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Κύριε Γενικέ,  
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η διείσδυση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία 
ήταν πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια καθώς θεωρήθηκε μακράν η καλύτερη 
επιλογή για βιομηχανίες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και οι οποίες 
κατάφεραν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση των μονάδων τους σε 
σημαντικό βαθμό. 
 
Η άλλοτε ρυπογόνος ελληνική βιομηχανία αποκόμισε σημαντικά επιχειρηματικά 
οφέλη από την αποδοτική και οικονομική, την εποχή εκείνη, ενέργεια του 
φυσικού αερίου και ταυτόχρονα μείωσε δραματικά το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιταγές της κοινωνίας και της 
Πολιτείας. 
 
Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, όλα αυτά τα συγκριτικά οφέλη έχουν αντιστραφεί 
εντελώς και οι πολλές και ενεργοβόρες βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
Θεσσαλίας  έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την κατακόρυφη αύξηση του 
κόστους του φυσικού αερίου, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να 
απορροφηθεί από την ίδια την επιχείρηση αλλά ούτε και να μετακυλήσει στους 
καταναλωτές γιατί θα χαθούν μεγάλα μερίδια αγοράς. 
 
Ο ΣΘΕΒ γίνεται καθημερινά αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών από 
επιχειρήσεις μέλη του, οι οποίες έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια των 
αντοχών τους. Εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος για έναν μεγάλο αριθμό 
μεταποιητικών επιχειρήσεων να μην μπορέσει να επωμιστεί το κόστος από τις 
υπέρογκες αυξήσεις του φυσικού αερίου και να αναγκαστούν να προβούν σε  
αναστολή της λειτουργίας τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική 
οικονομία αλλά και κοινωνία. Απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδημάτων, 
απώλεια εσόδων για την Περιφέρεια και την Πολιτεία, αποδυνάμωση της 
τοπικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. 
 
Η συρρίκνωση της Βιομηχανίας και η ακύρωση όλων των θυσιών που έγιναν 
τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή για καμιά Κυβέρνηση. 



Για τον λόγο αυτό, και δεδομένης της κρίσιμης θέσης που έχει ο οργανισμός 
σας σε αυτό το ζήτημα, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο το πρόβλημα των τιμολογίων φυσικού 
αερίου και να αποτραπεί η μαζική αποβιομηχανοποίηση και κατά συνέπεια η 
αποδυνάμωση της Θεσσαλίας αλλά και της Χώρας. 
 
 
Με εκτίμηση 

 
Γιώργος Ρουπακιάς  
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