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ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!!
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Επειδή από την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα γράφτηκαν και
ακούστηκαν απίστευτα πράγματα και αθλιότητες με αποκορύφωμα ότι για την κατάντια της ΔΕΗ
φταίνε οι μισθοί μας!! (και πότε αυτό;; Την ώρα που άρπαξαν 5,5 δις από τις τσέπες μας)
επιτρέψτε μου σ’ αυτή την ανακοίνωση πολύ συνοπτικά να ξαναθυμίσω ΟΛΟΥΣ τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ
λόγους για τους οποίους η ΔΕΗ έφτασε ως εδώ.
Όσο δε για το τι κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει έστω και τώρα ώστε να σωθεί η επιχείρηση
(που τούτων δοθέντων αυτή τη στιγμή αυτό είναι το κύριο ζητούμενο) αλλά και για την
αναλυτικότερη και σε βάθος παρουσίαση των αιτιών που η ΔΕΗ έφτασε ως εδώ και για το που
πήγαν τα 5,5 δις που πήραν από τις τσέπες μας, σας παραπέμπω στην τελευταία από 3
αλληλένδετες ανακοινώσεις που σας έστειλα πριν δυο μήνες, την οποία ως συνημμένη στην
παρούσα ανακοίνωση σας την ξαναστέλνω.
Στη συνέχεια δανειζόμενος την πρώτη φράση ενός από τα άθλια δημοσιεύματα, για το οποίο έκανα
λόγο πιο πάνω (θα το βρείτε στην ηλεκτρονική αποδελτίωση της ΔΕΗ στις 26 Απρίλη) υπό τον
βαρύγδουπο και βαθυστόχαστο τίτλο: «ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Η ΔΕΗ: Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΙΝΑΙ 47.000 €!!» θυμίζω τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ λόγους (που κάποιοι εναγωνίως προσπαθούν
να αποκρύψουν) εκ των οποίων βουλιάζει η ΔΕΗ.
ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Η ΔΕΗ
1)

Γιατί μέσω του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) από το 2010 έως
το 2014 προς όφελος των ιδιωτών της άρπαξαν 812 εκ. €;

2)

Γιατί μέσω των Αδειών Διαθεσιμότητας ισχύος (ΑΔΙ) από το 2010 έως το 2014 προς
όφελος των ιδιωτών της άρπαξαν 392 εκ. €;

3)

Γιατί

μέσω

του

Μεταβατικού

Μηχανισμού

Αποζημίωσης

Ευελιξίας

(ΜΜΑΕ)

αποκλείοντας τα 3/4 των νερών και το σύνολο των λιγνιτών προς όφελος των ιδιωτών από το
Μάη του 2016 έως το Μάη του 2017 της άρπαξαν 172 εκ. €;

4)

Γιατί η πολιτεία της έκλεψε 681,7 εκ. € που δαπάνησε για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ) του 2011;

5)

Γιατί μέσω των ΝΟΜΕ από 25/10/2016 μέχρι και σήμερα προς όφελος των ιδιωτών της
άρπαξαν 310 εκ. €;

6)

Γιατί μέσω του Τέλους Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) από το καλοκαίρι του 2016 μέχρι το τέλος
του 2018 προς όφελος των εκλεκτών κυρίων που κατέχουν τα αιολικά και κυρίως τα
φωτοβολταϊκά της άρπαξαν 535 εκ. €;

7)

Γιατί και πάλι προς όφελος των εκλεκτών κυρίων που έχουν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά την
βάζουν και πληρώνει (αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα) το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ που
αντιστοιχεί στους καταναλωτές που δεν πληρώνουν το λογαριασμό ζημιούμενη έτσι από το
2014-2017 με πάνω από 407,9 εκ. €;

8)

Γιατί η πολιτεία την αναγκάζει, της επιβάλλει με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων να δίνει το ρεύμα στην ΑτΕ και στη ΛΑΡΚΟ επί ζημία.
Από την επί ζημία τιμολόγηση της ΑτΕ από τον Αύγουστο του 2010 έως το Δεκέμβρη του 2013
η επιχείρηση έχασε 105,5 82 εκ. €. Χασούρα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων έχει και από την
τελευταία συμφωνία του 2016.
Τα ίδια ισχύουν και για τη ΛΑΡΚΟ που πέρα από το ότι ηλεκτροδοτείται κάτω από το κόστος
χρωστάει 285 εκ. € που απ’ αυτά η ΔΕΗ δεν πρόκειται να εισπράξει μία.
Ζημιά από την ΑτΕ και ΛΑΡΚΟ (από την τιμολόγηση και τη μη πληρωμή των λογαριασμών)
485,5 εκ. €.

