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ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΤΜΕΑΡ

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΤΜΕΑΡ
Την έντονη διαμαρτυρία του για τις νέες αυξημένες χρεώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το
ΕΤΜΕΑΡ εξέφρασε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κο Γιάνη Μανιάτη, στον Υφυπουργό ΠΕΚΑ, κο Ασ.
Παπαγεωργίου και τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κο Νικ. Βασιλάκο.
Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αφορμή της επιστολής μας είναι η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., αλλά
και στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο (Παρασκευή 19/07 και Σάββατο 20/07/2013), σχετικά με τις
νέες αυξημένες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ, παρά το γεγονός οτι στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον
Πρόεδρο της ΡΑΕ, κο Νικ. Βασιλάκο, μας δημιουργήθηκε η εντύπωση μίας, ίσως, μείωσης ή
τουλάχιστον «παγώματος» των τιμών στα τιμολόγια της χαμηλής τάσης (βιοτεχνίες, γραφεία, κλπ.),
για το Β΄ εξάμηνο του 2013. Αντίθετα, με λύπη μας διαπιστώνουμε, ότι καλούνται ακόμη μία φορά οι
βιοτέχνες να κλείσουν τη «μαύρη τρύπα» που δημιουργήθηκε στο ταμείο της ΡΑΕ, χωρίς υπαιτιότητά
τους, πληρώνοντας μία αύξηση ύψους 47%, από 01ης/07/2013, μετά την αύξηση της τάξης του
102,45% από 01ης/01/2013.
Παρατηρώντας τον πίνακα των τιμών της Ρ.Α.Ε., για δεύτερη φορά μέσα στο 2013, διαπιστώνει
κανείς ότι η ΡΑΕ θεωρεί πως μόνο οι πελάτες υψηλής τάσης πλήττονται από την ύφεση και
καταβάλλεται προσπάθεια να απαλλαγούν από το υπερβολικό ποσό που καταβάλλουν σε αντίθεση με
όλους τους υπόλοιπους, στους οποίους αυξάνει την τιμή της κιλοβατώρας, χωρίς λογική εξήγηση.
Κύριε Υπουργέ, μεταφέροντάς σας και τις διαμαρτυρίες πολλών μελών μας, αίτημα των οποίων
είναι η επαναδιαπραγμάτευση των τιμολογίων των φωτοβολταϊκών πάρκων με εκείνους που ακόμη
και τώρα αμείβονται πλουσιοπάροχα και να πληρώσουν όσοι ευθύνονται για τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν με τις τιμές των φωτοβολταϊκών, αιτούμεθα την άμεση λύση στην πηγή του
προβλήματος.
Θεωρώντας ότι την άδικη αυτή αύξηση θα επωμισθούν, για ακόμη μία φορά, τα νοικοκυριά, με
επιπλέον απομείωση της αγοραστικής τους δύναμης και οι βιοτέχνες, με την μετακύλισή της στα
κοστολόγια και, τελικά, στις τιμές των παραγομένων προϊόντων τους, με αποτέλεσμα να καταστούν
ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικοί, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας».
Πηγή : http://bep.gr/entoni-diamartyria-apo-to-bep-gia-tis-nees-afxiseis-yper-etmear.html

