
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΣΤΗΝ ΕΡΤ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λέγαμε πριν γιατί κουβαλάνε οι ταχυδρόμοι, οι 

διανομείς. Ένα απ’ αυτά που κουβαλάνε είναι ο λογαριασμός της ΔΕΗ που 

στέλνετε στα νοικοκυριά.  Και είναι κι αυτός βαρύς. Το χρυσοπληρώνουμε το 

ρευματάκι στην Ελλάδα. 

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όποιος 

βλέπει τους λογαριασμούς κι έχουν μάθει πια οι καταναλωτές μας, οι πελάτες 

μας, το ρεύμα είναι το μικρότερο, είναι λιγότερο από το μισό του λογαριασμού. 

Τα υπόλοιπα είναι δημοτικά τέλη, είναι άλλες επιβαρύνσεις. Και θέλω να 

τονίσω εδώ ότι από το 2014 και ύστερα, δεν έχει αυξηθεί το ρεύμα ούτε 1%. 

Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα ενημερώνουμε, δώσαμε και την έκπτωση του 

15% όπως ξέρετε. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε όμως, αυτές τις μέρες διαβάζουμε πολλά 

δημοσιεύματα που μιλάνε για νέες επιβαρύνσεις στο λογαριασμό της ΔΕΗ. 

Κάντε καθαρό στον κόσμο αν έρχονται νέα βάρη στους λογαριασμούς ή όχι. 

Κι αν έρχονται για ποιους.   

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν δεν έρχονται νέα βάρη στους 

λογαριασμούς. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει ένα ζήτημα μόνο, 

ότι όπως ξέρετε, για να έχουν τα νησιά μας την ίδια τιμή ρεύματος  που έχουν 

οι υπόλοιποι Έλληνες κι επειδή η παραγωγή στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, 

στα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα είναι πολύ 

ακριβή, λόγω του ότι καίμε πετρέλαιο, γι’ αυτό αναγκαζόμαστε και 

πληρώνουμε τις λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.  

  Όλοι οι Έλληνες λοιπόν συμβάλλουν στο να έχουν όλες οι 

περιοχές της Ελλάδας την ίδια τιμή ρεύματος. Για λόγους που προφανώς 

καταλαβαίνετε, από το 2012 μέχρι και σήμερα, δεν έχουν αναπροσαρμοστεί 
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αυτές οι τιμές με αποτέλεσμα, η ΔΕΗ να έχει ξοδέψει σε λειτουργικά έξοδα 

αλλά και σε επενδύσεις εκατοντάδες εκατομμύρια..  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Λένε 700.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, εμείς το είχαμε πει, 700 εκατομμύρια, 

υπολογίζοντας από το ’12 μέχρι το ’16. Αλλά με άλλους υπολογισμούς, έτσι 

όπως τους κάνει η ΡΑΕ, βγαίνει κάτι διαφορετικό, αρκετά σημαντικό. Εκείνο 

που θέλω να πω όμως είναι ότι σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουμε κάνει 

με τους Θεσμούς, αυτά τα χρήματα η ΔΕΗ θα τα πάρει σε βάθος πενταετίας. 

  Έτσι λοιπόν, ό,τι τελικά αποφασίσει ο Υπουργός με βάση και τη 

γνωμοδότηση της ΡΑΕ αλλά με βάση και τα στοιχεία που έχουμε δώσει εμείς, 

η επιβάρυνση, το πολύ να είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο, σημαίνει περίπου 

12 με 13 ευρώ για τον κάθε καταναλωτή το χρόνο. Αλλά προσέξτε, στο μεταξύ 

θα έχουμε τη διασύνδεση των Κυκλάδων που σημαίνει ότι ένα σημαντικό 

μέρος από τις δαπάνες που κάνουμε για τα νησιά δε θα υπάρχει διότι κι αυτή 

θα είναι διασυνδεδεμένη…  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όλων των Κυκλάδων;   

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Τον Βορείων Κυκλάδων. Δεν είναι οι νότιες 

Κυκλάδες, είναι όμως Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σύρος, Τήνος. Η Τήνος ούτως 

ή άλλως είναι και τώρα διασυνδεδεμένη.  Και από το 2020 θα έχει διασυνδεθεί 

με τη μικρή διασύνδεση  και η Κρήτη. Αυτό θα δώσει μια ακόμη μεγαλύτερη 

ανάσα.  

