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Την αντίθεσή της στις προτεινόμενες αλλαγές στη χρέωση χρήσης διανομής εκφράζει με επιστολή της προς τη ΡΑΕ η Ένωση Βιομηχανικών
Καταναλωτών Ενέργειας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει τους βιομηχανικούς καταναλωτές ενιαία με τους
υπόλοιπους καταναλωτές στην ίδια κατηγορία 9 (Μέση Τάση λοιποί με ωριαίο μετρητή) και δεν αξιολογεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι
βιομηχανικοί καταναλωτές λόγω του μεγέθους και του σταθερού προφίλ συμβάλλουν στη σταθερότητα του δικτύου και πρέπει να αποτελούν
ιδιαίτερη κατηγορία.

Επιπλέον η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι η χρέωση χρήσης διανομής θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρέωση ισχύος και όχι στη χρέωση
ενέργειας. 
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Πλην όμως στην πρόταση που τέθηκε σε διαβούλευση, μέρος της χρέωσης ισχύος βασίζεται στη συμφωνημένη ισχύ με την αιτιολογία ότι
συμβάλει σε πιο ορθολογική αντανάκλαση του κόστους δικτύου.

Ωστόσο η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι η πρόταση αυτή καταλήγει στο τέλος σε μια αδιαφανή χρέωση με εισπρακτική στόχευση με σκοπό να αναιρέσει
στην πράξη το όποιο οικονομικό όφελος προκύψει για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές από την αλλαγή στη μεθοδολογία
υπολογισμού της ΧΧΔ βάσει της μέσης/ μέγιστης ισχύος. 

Οι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας θέτουν ακόμη 2 σημεία στα οποία δε συμφωνούν αναφορικά με τη χρέωση ισχύος. Συγκεκριμένα: 

1. Η πρόταση της Αρχής να αποτελεί η χρέωση ενέργειας κατ’ ελάχιστον το 10% της συνολικής χρέωσης δεν αιτιολογείται επαρκώς.
Αντίθετα, η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι η χρέωση ενέργειας πρέπει να αποτελεί κατά μέγιστο το 2,1% της συνολικής χρέωσης. 

2. Η ΕΒΙΚΕΝ δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη να υπάρξει τριετής μεταβατική περίοδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή έπρεπε να
έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά έτη. 

Καταλήγοντας στην επιστολή η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι ο επανακαθορισμός της ζώνης αιχμής στις πραγματικές συνθήκες του δικτύου κινείται
στη σωστή κατεύθυνση. Πλην όμως αυτή πρέπει να είναι η ίδια με τη ζώνη αιχμής όπως θα καθοριστεί και στο δίκτυο μεταφοράς, διότι
διαφορετικά οι βιομηχανίες δεν θα μπορέσουν να προσαρμόσουν το προφίλ λειτουργίας τους. 

Τέλος η ΕΒΙΚΕΝ δηλώνει τη συμφωνία της με τη χρήση του συντελεστή ισχύος στον υπολογισμό της πάγιας χρέωσης ισχύος. 


