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Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 

Όπως και σε  προηγούμενη επικοινωνία, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Ελλάδος  με την εταιρία σας  είχαμε επισημάνει, η εγχώρια παραγωγή, και ειδικά 

οι επιχειρήσεις των κεφαλαιουχικών και των ενδιάμεσων αγαθών, έχουν υποστεί σοβαρές 

απώλειες καθ΄ όλη την διάρκεια της κρίσης, και ένα μεγάλο μέρος του παραγωγικού 

δυναμικού έχει πλέον εξαφανιστεί. Πολλές από εκείνες που έχουν απομείνει, το έχουν 

κατορθώσει επειδή προσπαθούν και διατηρούν ακόμη ερείσματα στην αγορά, έστω και 

κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες.  

Η συνεχώς  εντεινόμενη πίεση από τα οικονομικά βάρη, που ασκείται στην επιχειρηματική 

κοινότητα,  οδήγησε στις ρυθμίσεις  των 100 δόσεων, ώστε να επιτευχθεί η διευκόλυνση των 

επιχειρήσεων και  να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποφεύγοντας την 

κατάρρευση και ταυτόχρονα η διατήρηση των δημοσίων εσόδων σε επαρκές επίπεδο, ώστε 

να εξυπηρετούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις  της χώρας, χωρίς να καταστραφεί περαιτέρω 

ο εγχώριος παραγωγικός μηχανισμός. 

Η ΔΕΗ, επιλέγοντας τις πολιτικές της για να ανταποκριθεί στην υποβοήθηση των 

επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν υποχρεώσεις τους, προέκρινε μία σειρά ειδικών ρυθμίσεων, 

οι οποίες, ωστόσο, φαίνεται πως είναι ανεπαρκείς ώστε να επιτελέσουν την αποστολή τους. 

Ειδικότερα, μεταξύ των προτεινόμενων κατηγοριών ειδικών ρυθμίσεων, η ΔΕΗ προτείνει 

‘…άμεση καταβολή ποσού ύψους ίσου με το 20% του συνόλου των οφειλόμενων από 



λογαριασμούς ρεύματος και έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις για το υπόλοιπο, υπό την 

προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τρεχουσών καταναλώσεων. Η 

επιλογή αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει επιπλέον την προσκόμιση ασφαλών εγγυήσεων 

(όπως ενδεικτικά: εγγυητική επιστολή Τράπεζας, εμπράγματη ασφάλεια, αναδοχή χρέους από 

τρίτο, επιταγές), οι οποίες θα τύχουν της αποδοχής της ΔΕΗ ΑΕ.’       

Όπως προκύπτει από στοιχεία σοβαρού αριθμού μεταποιητικών επιχειρήσεων – μελών μας, 

οι προϋποθέσεις, που θέτουν οι ρυθμίσεις, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες είναι 

ανέφικτες, γι΄ αυτό και είναι σκόπιμο να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές, χωρίς να 

είναι σε βάρος της ΔΕΗ, αλλά επ΄ ωφελεία όλων. 

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, και με την βεβαιότητα ότι βασική επιδίωξη της ΔΕΗ είναι η 

εξασφάλιση των οφειλομένων προς αυτή  και όχι η οικονομική εξόντωση των οφειλετών, 

θέλουμε να προτείνουμε την εξέταση των παρακάτω αλλαγών, με την πεποίθηση, ότι η 

συνεισφορά μας είναι θετική και προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς την ΔΕΗ. 

Ειδικότερα, προτείνουμε: 

1. Την μείωση του άμεσα καταβληθεισόμενου ποσού σε ύψος ίσου με το 10% του 

συνόλου των οφειλομένων από λογαριασμούς ρεύματος. 

2. Το υπόλοιπο να καταβάλλεται σε εβδομήντα δυο (72) μηνιαίες δόσεις, υπό την 

προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τρεχουσών 

καταναλώσεων, 

3. Την απαλοιφή της υποχρέωσης προσκόμισης ασφαλών εγγυήσεων, δεδομένου ότι 

ουσιαστικά υπονομεύει την επιδίωξη της ρύθμισης. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Σε προηγούμενες χρονικές περιόδους ανάλογες προτάσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ακόμη και ανεδαφικές. Σήμερα, όμως, με την οικονομική κρίση να πλήττει την μεταποιητική 

δραστηριότητα τόσο σοβαρά και την οικονομία να προσπαθεί να ορθοποδήσει, οι προτάσεις 

μας είναι βέβαιο ότι μπορούν να αποβούν σε όφελος όχι μόνον των επιχειρήσεων αλλά και 

της ρευστότητας της ΔΕΗ. 

Με την βεβαιότητα ότι θα θελήσετε να εξετάσετε τις προτάσεις μας, αναμένουμε τις 

απαντήσεις και τις θετικές σας ενέργειες. 

Με τιμή 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. 