  Άρα λοιπόν δε χρειάζεται να γίνουν ανατιμήσεις, αλλά θα γίνεται 

σε κάποιο βαθμό ένας συμψηφισμός.  Κι επειδή έχω ακούσει ότι η ΔΕΗ τ’ 

αναζητά αυτά για ν’ αντισταθμίσει άλλα της προβλήματα οικονομικά, μακριά 

από την αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Η ΔΕΗ δε διεκδικεί ούτε ένα ευρώ 

παραπάνω από αυτά που έχει ξοδέψει τα προηγούμενα χρόνια.  Και όπως 

καταλαβαίνετε, όταν  μία εταιρεία πια είναι εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, θα 

πρέπει όλες οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας τις οποίες παρέχει, θα πρέπει γι’ 

αυτές ν’ αποζημιώνεται.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να μείνουμε λίγο σ’ αυτό. Είτε 360 είναι όπως διαβάζω 

τα εκατομμύρια αυτά κ. Παναγιωτάκη είτε 700 είναι είτε η μετακίνησή τους 

γίνει σε 5ετία είτε η συμφωνία με τους Θεσμούς  έχει έναν άλλο ορίζοντα, θα 

είναι λεφτά τα οποία θα προέλθουν από τους καταναλωτές.   
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ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, έχει γίνει και μια άλλη πρόταση, κατ' αρχάς  

απ’ τη ΔΕΗ, την  επανέλαβε και η ΡΑΕ, την οποία εμείς υποστηρίζουμε. 

Δηλαδή: Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης που έχουμε για τα νησιά, είναι το 

κόστος καυσίμου, είναι για το μαζούτ και για το ντίζελ. Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτής της δαπάνης είναι φόροι. Δηλαδή η ΔΕΗ κάνει εθνική πολιτική, 

αναπτυξιακή πολιτική γιατί βασιζόμαστε πολύ στον τουρισμό των νησιών, 

αλλά  το κράτος παίρνει φόρους. 

  Θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν αφαιρεθεί, 

αν στο τέλος του χρόνου μας επιστρέφεται ο φόρος που πληρώνουμε για το 

πετρέλαιο, τότε δε θα υπάρξει καμία επιβάρυνση ή θα υπάρξει μηδαμινή.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει κι ένα θέμα με την αρχιτεκτονική της χρέωσης 

για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κι εκεί επιβαρύνονται αδίκως κάποιοι καταναλωτές.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Έχετε δίκιο σ’ αυτό.  Θα σας πω τί έγινε: Κατ' αρχάς 

αυτό είχε αποφασιστεί από την πολιτεία το 2012. Δεν ήταν απόφαση της ΔΕΗ. 

Και καταλαβαίνετε ότι  έγινε για κάποιους λόγους, υποτίθεται να 

προστατευθούν αυτοί που έχουν τις χαμηλότερες καταναλώσεις. 

  Όμως είναι γεγονός ότι μετά τις 2.000 κιλοβατώρες γίνεται ένα 

άλμα. Έτσι λοιπόν, επειδή φέτος πολλοί συμπολίτες μας λόγω του χειμώνα 

και γιατί δε θέλουν να εκταμιεύουν σε πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο το 

αγοράζεις και πληρώνεις εκείνη τη στιγμή, ενώ το ρεύμα πληρώνεις μετά από 

4 μήνες, κάνουμε διευκολύνσεις κτλ., πολλοί κατέφυγαν λοιπόν σε  

θερμάνσεις με ηλεκτρικά μέσα,  καταναλώνοντας πολύ ηλεκτρισμό.  

  Έτσι, ξεπέρασαν το όριο αυτό και γι’ αυτό είδαν ξαφνικά ο 

λογαριασμός τους ν’ ανεβαίνει πολύ σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας, σ’ αυτό το κονδύλι. Θα πρέπει να εξομαλυνθεί προφανώς. Εμείς 

είμαστε υπέρ της εξομάλυνσης.   

