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Έκκληση προς τους αγρότες και τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων με ληξιπρόθεσμες
οφειλές από κατανάλωση ρεύματος να ρυθμίσουν τα χρέη τους απευθύνει η ΔΕΗ με
σημερινή ανακοίνωση από την οποία προκύπτει ότι οι συσσωρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ
ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ, και των μεμονωμένων αγροτών σε 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή
συνολικά ανέρχονται σε 90 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, κατά κανόνα τα χρέη αυτά δεν οφείλονται σε αδυναμία
πληρωμής. Πρόκειται δηλαδή για στρατηγικούς κακοπληρωτές, που δεν καλύπτουν τις
οφειλές τους ενώ έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι το πρόβλημα
των οφειλών εμφανίστηκε και φέτος όπως κάθε χρόνο στην επικαιρότητα, ενόψει της
αρδευτικής περιόδου και τονίζει ακόμη τα εξής:

-Οι οφειλές αυτές έχουν συσσωρευθεί από χρόνια, και αφορούν ορισμένους ΤΟΕΒ και
αγρότες, οι οποίοι, σε αντίθεση με την πλειοψηφία έχουν επιλέξει να μην είναι συνεπείς
προς την Επιχείρηση. Υπάρχουν ΤΟΕΒ με οφειλές που αποτυπώνονται με επταψήφια
νούμερα, και αγρότες με οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

- Η ΔΕΗ έχει κατ' επανάληψη παράσχει κάθε είδους διευκόλυνση, συγκαταλεγόμενη μεταξύ
των φορέων που κατ' εξοχήν υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή. Τονίζεται ότι το
αγροτικό τιμολόγιο είναι εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με το οικιακό, το επαγγελματικό,
κ.λπ., με συνέπεια σχεδόν όλοι οι αγρότες να επιλέγουν τη ΔΕΗ και όχι άλλο πάροχο. Αυτό
σε τελευταία ανάλυση επενεργεί αρνητικά στη ΔΕΗ λόγω των ΝΟΜΕ.
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- Στις πρωτοβουλίες διαλόγου και στις προτάσεις διακανονισμών της ΔΕΗ ανταποκρίνονται
η πλειοψηφία των ΤΟΕΒ και των αγροτών. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι, οι οποίοι
αποφεύγουν τη συνεννόηση και εκμεταλλεύονται την ανάγκη αρδεύσεων κατά την
αρδευτική περίοδο προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης τους,
χωρίς να ανταποκρίνονται συχνά ούτε στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Από την εμπειρία
των υπηρεσιών της ΔΕΗ συνάγεται ότι κατά κανόνα, η ασυνέπεια αυτή κάθε άλλο παρά σε
αντικειμενικές αδυναμίες και προβλήματα οφείλεται.

«Είναι πρόδηλο ότι η νοσηρή αυτή κατάσταση πρέπει να τερματιστεί. Υπονομεύει την
οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και δρα σε βάρος των λοιπών πελατών και αγροτών»
καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΗ.
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