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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. € (σ.σ. κάποιος ας τους μιλήσει οτι μπορούν να
πληρώσουν εξοφλήσουν τωρινές ωφειλές αλλά και οτι
μελλοντικές χρεώσεις με την ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ)
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. €. (σ.σ. κάποιος ας τους μιλήσει οτι
μπορούν να πληρώσουν εξοφλήσουν τωρινές ωφειλές αλλά και οτι
μελλοντικές χρεώσεις με την ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ)

9) Γιατί κάποιοι Υπουργοί και αρμόδιοι παράγοντες

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

μην
και
από
και

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;
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 Φωτοβολταικα 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.
———————- Να συμπληρώσω εδώ τα εκατοντάδες εκατομμύρια που
οφείλουν στην επιχείρηση δήμοι, περιφέρειες, σχολεία,
πανεπιστήμια, υπουργεία, κόμματα, μεγαλοβιομήχανοι και

μεγαλολαμόγια, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, αθλητικοί
σύλλογοι, εκκλησίες κι ενα σωρό άλλοι.(σ.σ. κάποιος ας τους
μιλήσει οτι μπορούν να πληρώσουν εξοφλήσουν τωρινές ωφειλές
αλλά και οτι μελλοντικές χρεώσεις με την ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ)

Να συμπληρώσω επίσης τον την κατάπτυστη
συμφωνία που υποχρεώνει τη ΔΕΗ να
αγοράζει ακριβά το ρεύμα τών ιδιοκτητών
φωτοβολταικών
και
να
το
πουλοάει
φθηνότερα.
Να συμπληρωσω επίσης το…ΠΑΡΑΔΟΞΟ, οτι η ΔΕΗ είναι
υποχρεωμένη να αποδίδει τα ποσά που αναγραφει ο
καθε λογαριαμσός στην ΕΡΤ, στο δημο, στο ΕΤΜΕΑΡ,
στις ΥΚΩ και γενικώς σε όλους οσους χρησιμοποιούν
την επιχείρηση ως εισπρακτικό μηχανισμό, ακόμη κι
οταν ο ιδιοκτήτης-οφειλέτης δεν πληρωσε ΜΙΑ και τα
χρωστάει. (σ.σ. κάποιος ας τους μιλήσει οτι
μπορούν να πληρώσουν εξοφλήσουν τωρινές ωφειλές
αλλά και οτι μελλοντικές χρεώσεις με την ΕΞΩΔΙΚΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ)

Και τέλος αφού παρόλα αυτα δεν μπόρεσαν
να διαλύσουν ΠΑΝΤΕΛΩΣ τήν επιχείρηση, τα
ντοπια λαμόγια και οι πολιτικάντηδες σε
συνεργασία με τους “φιλους” τής ΕΕ
ψηφισαν νόμο με τον οποίο η ΔΕΗ είναι

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να παραχωρήσει το….50% τών
πελατών της στους ιδιώτες με το..έτσι
θέλω. Αυτά δεν γίνονται ΟΥΤΕ στην
τελευταια χωρα τής υποσαχάριας Αφρικής.
Δηλαδη ανοίγω εγω μια επιχείρηση και με
νόμο σού πάιρνω το 50% τών πελατών σου.
Simos Balasas
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕ
ΑΡ.ΠΡ. 6199/4-9-2015 ΚΑΙ ΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΑΣ“.
Απαλλαγή λόγω παραγραφής για Μυτιληναίο
στην υπόθεση των 250.000 ευρώ της ΔΕΗ
Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ δεν έχει χρήματα ούτε
για να αγοράσει κολώνες (ΤΥΧΑΙΟ;;; ΔΕΝ
ΝΟΜΙΖΩ… )
Η ΔΕΗ παραδέχεται το χρέος μισού
εκατομμυρίου
της
Νέας
Δημοκρατίας
(σ.σ. κάποιος ας τους
μιλήσει
οτι
μπορούν
να
πληρώσουν
εξοφλήσουν τωρινές ωφειλές αλλά και οτι
μελλοντικές χρεώσεις με την ΕΞΩΔΙΚΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ)
Αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα
«πνίγεται» στα χρέη η ΔΕΗ

επειδή

Πόσα χρωστάνε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΗ;
Εισαγγελική έρευνα για τη ΝΔ που δεν
πληρώνει ΔΕΗ και χαράτσι!!! (Θα κληθείς
να
τα
πληρώσεις
εσυ
ψηφοφόρε
φορολογούμενε)
Τρία χρόνια έχει να πληρώσει
λογαριασμούς της ΔΕΗ ο ΣΥΡΙΖΑ

τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/07/15/giati-voyliazei-dei
-13-egklimata-kata-tis-dei/

