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«Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για      να διαλύσουν τη ΔΕΗ»

χωρά στην πώληση του 40% των λιγνιτικών 
μονάδων σε Δυτική Μακεδονία (στη Φλώ-
ρινα, Μελίτη 1 και άδεια της Μελίτης 2) και 
Αρκαδία (στη Μεγαλόπολη, μονάδες 3 και 
4) προκειμένου να ικανοποιήσει τους δα-
νειστές που συνεπικουρούμενοι από τα ιδι-
ωτικά ντόπια και ξένα συμφέροντα επιβάλ-
λουν με πλάγιο τρόπο την πρόσβασή τους 
στον λιγνίτη. Και το λέω αυτό με απόλυτο 

ροντα να κατασκευάσουν λιγνιτικές μονά-
δες; Επειδή το κόστος κατασκευής τους είναι 
εξαιρετικά υψηλό και προφανώς οι ιδιώτες 
θα ήθελαν να πάρουν από τα έτοιμα».

Υπερταμείο
Η μεταβίβαση του 34% των μετοχών του 
ομίλου ΔΕΗ στο υπερταμείο αλλά και των 
άλλων ΔΕΚΟ είναι, στον βαθμό που το υπερ-
ταμείο ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο, 
θετική. Αρκεί να μην προχωρήσει στην πώ-
ληση των μετοχών και στο τέλος στην ιδι-
ωτικοποίηση της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι 
πρέπει να μεταφερθεί και το 17% των με-
τοχών του ομίλου ΔΕΗ που κατέχει σήμερα 
το ΤΑΙΠΕΔ στο υπερταμείο για να μπορεί 
τελικώς το ελληνικό δημόσιο να διατηρεί 
τον έλεγχο στο 51% του ομίλου ΔΕΗ και 
βέβαια υπό την προϋπόθεση πάντα ότι το 
υπερταμείο θα ελέγχεται από το ελληνικό 
δημόσιο.
Η πώληση πελατών δεν είναι μνημονιακή 
υποχρέωση και είναι μια επιχειρηματική 
κίνηση υψηλού ρίσκου. Πιθανόν ο πρόεδρος 
της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκης να πιστεύει πως 
με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να έχει τις 
λιγότερες απώλειες για την επιχείρηση στην 
προσπάθεια να εφαρμόσει τη μνημονιακή 
υποχρέωση για μείωση του πελατολογίου 
της και μάλιστα σε ασφυκτικά χρονικά πλαί-
σια. Είναι και μια κίνηση που εγείρει και 
νομικά ζητήματα (πέρα από εκείνα που έτσι 
και αλλιώς δημιουργεί η επιλογή πελατών) 
και είναι έξω από κάθε έννοια δικαίου του 
ανταγωνισμού».

Χρηματιστηριακοί όροι
Πιστεύει ότι «από τη στιγμή που η διαχείρι-
ση του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας θα 
γίνεται και στην Ελλάδα με χρηματιστηρια-
κούς όρους (Χρηματιστήριο Ενέργειας), πο-
λύ φοβάμαι ότι οι μόνοι που θα είναι ικανο-
ποιημένοι θα είναι αυτοί που θα απολαμβά-
νουν προνομιακή μεταχείριση και θα αξιο-
ποιούν στο έπακρο ένα μοντέλο φιλελευθε-
ροποίησης της αγοράς που ουσιαστικά 
αδιαφορεί για τους καταναλωτές. Πεποίθη-
σή μου είναι ότι θα λειτουργήσει και σε 
βάρος των μικρών παραγωγών Η/Ε, κυρίως 
ΑΠΕ, και θα ενισχύσει περαιτέρω τους με-
γάλους παίκτες, εντός και εκτός συνόρων, 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Από το 2011 μέχρι σήμερα η επιχείρηση 
κατέβαλε, εξαιτίας των δραστικών μειώσεων 
που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι, πεντέ-
μισι δισεκατομμύρια λιγότερα για τη μισθο-
δοσία των εργαζομένων. Θα έπρεπε λοιπόν 
η επιχείρηση σήμερα να παρουσιάζει κέρδη 
δισεκατομμυρίων, εφόσον τα έχει ‘‘γλιτώσει’’ 
από τη μισθοδοσία. Το ερώτημα που προκύ-
πτει λοιπόν είναι ‘‘πού πήγαν αυτά τα χρή-
ματα’’; 
Η προοπτική –με δεδομένο το ότι δεν αλλά-
ζουν οι στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας– είναι δυσοίωνες για τη μεγαλύ-
τερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας –
ιδρύθηκε το 1950 ‘‘για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος’’ ενώ σήμερα κάνουν ό,τι είναι 
δυνατόν να τη διαλύσουν για λόγους ιδιω-
τικών συμφερόντων και με τους καταναλω-
τές να πληρώνουν το μάρμαρο».

