
Σιγή ασυρμάτου για τα τιμολόγια της
βιομηχανίας

Παρασκευή, 16-Απρ-2021 09:58



Του Χάρη Φλουδόπουλου 

Χωρίς διαπραγματεύσεις κυλάει ο χρόνος σε σχέση με το φλέγον ζήτημα των 
τιμολογίων υψηλής τάσης της βιομηχανίας. 

Οι βιομηχανίες έχουν απαντήσει στην τελευταία επιστολή που έχει σταλεί από 
πλευράς της ΔΕΗ στα μέσα Μαρτίου όταν και η Επιχείρηση ενημέρωσε επισήμως τους 
βιομηχανικούς πελάτες της ότι παρατείνει μέχρι τις 15 Ιουνίου την διαπραγμάτευση 
για την κατάρτιση των νέων συμβάσεων. 

Παράλληλα, ωστόσο προχώρησε και σε αλλαγή των υφιστάμενων όρων τιμολόγησης 
λόγω αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστος. Με την επιστολή αυτή η ΔΕΗ 
προχώρησε σε σημαντική μείωση των εκπτώσεων συνέπειας αλλά και της 
προπληρωμής που ίσχυαν. Αυτές οι δύο αλλαγές μεταφράζονται σε αύξηση που 
σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας κυμαίνεται μεταξύ 4% και 12% ανάλογα με το 
προφίλ του κάθε πελάτη. Το ερώτημα που θέτουν πηγές της βιομηχανίας ενόψει της 
σιγής ασυρμάτου που επικρατεί το τελευταίο διάστημα είναι πως θα αξιοποιηθεί η 
νέα παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου με δεδομένο ότι δε γίνεται στην πράξη κανένας 
διάλογος.

Σε αυτό το κλίμα η βιομηχανία αναμένει τα "φουσκωμένα" τιμολόγια που θα 
προκύψουν μετά τις αλλαγές που εφάρμοσε η ΔΕΗ από τις 15 Μαρτίου. Σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές της βιομηχανίας οι πελάτες φέρονται αποφασισμένοι να μην 
πληρώσουν τις επιπλέον χρεώσεις και να προσφύγουν στα δικαστήρια, 
αμφισβητώντας τις αυξήσεις που έχει επιβάλει η ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση η 
βιομηχανία, όπως έχει φανεί και από τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ένωσης 
 Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, επιρρίπτει στην πλευρά της ΔΕΗ την ευθύνη 
για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. 

Απέναντι στις αιτιάσεις αυτές η πλευρά της ΔΕΗ επιμένει στην πάγια θέση που έχει 
διατυπώσει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί τιμολόγια που οδηγούν 
σε χρεώσεις κάτω του κόστους και δηλώνει ότι τα νέα τιμολόγια βασίζονται στις 
βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και είναι σύμφωνα με το νέο περιβάλλον και το νέο 
μοντέλο λειτουργίας της αγοράς το περίφημο target model.
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