
 
 
 

 
Στοχευμένα μέτρα μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου για τη 

μεταποιητική περιφερειακή βιομηχανία 
 
Η ελληνική βιομηχανία επέλεξε τη χρήση του φυσικού αερίου με σκοπό τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικής της θέσης αλλά και την ελάφρυνση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη λειτουργία της. Ως αποτέλεσμα, ειδικά οι ενεργοβόρες βιομηχανίες 
κατάφεραν να αποκομίσουν σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη και να βελτιώσουν τη 
θέση τους σε μεγάλο βαθμό.  

Όμως, τον τελευταίο χρόνο η ενεργειακή κρίση αντέστρεψε το πλεονέκτημα της χρήσης 
του φυσικού αερίου στη βιομηχανία και οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο στον 
οποίο δραστηριοποιούνται και το μέγεθός τους, αντιμετωπίζουν την αύξηση του 
κόστους παραγωγής και την απώλεια των αγορών τους.  

Έτσι, η συνεχής αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου ήδη έχει οδηγήσει πολλές 
μεταποιητικές επιχειρήσεις στη μείωση της παραγωγής τους και είναι βέβαιο ότι, εάν 
αυτή η άνοδος των τιμών δεν αναχαιτιστεί, πολλές υγιείς επιχειρήσεις θα 
αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας και θα αναγκαστούν να προχωρήσουν στην 
παύση λειτουργίας των μονάδων παραγωγής τους, με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις 
για τις θέσεις εργασίας και το κοινωνικό σύνολο.  

Επιπλέον, στα μέχρι σήμερα μέτρα της Κυβέρνησης για την ελάφρυνση του 
ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, η βαρύτητα έχει δοθεί στην κατανάλωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις που μείωσαν το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωμα με φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας εκτίθενται στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό δυσανάλογα σε σχέση με τις επιχειρήσεις που παρέμειναν 
στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Διοίκηση του ΣΒΕ με επιστολή της, στις 20 Σεπτεμβρίου 
2022, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα, ανακοίνωση 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη και κοινοποίηση 
προς τον Γενικό Διευθυντή, ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ, κ. Λ. 
Μπακούρα, ζήτησε  να ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τη βιομηχανία, με τη μείωση 
των τιμών του φυσικού αερίου, για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα στην αγορά και 
να ανακάμψει η μεταποιητική περιφερειακή βιομηχανία.  
 
 


