
 

 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
 

Ο ΣΒΒΕ ζητά να σταµατήσει ο εµπαιγµός της βιοµηχανίας 
αναφορικά µε την µείωση τις τιµής του φυσικού αερίου 

 

 

Την Πέµπτη 19 Ιουνίου 2014 ο ΣΒΒΕ απέστειλε επιστολή διαµαρτυρίας, προς τον κ. 
Σπύρο Παλαιογιάννη της ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, της ∆ΕΠΑ ΑΕ, ζητώντας να 

σταµατήσει ο εµπαιγµός της βιοµηχανίας αναφορικά µε την µείωση τις τιµής του 

φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την άµεση µετακύλιση της µειωµένης τιµής 
αγοράς του φυσικού αερίου από τη ∆ΕΠΑ, στη βιοµηχανία. 

Αφορµή για τη συγκεκριµένη παρέµβαση του Συνδέσµου απετέλεσαν πλήθος 
διαµαρτυριών των επιχειρήσεων µελών του που είναι καταναλωτές φυσικού αερίου 

και δεν έχουν διαπιστώσει µείωση των τιµολογίων αγοράς φυσικού αερίου από τον 
περασµένο Μάρτιο που υπεγράφη η σχετική συµφωνία µεταξύ ∆ΕΠΑ και GAZPROM 

και ούτε έχουν λάβει επιστροφές ποσών λόγω της αναδροµικής ισχύος των 
µειωµένων τιµολογίων από την 1η Ιουλίου 2013. 

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο διαµαρτυρίας του ΣΒΒΕ προς τη ∆ΕΠΑ:  
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Αγαπητέ Κύριε Παλαιογιάννη,  

Ο ΣΒΒΕ κατ’ επανάληψη, µε παρεµβάσεις του προς το Υπουργείο Ενέργειας, ακόµη 

και προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, έχει υπογραµµίσει τον κίνδυνο παύσης 
λειτουργίας των µεταποιητικών επιχειρήσεων έντασης ενέργειας, εξ’ αιτίας των µη 

ανταγωνιστικών τιµολογίων της ∆ΕΗ, της ∆ΕΠΑ και των ΕΠΑ.  

Όπως γνωρίζετε, στα συγκεκριµένα τιµολόγια συµπεριλαµβάνονται πλήθος φόρων 
και τελών που τα επιβαρύνουν υπέρµετρα και τα οποία θέτουν τις εγχώριες 
επιχειρήσεις σε µειονεκτική θέση έναντι ανταγωνιστριών επιχειρήσεων µε έδρα 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων. Το αποτέλεσµα είναι γνωστό: 

το κόστος παραγωγής των εγχώριων επιχειρήσεων έχει κυριολεκτικά εκτοξευθεί στα 

ύψη, λόγω ακριβώς του υψηλού κόστους ενέργειας.  

Η ανεπιθύµητη αυτή κατάσταση που δηµιουργεί αφόρητη πίεση για τις επιχειρήσεις, 
οδήγησε σε συµφωνία τον περασµένο Μάρτιο τη ∆ΕΠΑ µε την GAZPROM, η οποία 

προβλέπει τη µείωση της τιµής προµήθειας του φυσικού αερίου κατά 15%. Με την 
υλοποίηση της συµφωνίας, η σχετική κυβερνητική διακήρυξη έκανε λόγο για την 
προσέγγιση της µέσης ευρωπαϊκής τιµής προµήθειας αερίου. Σύµφωνα µάλιστα µε 
τις σχετικές ανακοινώσεις, η συγκεκριµένη µείωση θα ίσχυε από την 1η Ιουλίου του 

2013. 

Τόσο η ίδια η συµφωνία, όσο και η αναδροµική ισχύς της εφαρµογής του 

περιεχοµένου της, δηµιούργησαν κλίµα αισιοδοξίας στον επιχειρηµατικό κόσµο της 
χώρας και ελπίδες για άµεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε όρους 
κόστους παραγωγής. Όµως, κι ενώ έχουν παρέλθει τρεις και πλέον µήνες από την 
υπογραφή της συµφωνίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν έχουν διαπιστώσει καµία 

απολύτως µείωση στα τιµολόγια του φυσικού αερίου, ενώ ούτε λόγος να γίνεται για 



τις υπεσχηµένες επιστροφές ποσών, εξ΄ αιτίας της αναδροµικής ισχύος της 
συµφωνίας.  

Πρόκειται σαφώς για ένα ακόµη χτύπηµα στη βιωσιµότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων, που ενώ θα έπρεπε να ενισχύονται την εποχή της οικονοµικής κρίσης 
µε την ισχύ εξορθολογισµένων τιµολογίων ενέργειας, αντίθετα, η πολιτεία κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν για να τις πάει ακόµη παρακάτω. Το κράτος είναι για µια ακόµη φορά 

ανακόλουθο, αφού από τη µια προβαίνει σε βαρύγδουπες εξαγγελίες για τη µείωση 

του τιµολογίου διανοµής φυσικού αερίου, και από την άλλη δεν εφαρµόζει τη σχετική 

απόφαση.  

Επιπλέον, και σύµφωνα µε πληροφορίες του Συνδέσµου µας, δεν πρόκειται να 

υπάρξει κανενός είδους µείωση του σχετικού τιµολογίου εντός του 2014. Αν αυτές οι 
πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για πραγµατικό εµπαιγµό των εγχώριων 
βιοµηχανιών που καταναλώνουν φυσικό αέριο.  

Αγαπητέ Κύριε Παλαιογιάννη,  

Σας ζητούµε να εξετάσετε άµεσα το θέµα και να προβείτε σε όλες εκείνες τις 
αποφάσεις που θα καθιερώνουν το νέο – µειωµένο τιµολόγιο φυσικού αερίου για τη 

βιοµηχανία. Η σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Και 
τούτο διότι πιθανή προσωρινή ή ολοκληρωτική παύση των δραστηριοτήτων πολλών 
ενεργοβόρων επιχειρήσεων στη χώρα µας που θα προέλθει εξ’ αιτίας του 

υπερβολικού κόστους ενέργειας, θα συµβεί µε ευθύνη του κράτους και σε καµία 

περίπτωση των ίδιων των επιχειρηµατιών.  

Οι στρεβλώσεις στο σύστηµα τιµολόγησης ενέργειας για τη βιοµηχανία θα πρέπει να 

διορθωθούν άµεσα και όχι να διαιωνισθούν. Γι’ αυτό υποστηρίζουµε ότι πρέπει να 

µετακυλισθεί η µείωση του 15% της τιµής του φυσικού αερίου στη βιοµηχανία. Σε 
αντίθετη περίπτωση, ο κίνδυνος απώλειας πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας, 
πραγµατικά µπορεί να είναι πολύ κοντά.  
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