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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ 

 
Η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, όπως είναι η ΔΕΗ, βρίσκεται υπό πλήρη 
οικονομική κατάρρευση, καθώς ανακοινώθηκαν προ ημερών τα οικονομικά της 
αποτελέσματα για το 2013. 
Συγκεκριμένα, παρουσίασε ζημιές 225 εκατ. Όταν το 2012 είχε κέρδη 41,8 εκατ.  
Τι συμβαίνει και η πάλαι ποτέ κραταιά Επιχείρηση ηλεκτρισμού βρίσκεται σε αυτή τη 
δεινή θέση; 
� Η μειωμένη ζήτηση; 
� Η Διοίκηση; 
� Το ανταγωνιστικό περιβάλλον; 
� Το λειτουργικό κόστος; 
� Η τιμολογιακή πολιτική; 
Όλα τα προαναφερθέντα μπορεί να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το 
πιο βασικό και ουσιώδης είναι: 
� Το υφιστάμενο στρεβλό θεσμικό πλαίσιο της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας 

που έχουν επιβάλει οι Κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, όπου αναγκάζουν τη 
ΔΕΗ να αγοράζει ακριβά και να πουλά φθηνά. 

� Οι απαράδεκτες αποφάσεις της Διαιτησίας της ΡΑΕ, για το Αλουμίνιο της 
Ελλάδος, όπου διαχρονικά υπάρχει μια προνομιακή μεταχείριση από όλες τις 
Κυβερνήσεις. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να πληρώσει η ΔΕΗ 105 εκατ. Ευρώ στην 
Α.τ.Ε. και να επιβαρυνθεί για το 2013. 

� Το απαράδεκτο καθεστώς των ΑΠΕ, με τις εγγυημένες  τιμές. 
� Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που φθάνουν το 1,5 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω του 

περιβόητου χαρατσιού. 
� Οι υπέρμετροι φόροι στο λιγνίτη και στο φυσικό αέριο, καθώς και οι φόροι υπέρ 

τρίτων. 
� Ο αμαρτωλός μηχανισμός ανάκτησης του μεταβλητού κόστους (ΜΑΜΚ), για τον 

οποίο η ΔΕΗ το 2013 πλήρωσε 304 εκατ., ευρώ σε ιδιώτες ανταγωνιστές της 
ηλεκτροπαραγωγούς. 

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ και η Ομοσπονδία, πολλές φορές έχουν επισημάνει και έχουν 
διαμαρτυρηθεί, προς τους αρμόδιους φορείς, για το στημένο παιχνίδι που γίνεται εις 
βάρος της Επιχείρησης του Ελληνικού λαού, αλλά δυστυχώς δεν ιδρώνει το αυτί 
κανενός, παρά μόνον η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. 
Ως πότε κύριοι της συγκυβέρνησης θα απομυζείται τη ΔΕΗ, προς όφελος των 
ιδιωτικών  συμφερόντων; 
Αν οδηγήσετε τη ναυαρχίδα της Ελληνικής Οικονομίας στο γκρεμό, την ίδια τύχη θα 
έχετε και εσείς που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο. 
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