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Υπόψη: κ. Κώστα Σκρέκα
               Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οινόφυτα, 11/1/22

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της βιομηχανικής δυναμικότητας 
της χώρας και φιλοξενεί τις περισσότερες από τις πλέον εμβληματικές ελληνικές βιομηχανικές 
επιχειρήσεις.  Άνω του 11,5% των απασχολουμένων στην ελληνική μεταποίηση εργάζονται στην 
Στερεά Ελλάδα, η οποία είναι η πρώτη ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, ως προς τη 
δημιουργίας Μεικτής Προστιθέμενης Αξίας σε απόλυτο νούμερο αλλά και ως ποσοστό μεταβολής.  
Οι άνω των 100 εταιρειών-μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ απασχολούν 
πλέον των 17.150 εργαζομένων, αντιπροσωπεύουν ως προς τον κύκλο εργασιών τους το 70% του 
ΑΕΠ της Στερεάς Ελλάδας και το 3,85% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ συνεισφέρουν στο 5,0% των 
ελληνικών εξαγωγών και αναλαμβάνουν πολύ σημαντικό ποσοστό του ετήσιου σχηματισμού 
ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου της χώρας μας. 

Οι εγχώριες μεταποιητικές επιχειρήσεις πλήττονται από τις επιπτώσεις της υφιστάμενης 
ενεργειακής κρίσεως που απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και τη βιωσιμότητά 
τους.  Ο Σύνδεσμός μας εκτιμά ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση δεν είναι παροδική και συνεπώς 
απαιτείται η λήψη άμεσων διαρθρωτικών μέτρων που θα οδηγήσουν στη συγκράτηση και σταδιακά 
στην αποκλιμάκωση του κόστους για όλες τις βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους.  Σε αυτά τα 
μέτρα περιλαμβάνονται και διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά ώστε να υπάρξουν εργαλεία 
αντιστάθμισης κινδύνου έναντι των μεταβολών των τιμών ενέργειας.

Ο Σύνδεσμός μας αναγνωρίζει την ορθότητα και την αξία των μέτρων που το ΥΠ.ΕΝ εξήγγειλε στις 
7/1/22 για τη στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στις πρωτόγνωρες και ανεξέλεγκτες τιμές 
ενέργειας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση της ενέργειας στις βιομηχανίες για τον 
Ιανουάριο του τρέχοντος έτους είναι σίγουρα θετικά καθώς αντισταθμίζουν σε ένα ποσοστό την 
επιβάρυνση από την εκτόξευση των τιμών τόσο στο Φ.Α., όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια, που 
παρατηρήθηκαν κατά το τελευταίο 4μηνο του 2021.  

Παρόλα αυτά, επιτρέψατέ μας να παρατηρήσουμε ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε και που 
ανέρχεται στα € 30/MWh επί της τιμής των € 114/MWh -ήτοι μείωση κατά 26,3%- με τελική τιμή 
μετά την έκπτωση € 84/MWh, εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει κοστολογικά την ενεργειακή 
ανταγωνιστικότητα των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων.  Η νέα τιμή είναι ήδη πολλαπλάσια 
των προ της πανδημίας τιμών οι οποίες υπερέβαιναν σημαντικά τον ευρωπαϊκό Μ.Ο.  Είναι συνεπώς 
απολύτως απαραίτητο, η επιδότηση ως ποσοστό να συνεχίσει να υφίσταται και για τους επόμενους 
μήνες, καθώς οι τιμές αναμένεται να υπερβαίνουν τα € 50/MWh.  Επίσης θεωρούμε εύλογο, η ΔΕΠΑ 
να μετακυλήσει την έκπτωση που αντιστοιχεί στην νέα συμφωνία για την αγορά Φ.Α. με τον 
προμηθευτή της και στις εγχώριες βιομηχανίες.  Ως προς την έκπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια, 
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είναι νωρίς να υπολογίσουμε το ποσοστό της επιδότησης των € 65 Ευρώ/MWh για τον Ιανουάριο ως 
προς το τελικό όφελος καθόσον υφίσταται επιφύλαξη λόγω της ΤΕΑ των τελευταίων μηνών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναγγελθέντα μέτρα στήριξης, ο Σύνδεσμός μας προτείνει μία σειρά από 
πρόσθετες ενέργειες και παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών βιομηχανιών αλλά και να εξορθολογίσουν την εγχώρια αγορά ενέργειας προς όφελος 
των βιομηχανικών καταναλωτών και θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.  Συγκεκριμένα:

1. Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, στο 
πλαίσιο των οποίων έχει εγκριθεί μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τις επιλέξιμες βιομηχανίες. 
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές επεκτείνουν τη δυνατότητα και για μειωμένη χρέωση ΥΚΩ. 
Προτείνεται στο ΥΠ.ΕΝ να κοινοποιήσει το συντομότερο αίτημα προς την Ε.Ε. για επέκταση 
του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ και για ΥΚΩ.

