ΕΙΔΕΣ
Η
ΔΕΗ?
ΟΤΑΝ
ΤΑ
“ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ”
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΡΟΛΕΞ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΠΟΥΝΙΑ
ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ…..
(Απο Σίμος Σταυρακίδης)

Δώστε βάση στη χαλαρότητα με την οποία περιγράφουν
κακουργήματα και σκόπιμη ζημίωση του Δημοσίου…

>>ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΕ
ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ 2016 (Ν. 4389/2016)
ΕΚΑΝΕ ΤΟΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 90% ΣΤΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ.<<

ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
50% ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Η «Ελληνική» κυβέρνηση δηλαδή συμφώνησε με τα
διώξει τους πελάτες της κρατικής ΔΕΗ προς τους
>>>Εκτιμάται ότι εξαιτίας των ΝΟΜΕ η ΔΕΗ είχε
των 600 εκατ. ευρώ τα τελευταία 3,5 χρόνια
ανταγωνιστών της.

ξένα αφεντικά να
ιδιώτες.
ζημίες της τάξης
προς όφελος των

Μέσω των δημοπρασιών ρεύματος ΝΟΜΕ οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ
αγόραζαν ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη του κόστους<<<
Δηλαδή για να φύγουν οι πελάτες από τη ΔΕΗ …οι
της έπρεπε να πουλάνε το ρεύμα πιο φθηνά από τη
ρεύμα αυτό που πουλούσαν πιο φθηνά από τη ΔΕΗ …το
την ίδια τη ΔΕΗ κάτω του κόστους … Κατόπιν μας το

ανταγωνιστές
ΔΕΗ … και το
αγόραζαν από
πουλούσαν με

άλλη επωνυμία και κρατούσαν το κέρδος.

Το κόστος αυτής της ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ απάτης
εις βάρος του Δημοσίου …έφτασε τα
600.000.000 ευρώ και καταλαβαίνουμε ΠΟΙΟΣ
θα τα πληρώσει αυτά.
Τώρα η ΔΕΗ ανακοίνωσε αυξήσεις στα τιμολόγια … τη στιγμή που
πουλούσε κάτω του κόστους στους «ταλαντούχους» εθνικούς
εργολάβους … κι αυτοί αντίστοιχα ανακοίνωσαν νέες μειώσεις
ώστε οι πελάτες της ΔΕΗ να φύγουν τρέχοντας προς τους ιδιώτες.

Μία χώρα που δεν θα ελέγχει την παραγωγή ενέργειας … και θα
μπορεί να εκβιάζεται από καρτέλ ιδιωτών γνωστών από παλιά …
απατεώνων .. ποιος από τους κλόουν της πολιτικής πιστεύετε ότι
μπορεί να την κάνει αυτάρκη κι ανεξάρτητη;
Αν υπήρχαν μέσα στη Βουλή τίμιοι πολιτικοί …θα έπρεπε να είχαν
βάλει φωτιά στα έδρανα με την ψήφιση αυτών των νόμων.
Τα επαναστατικά Rolex όμως κοστίζουν πολλά λεφτά … και τα
πολλά λεφτά είναι στην απάτη, στη ληστεία του Δημοσίου ,στην
προδοσία.

Με ΠΝΠ καταργούνται οι δημοπρασίες
λιγνιτικής
και
υδροηλεκτρικής
παραγωγής της ΔΕΗ

Με
Πράξη
Νομοθετικού
Περιεχομένου
καταργούνται οι δημοπρασίες λιγνιτικής
και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ
(ΝΟΜΕ)
και
ματαιώνεται
η
επόμενη
δημοπρασία που ήταν προγραμματισμένη για
τις 16 Οκτωβρίου.
Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η ΠΝΠ προωθείται σήμερα προς υπογραφή από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι οι δημοπρασίες ρεύματος ΝΟΜΕ θεσπίστηκαν
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 (ν. 4389/2016) στο πλαίσιο
της συμφωνίας που έκανε τότε η κυβέρνηση για να περιορίσει το
μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά από το 90% στο 50% με μηδενικό
οικονομικό αντάλλαγμα.

Εκτιμάται ότι εξαιτίας των ΝΟΜΕ η ΔΕΗ
είχε ζημίες της τάξης των 600 εκατ. ευρώ
τα τελευταία 3,5 χρόνια προς όφελος των
ανταγωνιστών της.
«H κατάργηση των δημοπρασιών ρεύματος ΝΟΜΕ -με τις οποίες οι
ανταγωνιστές της ΔΕΗ αγόραζαν ρεύμα σε τιμή χαμηλότερη του
κόστους- είναι ένα από τα βασικά μέτρα για την εξυγίανση της
επιχείρησης που έχει ανακοινώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και για το οποίο προηγήθηκε
διαβούλευση με τη ΡΑΕ και τους αρμόδιους φορείς», τονίζεται.

Παράλληλα το ΥΠΕΝ επισπεύδει τις ενέργειες για τη λειτουργία
νωρίτερα από τον Ιούνιο του 2020 (που είναι το υφιστάμενο
χρονοδιάγραμμα) του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και επεξεργάζεται
μέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της λιανικής
αγοράς ηλεκτρισμού, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την
υιοθέτηση πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών εμπορικών
πολιτικών για τον καταναλωτή.

Με την ίδια ΠΝΠ δίνεται παράταση έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2020 (από 30 Σεπτεμβρίου
2019 προηγουμένως) για να τεθούν σε
λειτουργία σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας που έχουν συνάψει Σύμβαση
Πώλησης Ηλεκτρικού Ρεύματος πριν την 31η
Δεκεμβρίου 2015.
Τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης
του ν. 3468/2006 (“παλιά έργα”) με σταθερή τιμή αποζημίωσης,
αλλά «δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να λειτουργήσουν, εν
πολλοίς λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων».

Η ρύθμιση αφορά μεταξύ άλλων σταθμών και το αιολικό πάρκο της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο Μουζάκι Καρδίτσας, ισχύος 30MW, όπου έχουν
συναφθεί οι συμβάσεις και έχουν καταβληθεί σημαντικά κεφάλαια
για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

πηγη ζουγλα

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/10/02/otan-ta-quot-epanas
tatika-quot-koytsoympo-rolex-einai/

Χρέη στη ΔΕΗ: Αυτή είναι η
νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες
οφειλές – Δείτε παραδείγματα
Προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των
αιτημάτων ρύθμισης η οποία θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα
της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης.

Νέο σύστημα διακανονισμών με μικρότερη προκαταβολή και μέχρι
24 δόσεις εφαρμόζει από σήμερα (01/10), η ΔΕΗ για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές με στόχο, όπως επισημαίνει, να δώσει τη
δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή.

Το ύψος της προκαταβολής και οι δόσεις κλιμακώνονται ανάλογα
με το ύψος της οφειλής, ως εξής:

-Για χρέος έως 500 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 5 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 500 ως 1000 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 8 μηνιαίες δόσεις.

-Από 1000 ως 2000 ευρώ, προκαταβολή 15 % και 12 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 2000 ως 3000 ευρώ, προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες
δόσεις.

-Από 3000 Euro και πάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικές: προκαταβολή
20 % και 18 μηνιαίες δόσεις ή προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες
δόσεις.

Έτσι, για οφειλή 500 ευρώ η προκαταβολή είναι 50 ευρώ και η
μηνιαία δόση 90 ευρώ, για 1000 ευρώ προκαταβολή 100 ευρώ και
δόση 113 ευρώ κ.ο.κ.

Το νέο σύστημα διακανονισμών είναι απλούστερο σε σχέση με αυτό
που ίσχυε ως τώρα, το οποίο λάμβανε υπόψη και το ιστορικό του
καταναλωτή (αν ήταν συνεπής, αν είχε κάνει διακανονισμούς και
τους τηρούσε, αν είχε κάνει ρευματοκλοπή κλπ.) και γι αυτές
τις περιπτώσεις έθετε ως προϋπόθεση μεγαλύτερη προκαταβολή
(έως 40 – 50 %) την οποία χιλιάδες καταναλωτές αδυνατούσαν να
καλύψουν.

Και τηλεφωνικά οι αιτήσεις
Στο

πλαίσιο

της

απλούστευσης

προβλέπεται

επίσης

αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων ρύθμισης η
οποία θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή
της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον
τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Επιπλέον από την ερχόμενη Τρίτη 8 Οκτωβρίου θα μπορούν να
υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770 ενώ σε επόμενη
φάση στόχος είναι η διαδικασία να διεκπεραιώνεται και
ηλεκτρονικά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης
δήλωσε σχετικά:

«Η ΔΕΗ με τη νέα απλή, ενιαία και αυτοματοποιημένη πάγια
ρύθμιση, που ανακοίνωσε σήμερα, δίνει τη δυνατότητα σε
εκατομμύρια πελάτες της να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις
οφειλές τους και να κάνουν μία νέα αρχή. Η κίνηση αυτή
στοχεύει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που
αγγίζουν σήμερα τα 2,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα με την ανακούφιση
των πελατών μας, που αντιμετωπίζουν πραγματική δυσκολία να
αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ, θέτουμε ως πρώτη
προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών
κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή
στον ΔΕΔΔΗΕ για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες, που
έχει διαπιστωθεί ότι συστηματικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους
λογαριασμούς τους, συσσωρεύοντας μεγάλες οφειλές. Η ΔΕΗ
παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναμων
οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο

πλαίσιο του Νόμου».

Τα
βασικά
χαρακτηριστικά
ρύθμισης έχουν ως εξής:

της

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση, είναι να
εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί
(λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση).

-Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα
πρέπει να καταβάλει τις
τρέχοντες λογαριασμούς.

ληξιπρόθεσμες

δόσεις

και

τους

-Εφόσον ο πελάτης είναι συνεπής στην εξόφληση του
διακανονισμού, δικαιούται και την έκπτωση συνέπειας στους
τρέχοντες λογαριασμούς.

-Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν και πελάτες, που σήμερα
είναι ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση, ώστε να επωφεληθούν από
μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

-Στους πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο και στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, εφαρμόζεται ο
Κώδικας Προμήθειας, δηλ. κάθε δόση διαμορφώνεται στο μισό του
Μέσου Μηνιαίου Λογαριασμού.

