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Κύριο 
Κώστα Σκρέκα 
Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 
Αθήνα 
 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Επιθυμούμε να σας παραθέσουμε κρίσιμα θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί 
και αφορούν τις ενεργοβόρες μεταποιητικές - βιομηχανίες επιχειρήσεις μέλη 
μας αναφορικά με το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττοντας με αυτόν τον τρόπο 
την ανταγωνιστικότητα τους. 
 
Πιο συγκεκριμένα οι υψηλές επιβαρύνσεις του ενεργειακού κόστους που 
εξαγγέλθηκαν, διαμορφώνουν με αυτόν τον τρόπο μια μεσοσταθμική αύξηση 
στα τιμολόγια της ΔΕΗ (με μέσο όρο στο 30%). 
 
Ειδικότερα, θεωρούμε πως η αύξηση του 10% που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο 
του 2019 και αφορούσε στην τριετία 2018-2020, δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης, 
αφού όπως γνωρίζεται τα κόστη του ρεύματος έχουν υποχωρήσει σημαντικά 
και επομένως πρέπει να υπάρξει και ανάλογη μείωση στα τιμολόγια. 
 
Επιπροσθέτως, η κατάργηση της ειδικής τιμής και των εκπτώσεων για το 
νυχτερινό τιμολόγιο,  θα πλήξει ιδιαιτέρως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες καθώς 
όπως γνωρίζετε αρκετές επιχειρήσεις προσαρμόζουν την παραγωγή τους ώστε 
με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. 
 
Επίσης, η εξίσωση του ΕΦΚ για την Υψηλή και τη Μέση Τάση, ήταν ένα μέτρο 
που είχε εξαγγελθεί ως μια από τις κινήσεις της κυβέρνησης στην κατεύθυνση 
της ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Ωστόσο στην 
πράξη, ο τρόπος που εφαρμόστηκε το μέτρο, αντί για μειώσεις, προκάλεσε 
αυξήσεις μετά την εφαρμογή του target model. Η αναμενόμενη εξίσωση Μέσης 
και Υψηλής τάσης έγινε προς τα πάνω και δεν υπήρξε μείωση για τη Μέση 
Τάση στο επίπεδο της Υψηλής.  
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Θεωρούμε πως, οι συνθήκες της αγοράς δίνουν τη δυνατότητα για μειώσεις στα 
τιμολόγια της υψηλής τάσης. 



Πάγιες θέσεις της βιομηχανίας τις οποίες θεωρούμε πως θα πρέπει να 
επανεξετάσετε άμεσα με το Κυβερνητικό Επιτελείο αλλά και με τους Θεσμούς 
θα πρέπει να είναι οι εξής : 
 
1) Να προχωρήσει η κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μηχανισμού 
μείωσης της χρέωσης ΥΚΩ κατά το πρότυπο του μηχανισμού μείωσης της 
χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ. 
 
2) Να εξισωθεί ο ΕΦΚ των βιομηχανιών της μέσης τάσης με ετήσια κατανάλωση 
άνω των 13GWh με τις βιομηχανίες της υψηλής τάσης. Το μέτρο που αφορά 
περίπου 170 εργοστάσια είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό.  
 
3) Απαλλαγή των επιλέξιμων βιομηχανικών κλάδων από όλες τις επιπλέον 
χρεώσεις στην προμήθεια (ενδεικτικά, ΜΜΚΘΣ, ΑΔΙ), σύμφωνα με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
4) Μείωση της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος κλιμακωτά για ετήσιες 
καταναλώσεις υψηλότερες των 30-35 GWH, σε συνδυασμό με προφίλ 
κατανάλωσης (ΣΧ > 65-70%). 
 
5) Άμεση εφαρμογή του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, όπου βρίσκεται σε εκκρεμότητα 
η υπογραφή ερμηνευτικής διάταξης, η οποία θα ορίζει ρητά ή θα διευκρινίζει ότι 
η ελάχιστη χρέωση 0,3 ευρώ/MWh μέση ετήσια χρέωση, έτσι ώστε να μην 
ανακύψει αντίθεση με τους όρους 43 και 46 της εγκριτικής απόφασης της ΕΕ. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση για τις βιομηχανίες 
έντασης ενέργειας μεγαλύτερης του 20%, καθώς θα συνεχίσει η χρέωση με 0,3 
ευρώ/MWh. 
 
6) Απαλλαγή από τον ΕΦΚ για την ηλεκτρική ενέργεια  που χρησιμοποιείται 
στην ορυκτολογική κατεργασία (τσιμέντα, γυαλί), στο πλαίσιο εναρμόνισης της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ. 
 
7) Κοινοποίηση από την πλευρά της κυβέρνηση στην ΕΕ του νέου μηχανισμού 
αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2 με θεσμοθέτηση της 
δυνατότητα επιπλέον περιορισμού της επιβάρυνσης σε συνάρτηση με την 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. 
 
Σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, κατά την οποία ο 
κεντρικός στόχος της Πολιτείας θα έπρεπε να είναι η ελάφρυνσή τους με σκοπό 
τη βιωσιμότητα τους και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, το 
κράτος δημιουργεί, για ακόμη μια φορά, αγκυλώσεις επιβαρύνοντας υπέρμετρα 
το κόστος ενέργειας. 
 
Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται σημαντικά η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, τη στιγμή μάλιστα που ανταγωνίστριες 
χώρες της Ελλάδας καθιερώνουν ειδικά τιμολόγια ενέργειας για τις ενεργοβόρες 
επιχειρήσεις, επιδοτώντας έτσι έμμεσα το κόστος λειτουργίας τους, και 
υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς 
αγορές. 



Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι συντρέχουν οι αντικειμενικές 
συνθήκες της αγοράς που επιτρέπουν να υπάρξουν αντισταθμισμένα μέτρα 
υποστήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών επιχειρήσεων και είμαστε στην 
διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον συνεργασία προς όφελος των 
επιχειρήσεων. 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

 
Αχιλλέας Νταβέλης 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. κ. Άδωνι Γεωργιάδη,  

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
2. κ. Κώστα Τσιάρα, Υπουργό Δικαιοσύνης 
3. κα Ζέττα Μακρή,  

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
4. Βουλευτές Θεσσαλίας 
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