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα εξομαλυνθεί; Σε τί βάθος χρόνου;  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα νομοθετήσει πολύ 

σύντομα γι’ αυτό  το θέμα, ήδη έχει τις προτάσεις της ΡΑΕ, εμείς δεν είμαστε 

αντίθετοι μ’ αυτές τις προτάσεις, άλλωστε σας το είπα και πριν, δεν ήταν 
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απόφαση της ΔΕΗ, αλλά ήταν νομοθέτηση της πολιτείας, το 2012, αυτές  οι 

κλίμακες κοινής ωφέλειας. Όσο οι καταναλώσεις ήταν μικρότερες δε φαινόταν 

το πρόβλημα, φέτος που έγιναν μεγάλες καταναλώσεις λόγω του ψύχους, 

φάνηκε.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα μου επιτρέψετε τώρα ένα ζήτημα γιατί θέλω να 

ξαναγυρίσουμε στις Κυκλάδες, μια μικρή παρένθεση για τις Κυκλάδες. Εμένα 

μου κάνει πάρα πολύ  μεγάλη εντύπωση, ξεφεύγοντας λίγο από το ερώτημα 

που ήθελα να κάνω για τα κοινωνικά τιμολόγια το εξής: Στις Κυκλάδες φυσάει 

από τους 12 μήνες, τους 13. Και έχει ήλιο από τους 12, τους 14. Δεν 

αντιλαμβάνομαι στο 2017 γιατί οι κάτοικοι των Κυκλάδων πρέπει να 

πληρώνουν ρεύμα και δεν πάμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Αυτό δεν το 

καταλαβαίνω. Υπάρχουν αντιδράσεις; 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δε χωράνε τεράστια αιολικά πάρκα πάνω στα νησιά. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και στη θάλασσα μπορούν να γίνουν. Είναι συμφέροντα; 

Είναι η κουλτούρα μας; Είναι τί;  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κατ' αρχάς να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. 

Και ανεμογεννήτριες να υπήρχαν και φωτοβολταϊκά, πάλι κι αυτά κοστίζουν.  

Δεν είναι δωρεάν. Ναι μεν ο αέρας είναι δωρεάν όταν φυσάει, αλλά η 

εγκατάσταση, η συντήρηση  και άλλα κόστη λειτουργίας είναι υπαρκτά. Ένα 

είναι αυτό.  

  Το δεύτερο: Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, που είναι μικρά, 

αυτόνομα συστήματα, δε μπορεί να υποκατασταθεί η κλασική παραγωγή από 

ανανεώσιμες πηγές. Διότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι στοχαστικές, δεν ξέρεις 

πότε θα φυσήξει για να γίνει η παραγωγή ρεύματος. Ο ήλιος είναι δεδομένο 

ότι παρέχει την ενέργειά του συγκεκριμένες ώρες. Όταν βέβαια προχωρήσει η 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά προς το παρόν είναι ακριβή, τότε 

πραγματικά θα μπορούμε να έχουμε αυτόνομα νησιά που δε θα χρειάζεται να 

καίνε πετρέλαιο.  

  Και βέβαια όταν προχωρήσουν οι διασυνδέσεις. Και σας 

πληροφορώ ότι σ’ αυτή την κατεύθυνση, ήδη ενεργούμε εμείς. Το τελευταίο 

παράδειγμα που ίσως το διαβάσατε είναι στη Γαύδο. Εκεί το ρεύμα από 

πετρέλαιο κοστίζει πάνω από 500 ευρώ τη μεγαβατώρα, όταν  η χονδρική 

τιμή εδώ είναι γύρω στα 55. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.  
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  Εκεί λοιπόν έχουμε ήδη  ξεκινήσει και κάνουμε ένα 

φωτοβολταϊκό πάρκο εμείς ως ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η θυγατρική μας, θα το 

συνδυάσουμε με αποθήκευση και δε θα υπάρχει ανάγκη να καίμε πετρέλαιο. 

Θα υπάρχει βέβαια μια μηχανή εκεί για οποιαδήποτε βλάβη ή οτιδήποτε αλλά 

δε θα υπάρχει  άλλη ανάγκη.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Φαντάζομαι ότι έχετε δει σήμερα το δημοσίευμα των 

«Νέων», σε αυτό θέλω ν’ αναφερθώ για τα κοινωνικά τιμολόγια, υπάρχει ένα 

ρεπορτάζ που λέει «απάτες πολλών μεγαβάτ με το κοινωνικό τιμολόγιο, 

«μαϊμού» δικαιούχοι φέσωναν για χρόνια τη ΔΕΗ  με εκατοντάδες χιλιάδες ή 

και εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση στέλνει τα στοιχεία στην Εφορία για 