«Αφήστε την να επιχειρεί με όρους          ανταγωνισμού» 

Ενίσχυση ΑΠΕ
▪ ΤΟ ΠΟΣΟ ρΕΚΟρ των 26,3 δισ. ευρώ 
δαπάνησε το 2017 η Γερμανία για τη 
στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία των διαχειριστών. Πρόκειται 
για μια ετήσια αύξηση της τάξης του 
4%, αναφέρεται σε άρθρο της εφημερί-
δας «Frankfurter Allgemeine Zeitung». 

Μηδενικοί ρύποι 
▪ ΣΕ λΙΓΟυΣ ΜΗνΕΣ αναμένεται να 
ξεκινήσουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι 
πωλήσεις του νέου ηλεκτροκίνητου ια-
πωνικού οχήματος Nissan e-NV200, που 
έχει αυτονομία έως και 280 χιλιόμετρα 
και μηδενικές  εκπομπές ρύπων. Επίσης 
κατά την κίνησή του η παραγωγή θορύ-
βου είναι μηδαμινή. Μέγιστη ταχύτητα 
123 χλμ./ώρα. 

Φορολογικά κίνητρα
▪ ΜΙΑ ΣΕΙρΑ ΚΙνΗΤρων που αφο-
ρούν στη φορολογία, την απαλλαγή 
από τέλη διατήρησης αδειών και στη 
συμμετοχή σε προγράμματα χρημα-
τοδότησης, περιλαμβάνονται σε νο-
μοσχέδιο του υΠΕν, με στόχο την 
αξιοποίηση των ΑΠΕ από μικρούς 
συνεταιρισμούς και από φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

«Τρώνε» ενέργεια 

▪ ΜΑζΙ ΜΕ ΤΗν εκρηκτική άνοδο 
των τιμών των κρυπτο-νομισμάτων 
εκτινάχθηκε και η συνολική κατα-
νάλωση ενέργειας από τα δίκτυα. Η 
συνολική ετήσια κατανάλωση ενέρ-
γειας από συναλλαγές με Βitcoin 
ανέρχεται κατά προσέγγιση στην 
ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρών όπως η Δανία, η 
Ουγγαρία κ.ά.

τρόπο καθώς είναι γνωστό ότι η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τον Δεκέμ-
βριο του 2016, επέβαλε στην Ελλάδα να 
δώσει πρόσβαση σε κοιτάσματα λιγνίτη σε 
ιδιώτες και όχι να πουληθούν λιγνιτικοί 
σταθμοί. Η κυβέρνηση επέλεξε να ξεπουλή-
σει τις συγκεκριμένες μονάδες προκειμένου 
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανει-
στών Γιατί δεν θέλουν τα ιδιωτικά συμφέ-

Σχολιάζοντας την πο-
ρεία της ΔΕΗ Α.Ε. με 
τιμονιέρη στη θέση του 
προέδρου τον Μανώλη 
Παναγιωτάκη, η θητεία 
του οποίου λήγει στις 7 
Απριλίου, ο πρόεδρος 
της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ 
Γιώργος Αδαμίδης δή-
λωσε: «Ο κ. Παναγιω-
τάκης είναι σχεδόν 
τρία χρόνια στο τιμόνι 
της επιχείρησης και δεν 
θα ήθελα να είμαι στη 
θέση του, καθώς είναι 
αναγκασμένος, λόγω 
μνημονίων, να ασκεί 
διοίκηση –πολύ φοβά-
μαι– έξω από τα πι-
στεύω του. Γνωρίζει 
την εταιρεία περισσό-
τερο από 40 χρόνια και 
έχει διατελέσει πρόε-
δρος της ΓΕΝΟΠ - 
ΔΕΗ. Όμως, μετά από 
τρία χρόνια διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.
ΕΛΛ. και διοίκησής του, 
το αποτέλεσμα είναι 
ότι η εταιρεία είναι μι-
κρότερη: Ετοιμάζεται 
να χάσει το 40% των 
λιγνιτικών μονάδων 
της, με τις ανείσπρα-
κτες οφειλές να αγγί-
ζουν τα 3 δισ. ευρώ». 

2,5% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Η σημερι-
νή κυβέρνηση προχώρησε στον ιδιοκτησιακό διαχωρι-
σμό του ΑΔΜΗΕ (ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας) από τη ΔΕΗ. 
Σήμερα, η εταιρεία που έχει την ευθύνη της λειτουργί-
ας του δικτύου μεταφοράς ανήκει στο Ελληνικό Δημό-
σιο σε ποσοστό 51% και η κινεζική εταιρεία State Grid 
κατέχει το 24% των μετοχών μετά την πώληση αυτού
 του ποσοστού έναντι 320 εκατ. ευρώ. Αυτό που διαφαί-
νεται είναι πως στόχος της τελευταίας είναι να αποκτή-
σει το σύνολο της εταιρείας κατά τα πρότυπα 
της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ. Έχει ενδιαφέρον να 
εξη-γηθεί γιατί η ΔΕΗ σήμερα καταγράφει οριακά 
κέρδη ή ζημίες.