Παράδειγμα 1: Οφειλή 1 έτους, ποσού 1.200Euro – 24 δόσεις των
50Euro, προκαταβάλλεται η 1η δόση.

Παράδειγμα 2: Οφειλή 2 ετών, ποσού 3.600Euro – 48 δόσεις των
75Euro, προκαταβάλλεται η 1η δόση.

-Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν
ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν
αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της
οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο ήταν
2,792 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 2.474 δισ. ευρώ δεν έχουν
διακανονιστεί.

Πηγή πληροφοριών: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1016928/xrei-stideh-ayti-einai-i-nea-rythmisi-gia-lixiprothesmes-ofeilesdeite-paradeigmata

Οι συζητήσεις για το μέλλον
της ΔΕΗ …
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ: Οι συζητήσεις για το
μέλλον της ΔΕΗ, μιας εταιρίας (που αν

ήμουν «βασιλιάς» θα έδινα τη ζωή μου για
να παραμείνει Ελληνική), με έκαναν να
θέσω μια σειρά ερωτήσεων στον παλιό μου
συνεργάτη (στο RAM) Μηχανικό-Μηχανολόγο
Διονύση Χοϊδά

Ακολουθούν οι απαντήσεις του Δ.Χ στις απορίες μου.

Που ελπίζω να διαβάσει κάποιος από τη νέα ηγεσία και να δώσει
απαντήσεις

Ακολουθούν οι απαντήσεις του…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΒΑΘ(Ε)Α(*)

Στις παρακάτω γραμμές θα εξηγήσω:
1. Ότι είναι αδιανόητη η αδρανοποίηση λιγνιτωρυχείων της
ΔΕΗ με το πρόσχημα της “ασύμφορης εκμετάλλευσης για
ηλεκτροπαραγωγή”.

Ότι μέσω της αεριοποίησης, είναι απολύτως βιώσιμη, όχι
μόνο η συνέχιση της δραστηριότητας των υφιστάμενων
ενεργών λιγνιτωρυχείων, αλλά και η επαναδραστηριοποίηση
κοιτασμάτων που έχουν κριθεί ως “ασύμφορα για καύση σε
ΑΗΣ”

Η υιοθέτηση της αεριοποίησης του λιγνίτη δύναται να
ενεργοποιήσει ένα ευρύ πλέγμα περιφερειακών οικονομικών
δραστηριοτήτων
(της
ιδιωτικής
πρωτοβουλίας)
εγκατεστημένων εντός “πρώην ανενεργών” λιγνιτωρυχείων,,
ή πέριξ αυτών.
Προέχει, σαφώς, η ανάπτυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ τεχνολογίας
αεριοποίησης, προκειμένου αυτή να είναι απολύτως συμβατή
με τις αρνητικές ιδιαιτερότητες του Ελληνικού λιγνίτη,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η, κατά το δυνατόν, αρτιότερη
αξιοποίησή του. Αλλά περί αυτού, θα αναφερθώ σε προσεχές
σημείωμα, αν υπάρξει ενδιαφέρον.

Γεια σου Δάσκαλε!
Η αεριοποίηση του λιγνίτη, που με ρώτησες σχετικά, δεν είναι
μια καινοφανής τεχνολογία για τη χώρα μας. Μέχρι προ ολίγων
ετών, λειτουργούσε στη Βόρεια Ελλάδα η Ελληνική Βιομηχανία
Αμμωνίας και Λιπασμάτων, η οποία αξιοποιούσε ως πρώτη ύλη
λιγνιταέριο, προερχόμενο από τοπικούς λιγνίτες

Δυστυχώς, σχετικά πρόσφατα έκλεισε ως ζημιογόνος, εν μέσω
νεοελληνικού χάους κακοδιαχείρισης και συνδικαληστρικών
κεκτημένων

Η “τεχνικά τεκμηριωμένη” εξήγηση της αποτυχίας της να παράξει
προϊόντα σε ανταγωνιστική τιμή, εν συγκρίσει με την ιδιωτική
πρωτοβουλία, ήταν “κακή ποιότητα του Ελληνικού λιγνίτη” (λες
κι όταν άνοιξε και μεγαλούργησε αυτό το μεγαθήριο προμηθευόταν
λιγνίτη από τον Άλφα του Κενταύρου…).

Έχουμε και λέμε, λοιπον:
1. Αυτή τη στιγμή καίμε λιγνίτη σε ΑΗΣ (δηλαδή καίμε
κάρβουνο για να βράσουμε νερό, όπως τον 18ο αιώνα).
Είναι προφανές ότι αυτός ο θερμικός κύκλος που
χρησιμοποιείται, όσα τεχνολογικά φτιασίδια κι αν του
φορέσεις, θα εξακολουθεί να έχει χαμηλή θερμική απόδοση,
να μολύνει το σύμπαν με αιωρούμενα σωματίδια από την
εξόρυξη και ταινιομεταφορά του λιγνίτη την καμινάδα,
μέχρι και τη διαχείριση της τέφρας. (Την οποία τέφρα
δορυφορικές εταιρείες θα έπρεπε να ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ να
αγοράσουν για την τσιμεντοβιομηχανία και τα ποιοτικά
οδοστρώματα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι μέχρι και τα
κεραμικά φρένα των υπεραυτοκινήτων,
αιωρούμενης τέφρας κατασκευάζονται.

από σύντηξη
Ελλάντα, αζ

γιούζουαλ…)

Όντως ο Ελληνικός λιγνίτης είναι χαμηλής ποιότητας:
περιέχει μπόλικη υγρασία και υψηλό ποσοστό αδρανών που
οδηγούν σε υπερβολική παραγωγή τέφρας στο φουγάρο. Το
πρόβλημα όμως είναι σύνθετο: ένα μεγάλο μέρος της
ενέργειας του συγκεκριμένου άνθρακα δεν αξιοποιείται για
να βράσει νερό ΜΕΣΑ στο καζάνι αλλά νερό στο… φουγάρο!
(την εμπεριεχόμενη υγρασία, δηλαδή…). Μεγάλο μέρος όμως
της ενέργειας δαπανάται για να αποδώσει τόνους
ερυθροπυρωμένης τέφρας στα μπάζα! (Φυσικά και θα
μπορούσαμε να ανακτήσουμε ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας
από την καυτή τέφρα αλλά αυτά είναι δουλειές
για
ονειροπόλους και όχι για… Φωτόπουλους)
Και τι στην οργή να κάνουμε με τον εγχώριο λιγνίτη μας
(που για δεκαετίες μας έκανε ΧΩΡΑ) τώρα που καταντήσαμε
“ΧΩΡΟΣ” (επιρροής Καλαπελούζου) και ανακαλύψαμε το
εισαγόμενο φυσικό αέριο; Δύο είναι τα -αλληλένδετασκέλη στα οποία οφείλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή
μας: α) τα δικαιώματα ρύπων και β) τον χαμηλό συντελεστή

απόδοσης
Σε ότι αφορά τα δικαιώματα ρύπων, αυτά (με εσκεμμένη
“πιτσικουλιά” της ΕΕ) εκτοξεύτηκαν από τα 5 ευρώ / τόνο
εκπεμπόμενου διοξειδίου, στα 26 ευρώ!

Πράγμα που σημαίνει ότι για να παράξει μια μεγαβατώρα η
Μεγαλόπολη (με το χαμηλό συντελεστή απόδοσης που την
διακρίνει) θα πρέπει να πληρώσει 40 ευρώ φόρο άνθρακα – και
εδώ ας κλάψουμε που θα υποχρεωθεί να την πουλήσει στον κάθε
Μυτιληναίο για 35 ευρώ. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, το αδιέξοδο.
Είναι προφανές ότι αναγκαζόμαστε, πλέον, να στραφούμε σε
ευφυέστερες, εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των λιγνιτών
ώστε να μην αυτοκαταστραφούμε είτε εξ αιτίας μιας
αυτοβυθιζόμενης ΔΕΗ, είτε εγκαταλείποντας οριστικά το θείο
δώρο (αξίας πολλών τρις) των
εγχώριων κοιτασμάτων

Και πάμε στην αεριοποίηση. Στη μετατροπή, δηλαδή του
λιγνίτη σε λιγνιταέριο. Πράγμα που σημαίνει: Καίμε ένα
μέρος του λιγνίτη για να θερμάνουμε τον υπόλοιπο και να
αεριοποιηθεί (σε ανάμειξη με υδρατμό) και να μας δώσει
ένα καύσιμο μείγμα, όπου τα κύρια συστατικά του είναι
υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του
άνθρακα.

Τίθεται εδώ ένα εύλογο ερώτημα: Για ποιο λόγο να προβούμε στην
αεριοποίηση του λιγνίτη, τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι ένα
μέρος του θα το “χάσουμε” ακριβώς για να γίνει η αεριοποίηση;
Η απάντηση είναι: Επειδή το λιγνιταέριο μπορούμε να το κάψουμε
σε μηχανές πολλαπλάσια μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης (σε
σύγκριση με τους ατμολέβητες) και στο τέλος να έχουμε ένα
εμφανές ενεργειακό κέρδος. (Και πολύ καθαρότερη ατμόσφαιρα,
προφανώς, καθώς οι τέφρες και οι τοξικοί ρύποι του λιγνίτη
έχουν συλλεγεί στο σύστημα του αεριοποιητή, προτού προωθηθεί
το αέριο στην κατανάλωση…).

Οι μηχανές που μπορούν να κάψουν το λιγνιταέριο – με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο που καίνε και το φυσικό αέριο –
είναι, είτε παλινδρομικές ΜΕΚ, είτε αεριοστρόβιλοι. Οι
μηχανές αυτές έχουν υψηλότατο βαθμό απόδοσης σε σύκριση
με τους παραδοσιακούς ατμολέβητες / ατμοστρόβιλους των
ΑΗΣ. Έχουν όμως κι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: Ένα
μειονέκτημα των ΑΗΣ είναι ότι δεσμεύονται σε ένα
αδιατάρακτα σταθερό επίπεδο απόδοσης, χωρίς δυνατότητα
αυξομείωσης της παρεχόμενης ισχύος τους σε περιπτώσεις
αιφνίδιας μεταβολής της ζήτησης ή της προσφοράς (σε
περίπτωση, για παράδειγμα, που προστεθεί ή αφαιρεθεί
απρόβλεπτη ισχύς στο δίκτυο, εξ αιτίας της παρουσίας
“στοχαστικών” ΑΠΕ όπως τα αιολικά).