9)

Γιατί κάποιοι Υπουργοί και αρμόδιοι παράγοντες μην κάνοντας καλά τη δουλειά τους (για να
μην γράψω τίποτα χειρότερο) επέτρεψαν στην ENERGA και στην HELLAS POWER το 2008
– 2010 να αρπάξουν από τη ΔΕΗ 236 εκ. €; Συγκεκριμένα 126 από τη ΔΕΗ και άλλα 110 από
τον ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ.

10) Γιατί η ΡΑΕ δείχνοντας πλήρη αδιαφορία δεν αποδίδει μέσω του αρμόδιου φορέα τα 71 εκ. €
που δαπάνησε η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης το χειμώνα του
2016-2017;
Συναδέλφισσες, -φοι,
Αν αθροίσετε τα εκατομμύρια που άρπαξαν από τη ΔΕΗ μόνο από τις αιτίες που προανέφερα θα
δείτε ότι το ποσό αγγίζει ήδη τα 4 δις 101 εκατ. €!!
Αν τώρα στο παραπάνω ποσό προσθέσετε το ότι:
α) της άρπαξαν το 2017 τον ΑΔΜΗΕ χωρίς να της δώσουν μία για το 50% του
β) την πέταξαν παντελώς έξω από τη χρυσοπληρωμένη από τους καταναλωτές πίτα των
ΑΠΕ (αδειοδοτώντας από το 2008 έως το 2011 την εγκατάσταση ΧΙΛΙΑΔΩΝ !!! MW των ιδιωτών

για Φ/Β εκ των οποίων, από τα 2644 MW που είναι εγκατεστημένα συνολικά σήμερα, τα 2380
εγκαταστάθηκαν το 2011-2013,) με αποτέλεσμα η επιχείρηση να έχει χάσει πολλά, πάρα
πολλά δις €
γ) της εκτόπισαν και απαξίωσαν τη βάση κερδοφορίας της που επί δεκαετίες ήταν ο λιγνίτης χωρίς
οι κυβερνήσεις να κάνουν τίποτα απολύτως να τον στηρίξουν γεγονός που της κόστισε πολλά
δις και τέλος
δ) τα χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς που έφτασαν τα 3 δις.
τότε όποιος από εμάς τυχόν δεν έχει καταλάβει ακόμα τι έγινε σε βάρος της ΔΕΗ δε θα
έχει πλέον καμία απορία για το που πήγαν τα 5,5 δις που πήραν από τις τσέπες μας ούτε και
θα αναρωτιέται γιατί η επιχείρηση έφτασε σε αυτό το κατάντημα παρ’ ότι πριν ένα χρόνο εκτός των 5,5 δις € που εξοικονόμησε - πήρε και 560 εκ. από την πώληση του ΑΔΜΗΕ και άλλα
360 (υποεκτιμημένα) για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που είχε παράσχει.
Υ.Γ.1 Λυπάμαι αλλά δεν εκπλήσσομαι που η συντάκτρια του άρθρου που προανέφερα με τον
βαρύγδουπο τίτλο «Ιδού γιατί βουλιάζει η ΔΕΗ…» όπως δυστυχώς και η συντριπτική πλειοψηφία
όσων ασκούν το λειτούργημα της ενημέρωσης η οποία πρέπει να γίνεται κατά τρόπο δίκαιο και
αντικειμενικό φωτίζοντας όλες τις πτυχές του θέματος έχουν σβηστούς τους προβολείς τους και
δεν μπορούν να δουν τους πραγματικούς λόγους που βουλιάζει η επιχείρηση…
Κατά τα άλλα έχουν το θράσος να μας λένε και… ιδού!!
Υ.Γ.2 Κυρία Δημοσιογράφε, αλλά και όσοι έχετε πάρει εργολαβία την απαξίωση και τη διάλυση της
ΔΕΗ μήπως «καταλάβατε» τώρα ότι και τζάμπα να δουλεύαμε με όλα όσα γίνονται σε βάρος της
επιχείρησης σωτηρία δεν έχει αν δεν σταματήσουν τα δεκάδες σκάνδαλα και αρπαχτές δις ευρώ και
για τα οποία και εσείς αλλά και άλλοι «ειδικοί» δεν γράψατε τίποτα απολύτως…
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