2. Ζητείται να υποβληθεί πρόταση στην Ε.Ε. ώστε να εγκριθεί το μέτρο της κρατικής ενίσχυσης 
της Αντιστάθμισης λόγω επιβάρυνσης από το CO2, δεδομένου ότι το προηγούμενο μέτρο 
έληξε στις 31/12/20.

3. Προτείνεται η επέκταση του μέτρου της διακοψιμότητας πέραν της 30/9/21 κατά την οποία 
και έληξε βάσει συμφωνίας με την Ε.Ε.  Το μέτρο αυτό συνάδει με τη φύση της έκτακτης 
καταστάσεως στην οποία έχει υπεισέλθει η οικονομία και μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα 
ότι δεν αντίκειται σε άλλες πρακτικές ενισχύσεων που ακολουθήθηκαν σε επίπεδο Ε.Ε. λόγω 
πανδημίας.

4. Επιπρόσθετα, μπορεί να εξεταστεί η εφαρμογή του μέτρου που εφαρμόζεται στην Ισπανία 
και το οποίο εμπεριέχεται στην κοινή δέσμη μέτρων που έχουν προταθεί από κοινού με τη 
Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία ώστε όλες οι μονάδες παραγωγής με μηδενικό 
αποτύπωμα CO2, ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά, να οφείλουν να επιστρέφουν το μέρος της 
αποζημίωσής τους από την αγορά επόμενης ημέρας όταν αυτό υπερβαίνει την αποζημίωση 
που θα έπαιρναν με τιμή Φ.Α. € 20/MWH.  Το ποσό που θα επιστρέφουν οι εν λόγω μονάδες 
θα χρησιμοποιείται για να μειωθούν αναλογικά τα τιμολόγια όλων των καταναλωτών 
ενέργειας.  Η πρόταση αυτή μπορεί κάλλιστα να υποστηριχθεί μιας και θα βρει γενικότερη 
υποστήριξη και δεν θα αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα.

5. Ζητείται η παροχή δυνατότητας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ως προς την επιλογή 
τιμολογίου (έως και 2 έτη κυμαινόμενο με ανώτατο όριο), ώστε να περιοριστεί η εξάρτησή 
τους από τη χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας.

6. Θεωρούμε σημαντικό να συμπεριληφθεί άμεσα στον Αναπτυξιακό Νόμο η δυνατότητα 
επιδοτήσεων για μονάδες παραγωγής ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση από τις βιομηχανίες ή/και 
τη συμπαραγωγή.  

7. Ως προς τα Power Purchase Agreements (PPA) ΑΠΕ με βιομηχανίες, τα όποια μέτρα 
προωθούνται από τους αρμοδίους με στόχο τη σύναψη συμβάσεων παραγωγών ΑΠΕ με 
μεγάλες βιομηχανίες αυτοαναιρούνται στην πράξη από τη διατήρηση έως το 2025 των 
δημοπρασιών επιδότησης έργων ΑΠΕ με σταθερές τιμές  για 20 έτη.  Θα πρέπει συνεπώς, 
κατ’ ελάχιστο οι μονάδες ΑΠΕ οι οποίες θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για σταθερές 
τιμές να διαθέτουν το 50% της παραγόμενης ενέργειας τους σε ΡΡΑ με τις εγχώριες 
βιομηχανίες ώστε και αυτές με τη σειρά τους να επωφεληθούν. 
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8. Προτείνεται να υποχρεωθούν οι παραγωγοί ενέργειας ώστε να προσφέρουν σε διμερή 
συμβόλαια το 25% της παραγωγής τους με φυσική παράδοση.  Θεωρούμε ότι η τιμολόγηση 
βάσει ρήτρας Φ.Α. και CO2,, τουλάχιστον καθόσον διαρκεί η κρίση, εκτός του ότι είναι 
περισσότερο διαφανής από την τιμολόγηση με τιμές αγοράς, δίνει τη δυνατότητα 
αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) ως προς τις διακυμάνσεις των τιμών του Φ.Α. και του CO2.  
Η πρόταση αυτή έχει υιοθετηθεί στην Ισπανία, κάτι που δεν επιτρέπει δικαιολογίες περί μη 
δυνατότητας εφαρμογής της και στη χώρα μας.

