορίζεται ο διαχειριστής του λογαριασμού αυτού, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό με την χορήγηση της ενίσχυσης θέμα.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Οι προτείνοντες βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Μανωλάκου Διαμάντω

Μαρίνος Γιώργος

Παπαναστάσης Νίκος

Στολτίδης Λεωνίδας

Συντυχάκης Μανώλης

2


	Κοινοβουλευτική Ομάδα

