Φωτιά» η τιμολόγηση του αερίου
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«Φωτιά» αποδεικνύεται η τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Θεσσαλίας, όπως
προκύπτει μετά από συνάντηση του προέδρου της ΔΕΠΑ κ. Παπαγεωργίου, με το
Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απ. Παπατόλια και τον αντινομάρχη Νικ. Ντίτορα.
Ο Νομάρχης έκανε λόγο για παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και για
αισχροκέρδεια της ΕΠΑ, ενώ θα επιδιώξει να συναντηθεί με διευθυντή των Ιταλών
επενδυτών της ΕΠΑ Θεσσαλίας, προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί.
Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ ανέφερε ότι η τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Θεσσαλίας,
παραμένει η ίδια από το 2003, με αποτέλεσμα η τιμή του φυσικού αερίου να
υπολογίζεται ανά εξάμηνο, χωρίς να ισχύει η δέσμευση για τιμές μειωμένες κατά
20% από τις αντίστοιχες του πετρελαίου θέρμανσης.
Διαφορετικός τρόπος τιμολόγησης
Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ ενημέρωσε το Νομάρχη ότι ο λόγος της διαφορετικής
τιμολογιακής πολιτικής μεταξύ ΔΕΠΑ και ΕΠΑ Θεσσαλίας, είναι ότι στην άδεια
διανομής υπάρχει διαφορετικός τρόπος τιμολόγησης μεταξύ των δυο εταιρειών. Στην
περιοχή της Αττικής όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΠΑ, προβλέπεται και ισχύει

μειωμένο τιμολόγιο στο φυσικό αέριο κατά 20% από την τιμή του πετρελαίου. Όσον
αφορά στην ΕΠΑ Θεσσαλίας, ανέφερε ότι ο ίδιος όρος υπήρχε στην άδεια διανομής,
αλλά το 2003 η εταιρεία αξιοποιώντας δυνατότητα αλλαγής τιμολόγησης, κατέθεσε
αίτημα στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ώστε η τιμή να υπολογίζεται ανά
εξάμηνο, το οποίο έγινε αποδεκτό.
«Η προαναφερόμενη τακτική της ΕΠΑ Θεσσαλίας, χωρίς να ενημερώσει τους
καταναλωτές, είναι παραπλανητική», τόνισε από την πλευρά του ο Νομάρχης
Μαγνησίας Απ. Παπατόλιας.
Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ, ενημέρωσε παράλληλα τον κ. Παπατόλια, ότι «η εταιρεία
μπορεί να διαθέτει το 51% των μετοχών της ΕΠΑ Θεσσαλίας, αλλά κατόπιν
συμφωνίας των μετόχων, ο Γ.Γ. της ΕΠΑ Θεσσαλίας έχει την ευθύνη για την πορεία
της επένδυσης και κατ’ επέκταση της τιμολογιακής πολιτικής και του περιθωρίου
κερδών».
Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ, διαβεβαίωσε πως στο τέλος του 2009 θα επιτευχθεί ο στόχος
για μειωμένη τιμή στο φυσικό αέριο κατά 20% σε σύγκριση με αυτή του πετρελαίου
θέρμανσης, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για θετική κατάληξη στις
διαπραγματεύσεις με την ΕΠΑ Θεσσαλίας.
Συνάντηση ζητά το ΤΕΕ
Συνάντηση με τα στελέχη της ΕΠΑ Θεσσαλίας, ζητά το ΤΕΕ Μαγνησίας,
προκειμένου να θέσουν υπόψιν τους σοβαρά θέματα που αφορούν τους μηχανικούς
σε σχέση με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Σε επιστολή που εστάλη προς τον γενικό διευθυντή κ. Gadiel Toaff και τον διευθυντή
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΕΠΑ κ. Λεωνίδα Μπακούρα, επισημαίνεται ότι
«Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια συνάντηση μαζί
σας, προκειμένου να συζητήσουμε σοβαρά θέματα που αφορούν τους μηχανικούς σε
σχέση με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, χωρίς δυστυχώς μέχρι σήμερα να
υπάρχει καμία ανταπόκριση από μέρους σας».
Το ΤΕΕ ζητάει από τα στελέχη της ΔΕΠΑ να ορίσουν μία συνάντηση μέχρι τις 24
Μαρτίου, ώστε να τους παραθέσει τα σοβαρά ερωτήματα που λαμβάνει καθημερινά
από τους μηχανικούς της Μαγνησίας.
«Πιστεύουμε ότι με την προσωπική επαφή, θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε την
επίλυση σειράς ζητημάτων, ώστε να μην προβούμε σε αναφορές προς άλλες
κατευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα», αναφέρει η
επιστολή της ΔΕ του ΤΕΕ.
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