Αντίθετα, οι αεριοστρόβιλοι (και ιδιαίτερα οι σχετικά μικρής
ισχύος, δηλαδή της τάξης έως και διψήφιων μεγαβάτ) έχουν την
ιδιότητα να αυξομειώνουν, σε πραγματικό χρόνο, την αποδιδόμενη
ισχύ τους, έτσι ώστε να εξομαλύνουν τα σκαμπανεβάσματα
διαθέσιμης ισχύος στο δίκτυο. Μέχρι τώρα, τη λειτουργία αυτή
την έχουν αναλάβει αεριοστρόβιλοι που καίνε, είτε ντίζελ, είτε
(επίσης εισαγόμενο) φυσικό αέριο. Και όλα αυτά, τη στιγμή που
ορυχεία με τον Ελληνικό λιγνίτη μπαίνουν σε αχρηστία, το ένα
μετά το άλλο. Εθνικό έγκλημα…

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
Δεν θα ασχοληθώ με τη ΔΕΗ, ως μέρος της λύσης, τη στιγμή που η
ίδια είναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ένα πρόβλημα που συντίθεται από
διαπλοκές διοίκησης – συνδικαλιστών – ιδιωτών υπεργολάβων, που
είχε ως αποτέλεσμα, για χρόνια, “κάποιοι” να κουβαλούν με τα
φορτηγά τους “ανθρακούχα χώματα” στα καζάνια (και να
πληρώνονται “με τον τόνο” για αυτό) και στη συνέχεια, να
ξαναπληρώνονται για να κουβαλάνε “θερμή τέφρα” προς απόθεση.

Και κάπου, ενδιάμεσα, κάποιοι να παριστάνουν ότι “παρήγαγαν
ενέργεια”…

Κατόπιν αυτών, δεν θεωρώ την ΔΕΗ ως ικανή να περάσει αυτοτελώς
σε φάση αεριοποίησης του λιγνίτη. Από την άλλη, θεωρώ εξίσου
απαράδεκτο τα λιγνιτικά κοιτάσματα (που αποτελούσαν κρατική
περιουσία πριν εκχωρηθούν, πριν λίγα χρόνια, στην
ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ) να περάσουν σε χέρια ιδιωτών. Όπου το
πιθανότερο είναι να τα απενεργοποιήσουν οι αγοραστές τους
προκειμένου να προωθήσουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου ή και
ηλεκτρικού ρεύματος από το εξωτερικό.

Αυτό που προτείνω είναι:
1. Αέναος ιδιοκτησία και
κοιτασμάτων από την ΔΕΗ

διαχείριση

των

ορυχείων

/

Εγκατάσταση σε κάθε αξιοποιήσιμο ορυχείο τουλάχιστον
ενός αεριοποιητή ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, ή κοινοπραξίας ΔΕΗ
/ ιδιωτών
Παραχώρηση πολλαπλών αδειών εγκατάστασης αεριοστρόβιλων
μικρής – μέσης ισχύος από ιδιώτες. Οι αεριοστρόβιλοι
αυτοί δύνανται να είναι, ακόμα και μεταφερόμενες μονάδες
(σε τροχοφόρα φορεία) με δυνατότητα μετακίνησης από
ορυχείο σε ορυχείο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και
δυνατότητες. Οι αεριοστρόβιλοι αυτοί θα τροφοδοτούνται
με το λιγνιταέριο του αεριοποιητή, ενώ η ΔΕΗ θα καλύπτει
τα κόστη εξόρυξης / αεριοποίησης, τιμολογώντας
τους
καταναλωτές του λιγνιταερίου που χρησιμοποιείται
Για το θέμα των δικαιωμάτων ρύπων (έχουμε εκπομπές
διοξειδίου άνθρακα τόσο κατά την αεριοποίηση του
λιγνίτη, όσο και κατά την καύση του λιγνιταερίου)

προτείνω το “εμπορικό sequestration” (δικός μου όρος)
Με την έννοια του “εμπορικού sequestration” εννοώ την
ανάπτυξη στον χώρο του ορυχείου – και πέριξ του ορυχείου
– ενός πλέγματος ιδιωτικών δραστηριοτήτων, που θα
ενεργοποιούνται με πρώτη ύλη το παραγόμενο διοξείδιο του
άνθρακα από τις στροβιλομηχανές που καίνε λιγνιταέριο.
(Το οποίο διοξείδιο, να σημειωθεί ότι είναι
ικανοποιητικής καθαρότητας, λόγω της προηγηθείσας
επεξεργασίας του λιγνιταερίου πριν από την καύση του…).
Είναι προφανές ότι καθίσταται πρακτικώς αδύνατη η
εμπορική απορρόφηση ολόκληρης της ποσότητας διοξειδίου
που προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή του συνόλου των
αεριοστροβίλων λιγνιταερίου που θα έχουν εγκατασταθεί σε
ένα ορυχείο. Αλλά με την τρέχουσα τιμή των 26 ευρώ /
τόνο κρίνεται (εκ πρώτης όψεως) ως εμπορικώς συμφέρουσα
η δέσμευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας.

Οι πιθανές χρήσεις του δεσμευόμενου CO2,
σε πρώτη άποψη, μπορεί να είναι:
1. Ως αέριο φωτοσύνθεσης σε καλλιέργειες άλγης για
βιοκαύσιμα.
2. Ως αέριο ενίσχυσης της παραγωγικότητας θερμοκηπίων.
3. Ως πυροσβεστικό μέσον, με ανάπτυξη των τεχνολογιών
αξιοποίησής του σε εστίες μείζονος μεγέθους, περί των
οποίων δεν υπάρχει λόγος να επεκταθώ, επί του παρόντος.
4. Σε μεταγενέστερο στάδιο, ως υποβοηθητικό μέσον σε
εξορύξεις υδρογονανθράκων επί ελληνικού εδάφους.
5. Δ ι α τ η ς α ν α γ ω γ ή ς τ ο υ ( μ έ σ ω C ) σ ε C O , ω ς α έ ρ ι ο
βιομηχανικών διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που
να υπερκαλύπτει τα αντιστοιχούντα τέλη εκπομπής ρύπων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εκμετάλλευση των “ασύμφορων” λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ για την
παραγωγή λιγνιταερίου δύναται να θεωρηθεί ως μία συμφέρουσα
επιλογή για την απρόσκοπτη συνέχιση (έως και ενίσχυση) της
οικονομικής δραστηριότητας των λιγνιτοφόρων περιοχών της χώρας

Η ίδια η ΔΕΗ δύναται να μετάσχει στην ηλεκτροπαραγωγή – μέσω
λιγνιταερίου – όχι καίγοντας λιγνιταέριο, αλλά παρεμβάλλοντας
έναν θερμικό κύκλο ήπιων θερμοκρασιών (π.χ. Kalina) στο τμήμα
ψύξης του παραγόμενου θερμού λιγνιταερίου μέχρι την είσοδό του
στις μονάδες καθαρισμού του, πριν την
προώθησή του στην
κατανάλωση

Κατά μία άλλη εκδοχή, η μονάδα ψύξης του λιγνιταερίου δύναται
να αποτελέσει τμήμα της υφιστάμενης
τηλεθέρμανσης των εγγύς οικισμών

τοπικής

μονάδας

Και μία επισήμανση: Οι τρέχουσες τιμές
υδρογονανθράκων καθιστούν μάλλον ασύμφορη
την καταλυτική μετατροπή του λιγνιταερίου
σε υγρά καύσιμα κίνησης. Η ύπαρξη όμως
υποδομών αεριοποίησης, θα αποτελεί
παράγοντα ασφάλειας σε περίπτωση ανόδου,
διεθνώς, των τιμών αργού πετρελαίου – άρα
και των καυσίμων κίνησης
Πέραν όλων των προηγουμένων, εκείνο που προέχει είναι η
απένταξη της χώρας μας από την λίστα των “αναπτυγμένων χωρών”
και η ένταξή της στις “αναπτυσσόμενες” προκειμένου να
διεκδικηθούν πρόσθετα δικαιώματα ρύπων που θα καταστήσουν
συμφέρουσα τη συνέχιση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής από τη

ΔΕΗ, ανεξαρτήτως της θερμικής τεχνολογίας που αυτή θα επιλέξει
στο μέλλον…

Ελπίζω να σε διαφώτισα.

Φιλικά

Διονύσης Χοϊδάς

ΠΗΓΗ themeta4fourinstitute

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
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Πουλάνε τον ΔΕΔΔΗΕ, κλείνουν
λιγνιτικές!
Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα δύο μηνών ο υπουργός
Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκης «αισθάνθηκε» την ανάγκη να καλέσει

στο γραφείο του το προεδρείο της ΓΕΝΠ/ΔΕΗ για να τους
ανακοινώσει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί 100% θυγατρική της ΔΕΗ
θα ιδιωτικοποιηθεί, πως θα καταργηθούν τα ΝΟΜΕ, θα δοθεί
έμφαση στην αιολική ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο
να μπουν λουκέτα σε… λιγνιτικές μονάδες.

Όπως είπε, «ιδιαίτερα οι παλιές λιγνιτικές μονάδες κοστίζουν
ακριβότερα στη ΔΕΗ λειτουργούσες, από ότι αν έκλειναν και
πληρωνόντουσαν με τα ίδια χρήματα οι εργαζόμενοι».

Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για μερική
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν έχει ζητήσει τις παραιτήσεις
του νυν διοικητικού συμβουλίου και νέα πρόσωπα δεν έχουν
βρεθεί τα οποία θα τους αντικαταστήσουν με νέα. Δηλαδή, ο
ΔΕΔΔΗΕ παραμένει ακέφαλος, η κυβέρνηση, λέει ότι θέλει να τον
ιδιωτικοποιήσει μερικώς, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να
ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, το πράσινο φως για
την πρόσληψη συμβούλου πρέπει να την δώσει η νέα διοίκηση που
εδώ και δύο μήνες έχει στην πράξη παυθεί…

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Χατζηδάκης θεωρεί ότι την επόμενη
εβδομάδα η έκθεση του ορκωτού για τα οικονομικά αποτελέσματα
της ΔΕΗ θα είναι θετική (σ.σ. τι άλλαξε σε δύο μήνες ρε
παιδιά;) και πως στο τέλος Οκτωβρίου θα υπάρξουν
διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για το μεσομακροπρόθεσμο
μέλλον της Επιχείρησης.