9. Ως προς το Net Metering, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα μικρών 
βιομηχανιών -άρα υπαγόμενες στη ΜΤ-  λόγω επικαλούμενης αδυναμίας του δικτύου. Θα 
πρέπει ο ΔΕΔΔΗΕ να ικανοποιήσει τα αιτήματα όλων των βιομηχανιών με την κατάλληλη 
αύξηση των υποδομών του όπου χρειάζεται, κάτι που είναι απολύτως συμβατό με το 
διακύβευμα της Πράσινης Μετάβασης. Προτείνεται επίσης για την ΥΤ η αύξηση του 
ανώτατου ορίου αδειοδότησης του Net Metering στα 10 MW, από 3 MW που είναι σήμερα.

10. Προτείνεται η παροχή επιπρόσθετου περιθωρίου 3 μηνών μετά την καταληκτική 
ημερομηνία εξοφλήσεως των λογαριασμών ενέργειας προκειμένου να δοθεί χρόνος στις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις να μετακυλήσουν κατά το δυνατόν το αυξημένο κόστος και να 
αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ρευστότητας.

11. Είναι χρήσιμο να θεσπιστεί παρατηρητήριο χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας συγκρινόμενο 
με το 3μηνιαίο report της Ε.Ε.  

12. Τέλος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΡΑΕ οφείλουν ως Ανεξάρτητες και κατοχυρωμένες 
από το Σύνταγμα Αρχές να διασφαλίσουν τη μη χειραγώγηση των τιμών στην χονδρεμπορική 
αγορά ενέργειας.  Η επισήμανση αυτή έχει βάση καθ΄όσον όλοι οι καθετοποιημένοι 
παραγωγοί, μετέτρεψαν ως προμηθευτές  στη χονδρεμπορική αγορά άμεσα τις συμβάσεις 
τους στη ΜΤ, και τις συνέδεσαν απολύτως με τις τιμές τις διεθνούς αγοράς, ανεξαρτήτως 
άλλων παραμέτρων.  Σεβόμενοι απόλυτα την ανεξαρτησία των ανωτέρω Αρχών, 
προτείνουμε την από πλευράς ΥΠ.ΕΝ ενθάρρυνσή τους ώστε να διασφαλίσουν τον 
ανταγωνισμό προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η χώρα μας διακρίνεται διαχρονικά και σε σταθερή βάση από υψηλές τιμές ενέργειας οι οποίες από 
κοινού με ποικίλα άλλα αντικίνητρα που υφίστανται, επηρεάζουν αρνητικά την ελληνική 
επιχειρηματικότητα.  Η ενεργειακή κρίση που βιώνουν οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις 
μπορεί να σταθεί μοιραία για τη βιωσιμότητα τους κάτι που θα αποτελέσει εμπόδιο για την 
ανάπτυξη που η χώρα μας έχει ανάγκη μετά από σειρά δεκαετιών αποβιομηχάνισης, μείωσης 
επενδύσεων και οικονομικής υφέσεως.  Επιπρόσθετα, η Πράσινη Μετάβαση που αφορά κατεξοχήν 
το ΥΠ.ΕΝ απαιτεί, συν τοις άλλοις, μεγαλύτερη ανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις παραγωγικές μας 
μονάδες από φιλικά προς το περιβάλλον μέσα με στόχο τη μείωση άμεσων εκπομπών CO2.  Η 
μετάβαση αυτή προϋποθέτει σημαντικό κόστος για την ανάληψη επενδύσεων κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού οι οποίες είναι συνήθως επενδύσεις μεσο-μακροπρόθεσμων αποσβέσεων και οι οποίες 
είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ως αιτία περαιτέρω πιέσεως στο κόστος παραγωγής 
που προκαλείται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.
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Το ΥΠ.ΕΝ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και 
ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις του Συνδέσμου μας μπορούν να αποτελέσουν βάση για τις ενέργειες 
που θα ανακουφίσουν περαιτέρω τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας μας και ειδικότερα τη 
μεταποίηση, που συνεισφέρει σημαντικά στην απασχόληση και το ΑΕΠ της χώρας μας, και που 
κατόρθωσε να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της με μεγάλο κόστος και ενώ παράλληλα 
αναλάμβανε επενδύσεις υπό τις πλέον δυσμενείς εγχώριες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση επί των ανωτέρω προτάσεων.

Με την προσήκουσα τιμή,

______________________________                                                                                                                   

Πάνος Λώλος                                                                                             
Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                           
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