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  Αθήνα 24/5/2012 

                                                 ∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

      «Η  Ρ.Α.Ε.  ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ»  

 

Είναι γνωστό, ότι η «ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή ενέργειας», µε την λειτουργία της 

όχι µόνο δεν εκτελεί τα καθήκοντά της ανεπηρέαστα, αλλά αποτελεί το πλέον 

αβανταδόρικο όργανο υπέρ των Ιδιωτικών συµφερόντων. 

Πιο συγκεκριµένα, 

Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. να κάνει δεκτό το αίτηµά της «Αλουµίνιον της Ελλάδας», - είχε 

προηγηθεί για την χαλυβουργία - για προσωρινή τιµολόγηση του Ηλεκτρικού ρεύµατος 

στα  42€/MWh από τα 82€/MWh που είναι σήµερα µέχρι την οριστική διαιτησία, 

αποκαλύπτεται περίτρανα ο ρόλος της και το παιχνίδι που παίζει µε σηµαδεµένη 

τράπουλα υπέρ της Αλουµίνιον της Ελλάδας, συµφερόντων Μυτιληναίου. 

Μια τέτοια απόφαση, αποτελεί προνοµιακή τιµή διάθεσης της Η.Ε. στην Αλουµίνιον 

της Ελλάδος, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι µια τέτοια τιµή απέχει κατά πολύ από το 

µέσο ανταγωνιστικό κόστος της ∆ΕΗ (72,71 € την MWh), όπου «ω του θαύµατος», η 

ΡΑΕ έχει εγκρίνει. 

Η απόφαση ανατρέπει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο η ίδια η ΡΑΕ έχει 

θεσπίσει, ενώ ανερυθρίαστα εγκαινιάζει νέο καθεστώς στην προοπτική να θησαυρίζουν 

οι βιοµηχανίες και να χρεοκοπήσει η ∆ΕΗ. 

Πρόκειται για τα γνωστά εγκλήµατα που έχει κάνει διαχρονικά αυτή η ανεξάρτητη 

αρχή σε βάρος της ∆ΕΗ, ενώ δεν διστάζει να δείξει την εύνοιά της, στο γνωστό 

επιχειρηµατία τόσο στην περίπτωση αυτή, αλλά και στον αποχαρακτηρισµό της άδειας 

του Αλουµινίου της Ελλάδος από αυτοπαραγωγό σε συµπαραγωγό.  
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Γιατί δεν παίρνει άραγε τέτοιες ρηξικέλευθες αποφάσεις για τα γνωστά χρέη που 

οφείλει – πάνω από 80 εκατ. – στη ∆ΕΗ, παρά τους διακανονισµούς του που έκαναν 

και παρά το κούρεµα που του έγινε στα χρέη, όπου µε αυταρχισµό ο ίδιος ο 

επιχειρηµατίας επέβαλε έχοντας την εύνοια της Ρ.Α.Ε. και του αρµόδιου υπουργείου;  

 Γιατί άραγε ο κύριος Παπακωνσταντίνου, όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος και 

κλιµατικής αλλαγής, έκανε φωτογραφική διάταξη σε νόµο η οποία δίνει το δικαίωµα 

στο Αλουµίνιο της Ελλάδος να πουλά Η.Ε. όλες τις ώρες στο ηλεκτρικό σύστηµα και 

να αποπληρώνεται ως Α.Π.Ε., επειδή παράγει ηλεκτρισµό και θερµότητα (ΣΗΘΥΑ); 

Άραγε η ∆ΕΗ, δεν µπορεί να χαρακτηρίσει τέτοιες µονάδες που παράγουν τα ίδια 

αγαθά; 

Καλούµε την ευνοµούµενη πολιτεία που υπηρετεί τους νόµους, να παρέµβει στην 

προκλητική απόφαση της Ρ.Α.Ε., πριν χρεοκοπήσουν την ∆ΕΗ, οι «ακηδεµόνευτοι 

λειτουργοί» και οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες παραγωγοί.    

∆ηλώνουµε ότι το Σ.Κ. δεν θα ανεχθεί τέτοια εγκλήµατα που διαπράττουν οργανωµένα 

συµφέροντα  που δρουν στην ενέργεια και λυµαίνονται την ∆ΕΗ και τους 

καταναλωτές.  

Γραφείο Τύπου  

Ε∆ΟΠ-∆ΕΗ 