ΠΗΓΗ documentonews

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ JUMBO 2,4δισ ΔΕΗ
535εκατ. ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ??
Ο Χατζηδάκης που έδωσε τον ΟΤΕ στους
Γερμανούς φτιάχνει «κλίμα» και για τη ΔΕΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/09/21/poylane-ton-deddiekleinoyn-lignitikes/

Οριστικό. Η ΔΕΗ
ρεύμα ως 19,4%

αύξησε

το

Δυστυχώς είναι πλέον γεγονός. Εγκρίθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΗ το χαράτσι στην τιμή του ρεύματος. Τα
τιμολόγια αυξάνονται κατά 16,4% ως τις 2.000 κιλοβατώρες το
τετράμηνο και 19,4% πάνω από αυτή την κατανάλωση. Επίσης,

αυξάνεται το νυχτερινό ρεύμα κατά 19,5%.

Μία καινούρια επιβάρυνση είναι η ρήτρα ρύπων για τους
οικιακούς καταναλωτές, η οποία θεσπίζεται για πρώτη φορά.
Μέχρι τώρα η ρήτρα ρύπων εφαρμοζόταν στη μέση τάση, δηλαδή στη
βιομηχανία και στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων.
Γι΄ αυτούς υπήρχε έκπτωση 50% η οποία καταργήθηκε.

Επίσης η έκπτωση 50% στους δικαιούχους
του κοινωνικού τιμολογίου κατά 50% θα
εφαρμόζεται μόνο όταν στο σπίτι υπάρχει
άτομο με ειδικές ανάγκες το οποίο έχει
ανάγκη από μηχανική υποστήριξη.
Επίσης, μειώνεται το μπόνους για τους συνεπείς πελάτες από 10%
σε 5%, ενώ για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ θα υπάρξουν
περικοπές.

Επίσης η έκπτωση 50% στους δικαιούχους του κοινωνικού
τιμολογίου κατά 50% θα εφαρμόζεται μόνο όταν στο σπίτι υπάρχει
άτομο με ειδικές ανάγκες το οποίο έχει ανάγκη από μηχανική
υποστήριξη.

Επίσης, μειώνεται το μπόνους για τους συνεπείς πελάτες από 10%
σε 5%, ενώ για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ θα υπάρξουν
περικοπές.

Και ύστερα από τα προαναφερόμενα μέτρα και αυξήσεις μας λένε
ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές γιατί θα μειωθεί το

ΕΤΜΕΑΠ (τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και ο ΦΠΑ
θα πάει στο 6% από 13%. Μόνο που η μείωση του ΦΠΑ είχε
αποφασιστεί και εφαρμοστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Τέλος, όλες αυτές οι αυξήσεις από τα
φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης θα
εμφανιστεί ως σχέδιο σωτηρίας της ΔΕΗ.
Κι΄ αυτό ύστερα από την κινδυνολογία για
κατάρρευση της ΔΕΗ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

ΠΗΓΗ eretikos.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ
ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
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-to-reyma-os-19-4/

ΔΕΗ: Στα 500 εκατ. ευρώ το
πακέτο διάσωσης – Δείτε τα
νέα τιμολόγια
ο πακέτο διάσωσης θα έχει ουδέτερο
αποτέλεσμα για τους καταναλωτές
– Οι
αυξήσεις στην κιλοβατώρα αντισταθμίζονται
από τις μειώσεις του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ

– Μειώνεται στο 5% η έκπτωση συνέπειας
Πακέτο διάσωσης της ΔΕΗ ύψους 500 εκατ. ευρώ με ουδέτερο
αποτέλεσμα για τους καταναλωτές, καθώς οι αυξήσεις στην
κιλοβατώρα αντισταθμίζονται από τις μειώσεις του ΦΠΑ και του
ΕΤΜΕΑΡ, αποφασίζει μεθαύριο Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο
της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισήγηση του νέου
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της επιχείρησης Γιώργου
Στάσση προς το ΔΣ θα περιλαμβάνει:

– Αύξηση της χρέωσης ανά κιλοβατώρα (ανταγωνιστικό σκέλος
τιμολογίων) για την ενίσχυση των εσόδων της ΔΕΗ που όμως
αντισταθμίζεται πλήρως για τους καταναλωτές από τη μείωση του
ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ θα παραμείνει ο
πάροχος με το χαμηλότερο πάγιο τέλος της αγοράς.

– Μείωση της έκπτωσης συνέπειας από το 10 στο 5%

– Θέσπιση ρήτρας CO2 για τα νοικοκυριά χωρίς άμεση επίπτωση
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

– Επιπλέον έκπτωση 50% για τα μηχανικά υποστηριζόμενα άτομα,
που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Ειδικότερα, τα τιμολόγια της ΔΕΗ διαμορφώνονται από 1ης
Σεπτεμβρίου ως εξής:

– Για κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, η νέα τιμή
είναι 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0946 που είναι η
ισχύουσα χρέωση.

– Από 2000 κιλοβατώρες και πάνω η νέα τιμή διαμορφώνεται σε
0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 0,10252 τώρα.

– Και για το νυχτερινό ρεύμα η νέα τιμή διαμορφώνεται σε
0,07897 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0661 σήμερα.

Οι αυξήσεις στην κιλοβατώρα διαμορφώνονται από 16,4 έως 19,4%
και αντισταθμίζονται πλήρως όπως έχει δεσμευθεί ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, από τη μείωση
του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ. Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% από 13%,
αποφασίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και έχει ήδη τεθεί
σε ισχύ, ενώ η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, αναμένεται να
οριστικοποιηθεί την Παρασκευή και κατά τις πληροφορίες θα
διαμορφωθεί για την οικιακή κατανάλωση στα 17 ευρώ ανά
μεγαβατώρα, από 22,67 ευρώ που είναι τώρα (μείωση 25%).

– Παραμένει η έκπτωση συνέπειας αλλά περιορίζεται στο 5% από
10% που είναι σήμερα. Σημειώνεται ότι η έκπτωση είχε οριστεί
αρχικά στο 15% και περιορίστηκε ήδη σε 10% από 1ης Απριλίου
2019.

– Όσον αφορά στη ρήτρα CO2, σημειώνεται ότι η ΔΕΗ έχει ήδη
μετακυλήσει μερικώς στη Μέση Τάση τις επιβαρύνσεις που
προκύπτουν από την υποχρέωσή της να αγοράζει δικαιώματα για
τις εκπομπές ρύπων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως τις
λιγνιτικές που είναι οι πιο ρυπογόνες. Τώρα η ίδια ρήτρα
εισάγεται σε ήπια μορφή και στα τιμολόγια της Χαμηλής Τάσης.
Με τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με τις τιμές των δικαιωμάτων

εκπομπών ρύπων δεν θα υπάρξει επιβάρυνση από το μέτρο αυτό στο
συνολικό ποσό που πληρώνουν τα νοικοκυριά που είναι πελάτες
της ΔΕΗ.

Βάση υπολογισμού της ρήτρας θα είναι η τωρινή επιβάρυνση της
ΔΕΗ για τα δικαιώματα εκπομπής η οποία για τη χαμηλή τάση
είναι 15,68 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ρήτρα που συνδέεται με τη
διακύμανση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας
(«Οριακή Τιμή του Συστήματος») περιλαμβάνεται ήδη στα
τιμολόγια των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει επίσης στην κατάργηση των εκπτώσεων στις
χρεώσεις CO2 για τη μέση τάση (βιομηχανίες και μεγάλες
εμπορικές αλυσίδες), όπου ήδη εφαρμόζεται η ρήτρα ρύπων.

– Στα άτομα με μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) η ΔΕΗ θα παρέχει έκπτωση
50% στο ανταγωνιστικό μη επιδοτούμενο κόστος του ρεύματος.
Όπως είναι γνωστό το Δημόσιο επιδοτεί τα τιμολόγια των
δικαιούχων του ΚΟΤ κατά 0,045 έως 0,075 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Στο ποσό που απομένει μετά την επιδότηση, η ΔΕΗ θα παρέχει
έκπτωση 50%. Διευκρινίζεται ότι το μέτρο δεν αφορά τους
λοιπούς δικαιούχους του ΚΟΤ, όσους δηλαδή δεν είναι μηχανικά
υποστηριζόμενοι.

Τα νέα τιμολόγια αποτελούν μέρος του πακέτου μέτρων που θα
εφαρμοστεί προκειμένου η επιχείρηση να αποφύγει σοβαρούς
κινδύνους, ακόμα και για την επιβίωσή της, μετά τα ζημιογόνα
αποτελέσματα για το 2018 και το 2019 μέχρι στιγμής. Όπως
επισημαίνουν αρμόδιες πηγές πιθανή επιδείνωση των

προειδοποιήσεων του ορκωτού ελεγκτή (Ernst & Young) για την
βιωσιμότητα της εταιρείας, στην έκθεση που αναμένεται στις 24
Σεπτεμβρίου, θα οδηγούσε σε δραματικές εξελίξεις που μπορεί να
περιλαμβάνουν ακόμη και στάση πληρωμών (για μισθούς,
προμηθευτές κλπ), αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής,
χαρακτηρισμό των δανείων της ΔΕΗ ως μη εξυπηρετούμενων κ.ά.,
με προφανώς σοβαρότατες επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.
Ήδη ο ελεγκτής ανέφερε στην έκθεση για τα αποτελέσματα του
2018 ότι υπάρχει «ουσιώδης αβεβαιότητα η οποία ενδεχομένως θα
εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της
Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους».

Η δέσμη μέτρων για τη σωτηρία της ΔΕΗ περιλαμβάνει ακόμη την
απόδοση στην επιχείρηση των οφειλομένων από την παροχή
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του παρελθόντος, εξόφληση οφειλών
από φορείς του Δημοσίου, ασφυκτική πίεση προς τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές με εξώδικα και εντολές αποκοπής
(30.000 εντολές αποκοπής για στρατηγικούς κακοπληρωτές το
τελευταίο δίμηνο), τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διεκδικήσει από
την ΕΕ την κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής παραγωγής («ΝΟΜΕ») που είχε αποτέλεσμα να
υποχρεωθεί η ΔΕΗ να πουλά ρεύμα κάτω του κόστους στους
ανταγωνιστές της ενώ θα επιδιώξει επίσης την αύξηση του στόχου
για το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική που είχε τεθεί στο
50%.

