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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ω, ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ!!!
Περίτρανα αποδεικνύεται πόσο ψευδεπίγραφη είναι η απελευθέρωση Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κανόνι που έσκασε από τις ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας
Ηλεκτρισμού, Energa και Hellas Power, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η αγορά
ενέργειας βασίζεται σε αεριτζήδες, οι οποίοι επιδιώκουν το εύκολο κέρδος, ενώ οι
οφειλές προς τη ΔΕΗ και το ΔΕΣΜΗΕ ξεπερνούν τα 207 εκατ. €.
Με αυτή την εξέλιξη δικαιώνεται η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, η οποία εγκαίρως έκανε λόγο ότι δεν
μπορεί ένα κοινωνικό αγαθό να διέπεται με τους κανόνες και τους όρους της αγοράς,
γιατί οι αγορές λειτουργούν με πλήρη ασυδοσία, χωρίς αρχές, χωρίς κρατικό έλεγχο
αφού κινδυνεύουν τα νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα και να επιστρέψουμε σε
προηγούμενες εποχές, όπου κάθε πόλη είχε μία ηλεκτρική εταιρεία και η χώρα
βυθιζόταν στο σκοτάδι.
 Άραγε τώρα ποιος πληρώνει το μάρμαρο;
 Γιατί να υποχρεώνει το κράτος τη ΔΕΗ να λειτουργεί ως τελευταίο καταφύγιο, για
την προστασία των καταναλωτών και να μην αποπληρώνεται για αυτό;
 Ποιος θα αποδώσει στη ΔΕΗ και στο ΔΕΣΜΗΕ τα 207 εκατομμύρια €;
 Πως επιτρέπουν σε αεριτζήδες χωρίς οικονομικό υπόβαθρο – με ένα μόνο
τσαντάκι – να παίζουν με τις τύχες των καταναλωτών, αλλά και να «φεσώνουν»
τις Δημόσιες Εταιρείες Ηλεκτρισμού;
Είναι μία απάτη το όλο σύστημα; Ναι ή όχι;
 Τι λέει το «ακηδεμόνευτο όργανο», η ΡΑΕ αλλά και ο υπουργός ο οποίος είναι
λάτρης των «ελεύθερων αγορών»;
 Τι λέει ο υπουργός οικονομικών ο οποίος μέσω του ρεύματος μετέτρεψε σε
φοροεισπρακτικό μηχανισμό τη ΔΕΗ και εμπιστεύτηκε τις προαναφερόμενες
ιδιωτικές εταιρείες να εισπράττουν το χαράτσι. Άραγε ποιος θα απολογηθεί για
αυτά, ποιες ευθύνες θα αποδοθούν;
 Δεν πρέπει επιτέλους να παρέμβει η δικαιοσύνη;
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Ζητάμε την απόδοση ευθυνών από την Δικαιοσύνη και τις παραιτήσεις των
υπευθύνων. Αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα η προστασία της ΔΕΗ από τέτοιους
ψευτοεπενδυτές, ενώ η ΡΑΕ και η κυβέρνηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους,
αποπληρώνοντας τη ΔΕΗ και τον ΔΕΣΜΗΕ, ενώ στο εξής να απαγορεύσουν κάθε
δράση της κερδοσκοπικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θεσπίζοντας θεσμικό πλαίσιο το
οποίο - εκτός των άλλων - θα προστατεύει την ομαλή τροφοδοσία της χώρας.
Εγγυητής αυτών των εξελίξεων για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται μόνο η ΔΕΗ,
γι’αυτό πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της και όχι να αποσταθεροποιείται.
Υ.Γ. Η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου για φωτοβολταϊκά στις στέγες (πανελ) ΔΕΗ –
SILCIO (συμφερόντων Κοπελούζου), με 49% ΔΕΗ και 51% (SILCIO), προκαλεί
ερωτήματα:
 Τι άλλαξε σήμερα και δεχόμαστε τα κοινοπρακτικά σχήματα; Έχει αλλάξει θέση το
Σ.Κ. στη ΔΕΗ;
 Ποιο θα είναι το όφελος για τη ΔΕΗ; Γιατί η ΔΕΗ κρατά μειοψηφικό πακέτο; Ποια
η βιωσιμότητα του σχήματος; Αληθεύει ότι το εργοστάσιο που τα κατασκευάζει
πρόσφατα απέλυσε προσωπικό;
 Ποιος ο κίνδυνος για τα καταστήματα της εμπορίας με την ανάπτυξη 150
καταστημάτων franchising, αφού τα καταστήματα αυτά θα εξυπηρετούν και
καταναλωτές; Μήπως ετοιμάζουν να κάνουν πάσα την εμπορία στον Κοπελούζο;
 Βάση ποιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πιθανόν άλλους
ενδιαφερόμενους κατέληξαν στο μνημόνιο συνεργασίας με την εν λόγω εταιρεία;
Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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