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Οι λογαριασμοί της τηλεθέρμανσης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στα 24 χρόνια της λειτουργία της προσέφερε
πολλά και σημαντικά οφέλη τόσο στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος όσο και της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων απ' την
πλευρά των πολιτών.
Χάρη στην τηλεθέρμανση έπαψαν να καπνίζουν οι καμινάδες στην
πόλη της Κοζάνης, της Ζ.Ε.Π. και της Ν. Χαραυγής, κάτι που είχε ως
αποτέλεσμα τη δραστική βελτίωση της ποιότητας του αέρα που εισπνέουν οι
κάτοικοι της περιοχής.
Η τιμή της τηλεθέρμανσης παραμένει σταθερή, για 10η συνεχόμενη
χρονιά, κάτι που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας προσφέρει στο
σύνολο των καταναλωτών μια σταθερή και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Όλα αυτά τα χρόνια η τιμή της τηλεθέρμανσης ήταν χαμηλότερη απ΄
την τιμή του πετρελαίου, με αποτέλεσμα το κόστος θέρμανσης με
τηλεθέρμανση να είναι πολύ χαμηλότερο απ' το κόστος με πετρέλαιο. Αξίζει
δε να επισημανθεί πως ενώ στα συμβόλαια των καταναλωτών είναι
κατοχυρωμένο πως η τιμή της τηλεθέρμανσης θα είναι πάντα κατά 25%
φθηνότερη έναντι της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, τα τελευταία χρόνια το
ποσοστό ήταν πάντα κατά πολύ μεγαλύτερο. Την τρέχουσα περίοδο (20162017) είναι κατά 65% φθηνότερη!
Έτσι, και σύμφωνα με ασφαλείς υπολογισμούς, όσοι είναι
συνδεδεμένοι στην τηλεθέρμανση όλο αυτό το διάστημα των 24 χρόνων
εξοικονόμησαν όλοι μαζί 216 εκατομμύρια ευρώ, περίπου, τα οποία θα
ξόδευαν υποχρεωτικά αν θερμαινόταν με πετρέλαιο.
Θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί ότι η τηλεθέρμανση αφενός
διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη θέρμανση των κατοίκων και για όλη την

περίοδο που απαιτείται και αφετέρου οι λογαριασμοί της πληρώνονται μετά τη
χρήση της.
Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς της τηλεθέρμανσης που παρέλαβαν
πρόσφατα ή πρόκειται να λάβουν τις επόμενες μέρες οι καταναλωτές, θα
θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
1. Οι αποκλίσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο ποσό πληρωμής σε σχέση
με τους λογαριασμούς της προηγούμενης χειμερινής περιόδου, 2015-2016,
οφείλονται στο γεγονός ότι η τρέχουσα περίοδος, 2016-2017, ήταν κατά πολύ
ψυχρότερη και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν, εκτός
του ότι ήταν σπάνιες για την περιοχή, διήρκησαν και πολλές μέρες (σ. σ. με
βάση τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ο φετινός χειμώνας
ήταν κατά 40% βαρύτερος απ' τον περυσινό).
2. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι εκκαθαριστικοί και βασίζονται στις μετρήσεις
κατανάλωσης, ενώ οι προηγούμενοι του Δεκεμβρίου 2016 ήταν λογαριασμοίέναντι (χωρίς μέτρηση), που εκδόθηκαν με βάση υπολογισμού τους
λογαριασμούς του περυσινού χειμώνα που ήταν κατά πολύ ελαφρύτερος.
Έτσι είναι λογικό και επόμενο οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί να εμφανίζονται
κατά τι αυξημένοι, καθώς πλέον αφορούν το σύνολο της κατανάλωσης κάθε
μονοκατοικίας ή διαμερίσματος από την ημέρα έναρξης της φετινής περιόδου
της τηλεθέρμανσης μέχρι και την ημέρα μέτρησης της κατανάλωσης (οι
ημερομηνίες της τελευταίας μέτρησης και ανάλογα με την περιοχή στην οποία
διαμένει κάθε καταναλωτής ξεκινούν από τις 10 Ιανουαρίου και φτάνουν μέχρι
τις 10 Φεβρουαρίου).
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