Κύκλοι της ΔΕΗ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι αποφάσεις για τα
τιμολόγια είναι ισορροπημένες καθώς στη σωτηρία της
επιχείρησης καλούνται να συμβάλουν όλες οι πλευρές: οικιακοί
καταναλωτές και επαγγελματίες μέσω της μείωσης της έκπτωσης
συνέπειας, η βιομηχανία με την ρήτρα για το διοξείδιο του
άνθρακα, το Δημόσιο με τη μείωση του ΦΠΑ και την καταβολή των
ΥΚΩ και οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ, εναλλακτικοί προμηθευτές με
την κατάργηση των ΝΟΜΕ.

Πηγές ΝΔ για ΔΕΗ: Συνεκτικό και ολοκληρωμένο το σχέδιο
διάσωσης

Η κυβέρνηση απενεργοποιεί την ωρολογιακή βόμβα που άφησε ο
Σύριζα στη ΔΕΗ, αναφέρουν πηγές της ΝΔ οι οποίες σημειώνουν:
«όπως είναι καλά γνωστό, η Δ.Ε.Η. ήταν μια από τις ωρολογιακές
βόμβες που άφησε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Τέτοια εποχή το
2014, η Δ.Ε.Η. είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 2 δισεκατομμύρια
ευρώ, ενώ πριν από τις ευρωεκλογές η χρηματιστηριακή αξία της
επιχείρησης υποχώρησε στο 1/7 περίπου του ποσού αυτού. Κι
αυτό, γιατί η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν υιοθέτησε το σχέδιο
της «μικρής» Δ.Ε.Η. που υπήρχε πριν, κατέληξε σε μία «κουτσή»
Δ.Ε.Η. και έσερνε τη χώρα σε μια προοπτική “χωρίς Δ.Ε.Η.”».

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν πως «στις προγραμματικές δηλώσεις
της κυβέρνησης στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε υπογραμμίσει για το θέμα της Δ.Ε.Η.: “Θα κάνουμε ό,τι
χρειάζεται για να σώσουμε τη ΔΕΗ από τη βέβαιη καταστροφή στην
οποία την οδήγησαν οι προκάτοχοί μας. Και αυτό θα γίνει χωρίς
να επιβαρύνουμε άλλο τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.
Όπου χρειαστεί θα ιδιωτικοποιήσουμε δίκτυα για να ενισχύσουμε
την επιχείρηση. Θα εντοπίσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές
που θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Και, αφού εξυγιάνουμε
την επιχείρηση θα αναζητήσουμε στρατηγικό επενδυτή”».

Επομένως, όπως αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ, η ελληνική κυβέρνηση
έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να σώσει
τη Δ.Ε.Η. και «αυτό το αντιλαμβάνονται ήδη οι επενδυτές, όπως
αποδεικνύεται από την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της
εταιρείας πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Για να σταθεί, όμως, στα πόδια της η Δ.Ε.Η., απαιτείται ένα
συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο. Κάθε μέρα που περνά,
δυστυχώς, βρίσκουμε ότι στα ταμειακά διαθέσιμα και στις
υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, πολύ

μεγαλύτερα από αυτά που εκτιμούσαμε όταν είχαμε αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας. Στο παραπάνω πλαίσιο, είναι επιτακτική
ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου η επιχείρηση να
αποφύγει σοβαρούς κινδύνους, ακόμα και για την επιβίωσή της,
μετά τα ζημιογόνα αποτελέσματα για το 2018 και το 2019 μέχρι
στιγμής.
Μάλιστα,
το
ενδεχόμενο
επιδείνωσης
των
προειδοποιήσεων του ορκωτού ελεγκτή (Ernst & Young) για την
βιωσιμότητα της εταιρείας, στην έκθεση που αναμένεται στις 24
Σεπτεμβρίου, θα οδηγούσε σε δραματικές εξελίξεις που μπορεί να
περιλαμβάνουν ακόμη και στάση πληρωμών (για μισθούς,
προμηθευτές κλπ), αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής,
χαρακτηρισμό των δανείων της ΔΕΗ ως μη εξυπηρετούμενων κ.ά.,
με προφανώς σοβαρότατες επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.
Ήδη ο ελεγκτής ανέφερε στην έκθεση για τα αποτελέσματα του
2018 ότι υπάρχει “ουσιώδης αβεβαιότητα η οποία ενδεχομένως θα
εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της
Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους”».

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/919914/dei-sta500-ekat-euro-to-paketo-diasosis-deite-ta-nea-timologia/

ΔΕΗ: Κλειδώνουν οι αλλαγές
στα τιμολόγια. ΔΕΝ ΑΡΓΗΣΕ ΚΑΙ
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ΔΕΗ: Κλειδώνουν οι αλλαγές στα τιμολόγια.
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ΟΤΙ…Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΝΕ;;; ΟΤΑΝ
ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ…
Efi Efraimidou: ΔΕΝ ΑΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ….ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΕ ΟΤΙ …Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΘΑ ΣΕ ΓΛΥΤΩΝΕ;;; ΟΤΑΝ
ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ …ΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ…ΚΑΤΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΑΠΕ
ΣΟΥ…Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ… ΠΟΙΑ
ΔΟΣΗ ΝΑ ΠΡΩΤΟΔΩΣΕΙΣ…ΕΝΦΙΑ – ΕΦΟΡΙΑ – ΔΕΗ – ΝΕΡΟ
…ΤΡΑΠΕΖΕΣ….ΕΣΥ ΕΠΕΛΕΞΕΣ …ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΩ ΜΙΖΕΡΙΑ…
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: ΣΤΑ HOT SPOTS ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΟΥΝ
ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΣΥ…
ΑΧ ΕΛΛΗΝΑ …ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΣΤΕΙΡΟΣ ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΣΟΥ
;;;; ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ..ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΛΥΠΑΣΑΙ …ΑΧΧΧΧΧ
ΕΛΛΗΝΑ….

ΔΕΗ: Κλειδώνουν οι αλλαγές

στα τιμολόγια
ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣΤο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει αύξηση 10% στο
ρεύμα, με ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ στο 6% από το 13% και
περικοπή του τέλους υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ
προκειμένου να «εξουδετερωθεί» η επιβάρυνση των καταναλωτών

Την περιπλοκη άσκηση της ενίσχυσης των ταμείων
της ΔΕΗ μέσω αύξησης των τιμολογίων ρεύματος, με παράλληλη
μείωση άλλων χρεώσεων, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί τελικά ο
συνολικός λογαριασμός που παίρνει στα χέρια του ο καταναλωτής,
επιχειρεί να λύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
συναντώντας ωστόσο σημαντικές δυσκολίες.

Ταυτόχρονα, τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής
Χατζηδάκης όσο και η νέα διοίκηση της ΔΕΗ (που επίσημα θα
αναλάβει στις 22 Αυγούστου) ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό για την
είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλώνπου έχουν προς τη ΔΕΗ χιλιάδες
καταναλωτές, με βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου αυτού την
αυστηροποίηση των διαδικασιών είσπραξης, κυρίως από τους
«έχοντες και μη πληρώνοντες».

Διαβάστε ακόμη – ‘Αρθρο γνώμης για τη
ΔΕΗ: Η ώρα των αποφάσεων
Το «ουδέτερο» αποτέλεσμα για τον πολίτη -μετά τις αυξομειώσεις
που θα επέλθουν στις χρεώσεις- αποτελεί δέσμευση που ανέλαβε ο
κ. Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στη συζήτηση των
προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, αλλά τα νούμερα που
εξετάζουν τις τελευταίες ημέρες οι συνεργάτες του εμφανίζονται

ιδιαίτερα… επίμονα. Το βέβαιο είναι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες
πληροφορίες, ότι το ποσοστό στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος
που είναι απαραίτητο για τη ΔΕΗ είναι διψήφιο, δηλαδή γύρω στο
10%. Με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης (4,7
δισ.), η αύξηση 10% μεταφράζεται σε επιπλέον ετήσιο έσοδο
περίπου 450 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ. Δεδομένου ότι η αύξηση θα
εφαρμοσθεί το νωρίτερο τον Σεπτέμβριο, από τα έσοδα αυτά μόλις
110 εκατ. ευρώ θα φτάσουν φέτος στα ταμεία της επιχείρησης.

Το μοντέλο
Σύμφωνα με το μοντέλο που μελετάται αυτήν τη στιγμή, οι δύο
βασικοί «κωδικοί» από τους οποίους θα επιχειρηθεί να
«εξουδετερωθεί» η αύξηση των τιμολογίων είναι η μείωση του ΦΠΑ
από το 13% στο 6% και η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή του τέλους
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ(ΕΛΑΠΕ) που πληρώνουν όλοι οι
καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ρεύματος και του οποίου
σκοπός είναι η ομαλή πληρωμή των προμηθευτών που παράγουν
ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ενώ ο πρώτος κωδικός, δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, είναι μέτρο που
ήδη έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και αναμένεται
να δώσει σύντομα αποτελέσματα, ο δεύτερος, δηλαδή η μείωση
του ΕΤΜΕΑΡ, είναι πολυπαραμετρικός και εγκυμονεί κινδύνους για
την αγορά των ΑΠΕ. Την απόφαση που καθορίζει το ύψος
του ΕΤΜΕΑΡ λαμβάνει κάθε χρόνο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με
βάση τις επίσημες προβλέψεις σχετικά με το έλλειμμα ή το
πλεόνασμα που προβλέπεται ότι θα έχει ο Ειδικός Λογαριασμός
(ΕΛΑΠΕ) στο τέλος του έτους.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για προβλεπόμενο πλεόνασμα 200
εκατ. ευρώ, ωστόσο τα τελευταία επίσημα στοιχεία του
Διαχειριστή δείχνουν ότι το «καθαρό» πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ
διαμορφώθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο στα 101 εκατ. ευρώ, ενώ
η πρόβλεψη για το τέλος του έτους υποχωρεί ήδη από τα 200
εκατ. ευρώ στα 184 εκατ. ευρώ, μετά την υποχρεωτική αφαίρεση
αποθεματικού ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Το «μαξιλάρι» των 70 εκατ. ευρώ προβλέπεται -βάσει νόμου- να
παραμένει στον ΕΛΑΠΕ ακριβώς για να μην επαναληφθούν τα
ελλείμματα-ρεκόρ που είχαν παρατηρηθεί την περίοδο 2012-2014
και τα οποία είχαν πλήξει έντονα την αγορά των ΑΠΕ. Το ερώτημα
είναι, επίσης, ποιο είναι το «καθαρό» πλεόνασμα, και όχι το
λογιστικό, αφού οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ γίνονται με
καθυστέρηση περίπου 90 ημερών. Την πρόθεση να υπάρχει συνεχώς
επαρκές απόθεμα, ώστε να μην προκληθεί καινούργια αναστάτωση
στις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ (τη στιγμή ακριβώς που ο
τομέας γνωρίζει νέα άνθηση και αναμένονται «πράσινες»
επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ), έχει διατυπώσει και
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία θα κληθεί να λάβει τις
τελικές αποφάσεις.

«Οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ είναι
εξασφαλισμένες,
καθώς
ο
ειδικός
λογαριασμός για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει πλεόνασμα, και η
εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το
πλεόνασμα αυτό θα είναι επαρκές ώστε να
μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην αγορά
ΑΠΕ και στο μέλλον» τονίζει ο υπουργός
Κωστής Χατζηδάκης.
Τα ζητήματα αυτά συζητιούνται καθημερινά πλέον στο ΥΠΕΝ, με
συμμετοχή και της ΡΑΕ, καθώς στο διάστημα έως τις 24
Σεπτεμβρίου, οπότε θα δημοσιευθεί η νέα έκθεση της Ernst &
Young, θα πρέπει να έχουν «τρέξει» συγκεκριμένες διαδικασίες,
που περιλαμβάνουν τα παρακάτω βήματα:

Εκδοση υπουργικής απόφασης για την αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ. Κάποιες χρεώσεις (όπως, για
παράδειγμα, των αγροτών) θα αυξηθούν.
Εκκαθάριση του λογαριασμού του ΕΛΑΠΕ. Καθημερινά
μπαίνουν κάτω τα νούμερα, με τη συνδρομή και του
Διαχειριστή, προκειμένου να υπολογιστεί το ταμειακό και
όχι το λογιστικό πλεόνασμα.
Προετοιμασία από τη ΡΑΕ για την έκδοση της απόφασης
αναπροσαρμογής των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ. «Είναι προφανές
ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί πολύ σύντομα.
Αναζητούμε τον τρόπο να επιλυθεί η εξίσωση των αυξήσεων
στο ρεύμα και της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ. Είναι προφανές ότι
η άσκηση είναι δύσκολη, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί»
αναφέρει χαρακτηριστικά στο «Εθνος της Κυριακής»
κορυφαία πηγή του ΥΠΕΝ.

Εξώδικα σε 890.000 «τελικούς»
πελάτες με οφειλές 1,05 δισ. ευρώ
Η δευτερΗ δύσκολη άσκηση που έχουν να επιλύσουν το ΥΠΕΝ και η
νέα διοίκηση της ΔΕΗ είναι η είσπραξη όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου μέρους από τα παλιά «φέσια», δηλαδή από
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών (επαγγελματικών και
οικιακών) προς την επιχείρηση. Η απόφαση έχει ληφθεί και
αυστηροποιείται το πλαίσιο για τους κακοπληρωτές της ΔΕΗ. Το
μήνυμα είναι ότι η νέα διοίκηση ασφαλώς και θα στηρίξει όσους
αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, αλλά δεν πρόκειται
να δείξει ανοχή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που κρύβονται
πίσω από τους αδύναμους. «Η κατεύθυνση είναι να ξεχωρίσουμε τα
“μεγάλα ψάρια” από τους φτωχούς ανθρώπους» υποστηρίζει ο κ.
Χατζηδάκης. Το σχέδιο είσπραξης οφειλών επικεντρώνεται σε
πρώτη φάση στους λεγόμενους «τελικούς» πελάτες, δηλαδή στους
καταναλωτές που έχουν αφήσει χρέη στη ΔΕΗ και είτε έχουν
σταματήσει να παίρνουν ρεύμα είτε έχουν μετακομίσει σε άλλους
παρόχους.

Τρεις εταιρείες και δικηγόροι
Η επιχείρηση στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά την αποστολή
εξωδίκων στους περίπου 890.000 «τελικούς» πελάτες, οι οποίοι
χρωστούν 1,05 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ θα συνεργαστεί με
τρεις εργολαβικές εταιρείες (μία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
μία για την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδακαι μία για τα νησιά),
αλλά και με κατά τόπους δικηγορικά γραφεία, που θα αναλάβουν,
με ποσοστό, την είσπραξη των οφειλομένων, εξαντλώντας κάθε
νόμιμο και ένδικο μέσο.

Η επιχείρηση «πίεση και είσπραξη» θα ξεκινήσει από τους
παλαιότερους οφειλέτες και από εκείνους που χρωστούν πάνω από
3.000 ευρώ (είναι λίγοι, περίπου 65.000, και χρωστούν συνολικά
περί τα 700 εκατ. ευρώ), αλλά θα συνεχιστεί με όλους.
Εκτιμάται, μάλιστα, ότι οι «επιθετικές» κινήσεις για την
είσπραξη των οφειλών θα αποτελέσουν κίνητρο για τις εταιρείες
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δανειοδότηση της ΔΕΗ
μέσω της τιτλοποίησης των εσόδων. Η διαδικασία τιτλοποίησης
βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει
ενδιαφέρον. Εχει γίνει διαγωνισμός και μέσω της διαδικασίας
αυτής η ΔΕΗ θα εκχωρήσει οφειλές έως 1,7 δισ. ευρώ. Το επόμενο
διάστημα αναμένεται να επιλεγούν οι ανάδοχοι. Το σχέδιο είχε
δρομολογηθεί από τη διοίκηση Παναγιωτάκη, η οποία μάλιστα είχε
υπολογίσει ότι η ΔΕΗ μπορεί μέσω της συγκεκριμένης κίνησης να
εισπράξει από το φθινόπωρο ποσά ύψους 400-500 εκατ. ευρώ. Το
ερώτημα είναι πότε θα μπουν στα ταμεία της ΔΕΗ αυτά τα ποσά,
με τις εκτιμήσεις να μιλούν για Οκτώβριο και μετά.

Προσδοκία για… ανάσα 195 εκατ. από

τις ΥΚΩ
Ας σημειωθει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αναζητά, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, τον τρόπο
για να εισπράξει η ΔΕΗ από τον προϋπολογισμό ένα ποσό της
τάξης των 195 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν παλιά υπόλοιπα που
έχει κρίνει η ΡΑΕ ότι πράγματι της οφείλονται από την
εκκαθάριση Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) της περιόδου έως το
2012. Τέτοιο ποσό δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
2019 και ως εκ τούτου αναζητούνται οι σχετικοί πόροι από
άλλους κωδικούς, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει καταστεί εφικτό έως
τώρα.

ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ

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

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/08/11/dei-kleidonoyn-oi-a
llages-sta-timologia-argise-poly/

Χατζηδάκης: «Η ΔΕΗ χρειάζεται

άμεσα 750 εκατ. ευρώ για να
κρατηθεί όρθια»
Η ΔΕΗ χρειάζεται ένεση ρευστότητας ύψους 750 εκατ. ευρώ σε
διάστημα 45 ημερών για να κρατηθεί όρθια, αναφέρει ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή
του στα Νέα Σαββατοκύριακο.

Σχετικά με την πηγή άντλησης του ποσού, ο υπουργός σημειώνει
πως «πρέπει να βρεθεί με διάφορους τρόπους», ενώ θέτει ως
πρώτο κρίσιμο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης την 24η
Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η δημοσιοποίηση της νέας έκθεσης
του ορκωτού λογιστή. Ο δεύτερος σταθμός -προσθέτει ο κ.
Χατζηδάκης- είναι η 31η Οκτωβρίου, όταν η ελληνική κυβέρνηση
θα κληθεί να συμφωνήσει με την ΕΕ για τα διαρθρωτικά μέτρα
στην αγορά ενέργειας.

Ασκεί κριτική στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα λέγοντας ότι
«εκείνοι που οδήγησαν τη ΔΕΗ εδώ, κουνάνε το δάκτυλο σε εμάς,
που
προσπαθούμε
να
αντιμετωπίσουμε
ένα
τεράστιο
πρόβλημα. Εκείνοι που απαξίωσαν τη ΔΕΗ, προσπαθούν να
φορτώσουν την απαξίωση σε εμάς…».

Όπως τονίζει ο ίδιος, πέρα από την περαιτέρω απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας, σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση
είναι η σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και η μερική
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγγέλλει επίσης την
άμεση ιδιωτικοποίηση της εμπορίας και της διανομής της ΔΕΠΑ,

την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων και την εξεύρεση
της προσφορότερης λύσης για τη διάσωση της ΛΑΡΚΟ.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1004047/xatzidakis
-h-deh-xreiazetai-amesa-750-ekat-eyro-gia-na-kratithei-orthia

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ JUMBO
2,4δισ ΔΕΗ 535εκατ. ΞΕΡΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ??
ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΒΡΙΣΚΕΙ ΧΩΡΟ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΝΟΙΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ.. ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ!!

ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ…

ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΣΑΙ!!! ΣΤΟ ΕΙΠΑΝ!!!

ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ:

ΤΙΣ ΤΕΛΕΠΕΡΣΟΝΕΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ, ΝΑΙ
ΦΟΒΕΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ BLACK OUT. MΕΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΑ!!

“”ΟΥΦ ΛΕΣ.. ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΟΥΜΕ!!”

ΤΟΣΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΟΣΑ ΛΕΣ…

ΑΣΕ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΝΕ

ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!!!

7.000.000 καταναλωτες ΔΕΗ × 480€
ΕΤΗΣΙΩΣ = 3.360.000.000€ ΔΙΣ εσοδα
το χρονο και πτωχευσε η ΔΕΗ;;; ΝΑ
ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΑΛΛΟΥ….
ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ… ΘΑ ΤΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΟΛΑ!!!

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ!!!

ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ Ο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, -ΟΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ!!! – ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Ο “ΣΩΤΗΡΑΣ”, Ο “ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ”.
Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ – ΟΠΩΣ ΦΑΝΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
– ΒΛΕΠΕ FRAPORT ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ- ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ… ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ …ΔΙΚΟ ΣΟΥ!

ΤΗΝ Δ.Ε.Η ΣΟΥ!! ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΣ, ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΣ,
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ- ΚΑΤΩ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΚΑΝΕΙ!!! ΓΙΑ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ!!!!

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ!!!

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΙΝΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΓΑΘΑ.
ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΣΕ
ΜΑΝΤΡΩΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙΣ, ΑΝ ΣΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ.
Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ ΚΙ ΟΛΑ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΖΩΗ ΣΟΥ.

ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΚΕΡΔΟΣ!!

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ
ΣΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ
ΚΡΑΤΟΣ!
ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ!!

ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ Φ.Ε.Κ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ.

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΗΠΙΑΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΚΟΡΟΙΔΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ.. ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ, ΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΤΟ “ΚΡΑΤΟΣ” ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ…… ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ
ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ!!!!
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΛΑΚΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ…

ΤΕΛΙΚΑ ΕΣΥ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ… ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙΣ!! ΧΡΗΣΗ
ΚΑΝΕΙΣ!! – ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ -ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ!!!

ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΣΟΥ “ΦΟΥΣΚΩΣΑΝ” ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΠΑΝΩ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟΥ, ΣΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ!!!
ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΜΕΙΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ,
“ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ” ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ “ΚΑΗΜΕΝΟΥΣ”
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΔΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ,
ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΝΑ
ΠΕΘΑΝΕΙΣ!!!
ΚΑΙ ΕΣΥ ΒΕΒΑΙΑ ΦΤΑΙΣ!!! ΦΤΑΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΙ ΟΥΤΕ
ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ!!!

Οι

εταιρείες

ιδιωτικού

δικαίου

δεν

μπορούν

να

ασκούν

αστυνομική εξουσία σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 1934 του 1998. Αυτή
ασκείται αποκλειστικά από το κράτος και νομικά πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου. Κατά συνέπεια η ΔΕΗ Α.Ε. που είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δεν δικαιούται να εισπράττει
πρόστιμα και να κόβει το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν την
συγκεκριμένη επιβάρυνση.

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ …”ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ”.

Ε,
ΜΗΝ ΨΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ!!! ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΕΗ… ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ- ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΟΝΟ Η Ν.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΜΑΣ “ΣΩΣΕΙ” ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ…ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΑΥΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2014…!!!!
ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥΝ ΣΕ
ΙΔΙΩΤΗ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΔΕΗ;;; ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΑΝ ΤΟ
ΦΛΩΡΟ ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΗΝ ;;; ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΝΑ
ΒΓΑΖΟΥΝ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;;; ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΦΥΛΑΚΗΣ;;;
ΝΑ

ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ

ΟΤΙ

ΑΥΤΗ

ΕΙΝΑΙ

Η

…

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΤΗΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ;;;

Ο Μάκης Βορίδης της ΝΔ ως δικηγόρος υπερασπίστηκε και τελικά

αθώωσε τον κο Φλώρο που με το σκάνδαλο της ENERGA κόστισε στο
ελληνικό δημόσιο 257 εκατομμύρια ευρώ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΠΑΡΕΑΚΙ…!!!
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ…. Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 14 ΜΗΝΕΣ ΣΤΙΣ
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ..

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ;; ΜΑΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ..!!

ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΑ….

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ!!! ΠΩΣ
ΕΙΠΑΤΕ;;; ΔΕΝ;;;

ΥΓ. ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ΤΟ 51% ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
Α.Α.Δ.Ε (4389/2016)ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΑΦΑΝΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΦΑΡΠΑΖΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΟΛΑ ΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ “ΚΡΑΤΙΚΟ”
ΟΡΓΑΝΟ… ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ!!!

ΕΛ.ΑΛ.

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“. ΚΑΝΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/07/24/chrimatistiriaki-ax
ia-jumbo-2-4dis-dei-535ekat-xerei/

ΓΙΑΤΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Η ΔΕΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ)
ΓΙΑΤΙ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ
Η
ΔΕΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ )
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(
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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 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;
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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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Φωτόπουλος)

ΚΑΤΑ

ΤΗΣ

ΔΕΗ

(

N.

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/

Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ δεν έχει
λεφτά
ούτε
να
αγοράσει
κολώνες ρεύματος

Παλεύουμε για να αποφύγουμε να μείνει η
χώρα στο σκοτάδι είπε ο υπουργός
Ενέργειας
Τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ περιέγραψε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «αντιλαμβάνομαι ότι οι κολώνες του
ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι σε μεγάλη επάρκεια γιατί η ΔΕΗ δεν έχει λεφτά
να δώσει λεφτά στον ΔΕΔΔΗΕ για να αγοράσει κολώνες».

Πρόσθεσε, δε, ότι το πρωί της Πέμπτης μετά τις μεγάλες
καταστροφές στη Χαλκιδική ««για να αντιμετωπίσουμε το προβλημα
(σ.σ. με την ηλεκτροδότηση) με κάποιο bypass, έπαιρνα εγώ ο
ίδιος και ζητούσα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αλλά δεν υπήρχαν γιατί
έχουν πάει σε Κρήτη και Ρόδο για να κρατηθούν τα νησιά».

«Το σύστημα ηλεκτροδότησης είναι σε οριακή κατάσταση»
επανέλαβε όσα είχε πει στον ΘΕΜΑ 104,6 ο κ. Χατζηδάκης
προσθέτοντας ότι δίνεται μάχη «για να αποφύγουμε να μείνει η
χώρα στο σκοτάδι».

Ο υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε «αστοχη»
που προέβλεπε η ΔΕΗ να πάει στο 50%
μηδενικού οικονομικου ανταλλάγματος,
συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το πρωί
«σουρεαλιστικό σκηνικό που έκανε τη ΔΕΗ

τη συμφωνία του 2015
της αγοράς έναντι
κάνοντας λόγο στη
του Σαββάτου για
να χάσει το 90% της

αξίας της μετοχής της. Αυτό οδήγησε και τον ορκωτό ελεγκτή να
πει ότι η ΔΕΗ είναι στο όριο της χρεοκοπίας».

«Η ΔΕΗ είναι σε τόσο άσχημη κατάστσαη που δεν μπορεί τώρα να
ιδωτικοποιήθεί γιατί κανείς δεν είναι τόσο τρελός ώστε να το
κάνει» συμπλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης συμπληρώνοντας ότι «αν
πέσει η ΔΕΗ θα πέσει η χώρα, θα εξαντλήσουμε όλες τις
δυνατότηες για την εταιρεία και τους εργαζόμενούς της».

Ερωτηθείς, τέλος, για το αν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια
απάντησε ότι «αν υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια η ΔΕΗ θα
χάσει και άλλους πελάτες».

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/908222/hatzidak
is-i-dei-den-ehei-lefta-oute-na-agorasei-kolones-reumatos/

Η χρεοκοπία της ΔΕΗ, απειλή
για τράπεζες και οικονομία
Οι ευθύνες της κατάρρευσης σε Παναγιωτάκη
και Σταθάκη – Για απόδοση ποινικών
ευθυνών κάνει λόγο η αντιπολίτευση – 2,5
εκατ. ευρώ την ημέρα χάνει η άλλοτε
κραταιά Δημόσια Επιχείρηση – Πρόβλημα
συνέχισης της λειτουργίας της εντοπίζει η
έκθεση της Ernst & Young

Ενα βήμα προτού προσκρούσει στα βράχια βρίσκεται η ΔΕΗ, η
μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, με τις ημερήσιες ζημίες να
φτάνουν τα 2,5 εκατ. ευρώ και συνολικά τα 903 εκατ. για το
2018. Πρόκειται για μία ωρολογιακή βόμβα που απειλεί τόσο το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα όσο και την ελληνική οικονομία.

Οι ευθύνες πλέον τόσο της διοίκησης υπό τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Μανώλη Παναγιωτάκη όσο και του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη είναι ορατές και
μεγάλες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για
απόδοση ποινικών ευθυνών λόγω της δραματικής απαξίωσης της
εταιρείας από τις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης.

«Με τις επιλογές τους οδήγησαν στον γκρεμό τη ΔΕΗ και τη
μετέτρεψαν σε εταιρεία-ζόμπι, με υψηλές ζημίες, τεράστιες
ανείσπρακτες οφειλές και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία, όταν
το 2014 ήταν μια εύρωστη εταιρεία με κέρδη 90 εκατ. ευρώ»,
δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας. «Οι άθλιοι
τυχοδιώκτες που κατέστρεψαν τη ΔΕΗ θα λογοδοτήσουν. Οχι μόνο
πολιτικά, αλλά και ποινικά», τόνισε από την πλευρά του ο
βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης.

Τα πυρά της αντιπολίτευσης ενισχύουν οι παρατηρήσεις στην
έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της Ernst &Young, η οποία για πρώτη
φορά θέτει ανοικτά θέματα βιωσιμότητας της ΔΕΗ, ακόμη και
αδυναμίας της εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, η μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τη
συνέχιση της δραστηριότητας της ΔΕΗ προκαλείται από τις υψηλές
ζημίες λόγω της κατάρρευσης του κύκλου εργασιών, αλλά και του
γεγονότος ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υπολείπονται
σημαντικά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οπως σημειώνεται
στην έκθεση, «το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του

ομίλου και της μητρικής εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο του
βραχυπρόθεσμου ενεργητικού κατά το ποσό των περίπου 708 εκατ.
και 949 εκατ. αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στη
μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, στην υποχρέωση
αποπληρωμής εντός της χρήσης 2019 μακροπρόθεσμου δανεισμού
ύψους 725,8 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος επίσης αποτελεί η
πρόσθετη υποχρέωση για αγορές δικαιωμάτων ρύπων (CO2) λόγω της
ραγδαίας αύξησης των διεθνών τιμών εντός του 2018».

Η Ernst & Young δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς
κάνει σαφές ότι η δυσμενής εικόνα της Επιχείρησης θα
συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο, επικαλούμενη τις προβλέψεις
της διοίκησης.

Ο μεγαλύτερος ενεργειακός πυλώνας της χώρας, που απασχολεί
πάνω από 16.000 εργαζόμενους, ηλεκτροδοτεί 7 εκατομμύρια
νοικοκυριά και φτάνει στην καρδιά της ελληνικής βιομηχανίας
ψυχορραγεί, πληρώνοντας τις επιλογές των αποτυχημένων
πολιτικών για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέσσερα χρόνια προσπαθούν να εξωραΐσουν μια δεινή οικονομική
κατάσταση με κάθε λογής γιατροσόφια, δίχως όμως να επεμβαίνουν
στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η απουσία
αποτελεσματικού σχεδίου εξυγίανσης, οι πολλές εξαρτήσεις και
οι πολιτικές παρεμβάσεις. Με τη φράση «η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα
περιθώρια για να μη μετακυλίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στους
καταναλωτές», ο κ. Παναγιωτάκης έδειξε τις προηγούμενες μέρες
με δραματικό τρόπο την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα. «Η
Πολιτεία οφείλει να παραμερίσει κάθε είδους αγκυλώσεις, που
δεν εδράζονται σε καμία λογική, ιδιαίτερα εφόσον παραμένει η
στρατηγική του δημόσιου ελέγχου».

Ανησυχία και στις τράπεζες

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, το χρέος της
Επιχείρησης έφτασε τα 3,7 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί με 17
φορές τα EBITDA (λειτουργικά κέρδη), που πέρυσι έκαναν βουτιά
κατά 45,5% και έκλεισαν στα 216,5 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες
σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ φτάνοντας τα 545 εκατ. ευρώ, χωρίς να
υπολογίζονται οι διακοπτόμενες δραστηριότητες από την απόσχιση
των λιγνιτικών μονάδων που βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης.
Μαζί με αυτές, οι ζημίες ανέρχονται στα 903, 8 εκατ. ευρώ.

Τους μεγάλους κινδύνους για τη ΔΕΗ βλέπουν από καιρό και οι
τραπεζίτες. Οι τελευταίοι, θεωρώντας ότι ένα στραβοπάτημα της
εταιρείας θα προκαλούσε συστημικό κίνδυνο, συνεχίζουν να της
προσφέρουν στήριξη ρευστότητας. Οι τράπεζες, όπως ανακοίνωσε η
Επιχείρηση, εξασφάλισαν αφενός την άντληση μακροπρόθεσμου
ορίζοντα δανείων και αφετέρου αποδέσμευσαν καταθέσεις ύψους
690,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες αποτελούσαν εγγυήσεις (cash
collateral) υφιστάμενου δανεισμού.

«Πρόκειται για την πιο σημαντική κίνηση, καθώς βοήθησε τη ΔΕΗ
να αναπνεύσει σε επίπεδο ρευστότητας», λέγεται χαρακτηριστικά.
Οπως διευκρινίζεται, οι εγχώριες τράπεζες είχαν δεσμεύσει
καταθέσεις ως ενέχυρο για την περσινή αναχρηματοδότηση δανείων
1,1 δισ. ευρώ. Την επιστράτευση του τραπεζικού συστήματος για
την επιχείρηση διάσωσης της εταιρείας αποδεικνύει «το γεγονός
ότι οι τράπεζες αποδέσμευσαν εγγυήσεις, την ώρα που ο δείκτης
καθαρού δανεισμού προς EBITDA της ΔEH διαμορφώνεται σε πολύ
υψηλά επίπεδα».

Οι ευθύνες Παναγιωτάκη

Μεγάλες ευθύνες για το μπλακ άουτ στον ισολογισμό της
εταιρείας καταλογίζει η αγορά στον διευθύνοντα σύμβουλο της
ΔΕΗ. Ο κ. Παναγιωτάκης έχει επικριθεί πολλάκις για την επιμονή

του στην έκπτωση συνέπειας στους λογαριασμούς της εταιρείας,
την ώρα που οι δανειστές πίεζαν την κυβέρνηση να περιορίσει το
μερίδιο της Επιχείρησης για να ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Η ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων
και η άρνηση της κυβέρνησης να αυξήσει σε προεκλογική περίοδο
τα τιμολόγια της ΔΕΗ ανάγκασαν πρόσφατα τον κ. Παναγιωτάκη να
κατεβάσει το ποσοστό έκπτωσης από το 15% στο 10%,
εξασφαλίζοντας έσοδα 60 εκατ. ευρώ ετησίως.

«Πώς είναι δυνατόν να κάνεις εμπορική πολιτική μπαίνοντας μέσα
εκατομμύρια;», αναρωτιούνται παράγοντες του ενεργειακού
κλάδου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η διοίκηση της ΔΕΗ δεν
επιθυμεί το άνοιγμα της αγοράς. Στον κ. Παναγιωτάκη
καταλογίζουν επίσης ευθύνη για τις χαμηλές πτήσεις των ΑΠΕ,
τομέα που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της Επιχείρησης
και για τον οποίο υπήρχαν πέρυσι πλάνα για σχεδιαζόμενες
επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην τετραετία. Οπως προκύπτει από την
ετήσια έκθεσή της, η ΔΕΗ επένδυσε πέρυσι στον τομέα της
καθαρής ενέργειας μόλις 52 εκατ. ευρώ! Μόνο στον κλάδο των
υδροηλεκτρικών διατηρεί κυρίαρχη παρουσία στην αγορά, ενώ
είναι 9η στην εγκατεστημένη ισχύ στα αιολικά και ανενεργή στα
φωτοβολταϊκά με μερίδιο 0,05%.

Το ερώτημα που πλανάται τώρα στην αγορά είναι με ποιες
πολιτικές η ΔΕΗ θα καταφέρει να βγει από το μεγάλο αδιέξοδο.
Μιλώντας τις προηγούμενες μέρες στους αναλυτές, ο κ.
Παναγιωτάκης, εκτός από τις αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων,
εκτίμησε ότι μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις (τιτλοποίηση
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, κατάργηση της χρέωσης προμηθευτή,
αποζημίωση από δαπάνες ΥΚΩ προηγούμενων ετών κ.ά.) θα έχουν
θετικό αντίκτυπο. Ωστόσο, η συνταγή επιβίωσης για τη ΔΕΗ δεν
μπορεί να είναι άλλη από έναν ριζικό μετασχηματισμό, μακριά
από κομματικές παρεμβάσεις και άλλου είδους αγκυλώσεις, που θα
ξεκινήσει να υλοποιείται από την επόμενη μέρα. Η πολιτική της
κυβέρνησης πάντως να κρατά τη ΔΕΗ στη ζωή σπρώχνοντας τα

θεμελιώδη προβλήματα κάτω από το χαλί κινδυνεύει να οδηγήσει
την Επιχείρηση σε έναν δρόμο δίχως επιστροφή.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/886359/i-hreoko
pia-tis-dei-apeili-gia-trapezes-kai-oikonomia/

Αρχίζουν οι κατασχέσεις στη
Χαλυβουργική – Εξακολουθούν
να μην πληρώνουν τη ΔΕΗ οι
Αγγελόπουλοι
Απερρίφθη η αίτηση της Χαλυβουργικής,
η οποία ζητούσε να μπει φρένο στη λήψη μέτρων συντηρητικής
κατάσχεσης
εις χείρας των τραπεζών, την οποία (διαδικασία) είχε κινήσει η
ΔΕΗ μετά
την προκλητική ασυνέπεια της βιομηχανίας να καταβάλλει οφειλές
ύψους
30,4 εκατ. ευρώ.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση των
αδερφών Αγγελόπουλων της Χαλυβουργικής για έκδοση προσωρινής
διαταγής που να απαγορεύει κάθε πράξη εκτέλεσης της ΔΕΗ, μέχρι
την έκδοση οριστικής απόφασης.

Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τη συντηρητική κατάσχεση εις χείρας

των τραπεζών, δυνάμει της διαταγής πληρωμής.

Η
διαταγή πληρωμής εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα από το
Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, ωστόσο η Χαλυβουργική δεν προχώρησε στην
εξόφληση
της οφειλής.

Η άρνηση αυτή της βιομηχανίας, οδήγησε τη ΔΕΗ στη λήψη μέτρων
συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας των τραπεζών.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/dikaiosynh/story/969032/ar
xizoyn-oi-katasxeseis-sti-xalyvoyrgiki-exakoloythoyn-na-minplironoyn-ti-deh-oi-aggelopoyloi

Χρέωση 1 ευρώ στους χάρτινους
λογαριασμούς της ΔΕΗ από 1η
Δεκεμβρίου
Να επιλέξουν τη χρήση ηλεκτρονικού
λογαριασμού καλεί τους πελάτες της

η εταιρεία
Με το ποσό του ενός ευρώ θα επιβαρύνονται από την 1η
Δεκεμβρίου οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που αποστέλλονται στους
καταναλωτές σε χάρτινη μορφή, όπως ανακοίνωσε η Επιχείρηση,
καλώντας τους πελάτες της να επιλέξουν τη χρήση ηλεκτρονικού
λογαριασμού.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, «βελτιώνεται ο χρόνος
και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, η
εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και η ουσιαστική
ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο
πρωτοβουλιών αειφορίας της. Παράλληλα, παραμένει σταθερά
προσηλωμένη στο στόχο του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης
της με τις τάσεις της εποχής σε ευρωπαϊκή κλίμακα, για την
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση».
Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των διαφημιστικών πρωτοβουλιών, η ΔΕΗ
σχεδιάζει την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων στα καταστήματά
της, και γενικά σε κάθε επαφή, προκειμένου να διευκολύνει τους
πελάτες της να εξοικειωθούν με τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς
και να τους χρησιμοποιούν αντί των έγχαρτων.
Παράλληλα, το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε ότι οι έγχαρτοι
λογαριασμοί θα επιβαρύνονται με 1 ευρώ, όσο περίπου το κόστος
έκδοσης και αποστολής τους. Η ΔΕΗ πιστεύει ότι η πρωτοβουλία
αυτή θα αποτελέσει λειτουργικό κίνητρο για τους όλους τους
πελάτες της. Όπως σημειώνει η ΔΕΗ, επιλέγοντας τη λήψη
ηλεκτρονικού λογαριασμού, οι καταναλωτές εκμεταλλεύονται
παράλληλα και όλες τις δυνατότητες διαχείρισης θεμάτων του
λογαριασμού ρεύματος, όπως η δυνατότητα έκδοσης μηνιαίου
λογαριασμού με ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα, και πλήρη
διαφάνεια και πληροφόρηση.
Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, όμως
στην περίπτωση που οι πελάτες προβούν σε εγγραφή στο e-bill
και επιλέξουν λήψη ηλεκτρονικού λογαριασμού έως 31 Δεκεμβρίου,
και στην περίπτωση που η χρέωση έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμό

τους, αυτή θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί.
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