ελέγχους.  Μιλάμε για πολύ ακριβά σπίτια, για βίλες, οι οποίοι ιδιοκτήτες 

αυτών των πανάκριβων σπιτιών, έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή να προβοκάρω εγώ την κουβέντα κι η ΔΕΗ δεν 

το έχει πάρει χαμπάρι, η οποία οφείλει να ελέγχει και να βλέπει τα κριτήρια  

που κάθε ιδιοκτήτης προσκομίζει για να ενταχθεί ή όχι στο κοινωνικό 

τιμολόγιο.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν δεν εγκρίνει η ΔΕΗ αν κάποιος θα  

ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο ή όχι. Έρχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του κράτους. Πράγματι, ανακαλύψαμε τελευταία μια σωρεία τέτοιων 

περιπτώσεων. Μέχρι τώρα υπήρχε μια  αντίληψη, θα το πω ευθέως, λάθος, 

ότι  επειδή δεν έχει κοινωνικό τιμολόγιο, δεν το κόβουμε.  Είχαμε άλλες 

προτεραιότητες.  

  Όμως  μ’ αυτό τον τρόπο επωφελήθηκαν πολλοί συμπολίτες 

μας και παρουσιάζονται τα φαινόμενα τα οποία είπατε προηγουμένως, θα σας 

δώσω μάλιστα και μερικά παραδείγματα του προβλήματος. Αποφασίσαμε ότι 

όποιο έχουν πάνω από 10.000 οφειλή, θα τους κόψουμε. Πρέπει να ξέρετε ότι 

αποκοπή σε κοινωνικό τιμολόγιο της ηλεκτρικής ενέργειας υπόκειται σε 

περιορισμούς  σοβαρούς και μάλιστα την περίοδο από Νοέμβριο μέχρι και τον 

Απρίλιο δε μπορούμε να κόψουμε.  

  Λοιπόν, να σας πω: Υπάρχει βίλα 1.000 τετραγωνικών μέτρων 

στην Κηφισιά, χρωστάει 28.000 και καταναλώνει 8.400 κιλοβατώρες το 

δίμηνο.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο;  
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ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Όλα αυτά που σας λέω είναι στο κοινωνικό 

τιμολόγιο. Μονοκατοικία πρώην εφοπλιστή στην Καστέλα που σήμερα 

δηλώνει άνεργος, είναι εκτάσεως 760 τετραγωνικών μέτρων, καταναλώνει 

7.500 κιλοβατώρες το 4μηνο και χρωστάει 32.000.  Μονοκατοικία στην 

Κηφισιά 214 τετραγωνικών, καταναλώνει 10.000 κιλοβατώρες και οφείλει 

σήμερα 21.000.  

  Υπάρχει βίλα στην Εκάλη όπου  καταναλώνει κάθε χρόνο 4.800 

και οφείλει 12.000. Υπάρχει βίλα πρώην Εφοριακού στο Βαρνάβα περίπου 

300 τετραγωνικών μέτρων, χρωστάει 65.000 και καταναλώνει 15.000 

κιλοβατώρες.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτά τα πληρώνω κι εγώ.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Βεβαίως τα πληρώνετε κι εσείς.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή την απάτη των συγκεκριμένων την πληρώνω κι 

εγώ κι εσείς και όλοι. 

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Ναι. Σκοπεύω τις επόμενες ημέρες να επισκεφθώ 

τον επικεφαλής της Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τον κ. Πιτσιλή να του 

θέσω αυτά τα πράγματα υπ' όψιν και  να ελέγξει και τους μηχανισμούς του 

γιατί με κάποιον τρόπο έχουν περάσει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω και τί 

ΕΝΦΙΑ πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσα τετραγωνικά δηλώνουν.  Εμείς 

έχουμε τα πραγματικά τετραγωνικά ως ΔΕΗ, αλλά τί δηλώνουν αυτοί στην 

Εφορία, τί κάνουν, αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι φορολογικοί  θεσμοί.  

  Εμείς πάντως αποφασίσαμε, να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι αν όχι 

φέτος γιατί δεν προλαβαίνουμε, έχουμε λίγες μέρες ακόμη, του χρόνου θα το 

ξεκαθαρίσουμε σε ό,τι εξαρτάται από εμάς πλήρως το θέμα του κοινωνικού 

τιμολογίου. Δε μπορεί να γίνεται κατάχρηση και να είναι εις βάρος των 

δικαιούχων.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βέβαια.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Εις βάρος των πραγματικά δικαιούχων.   

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έρχονται ερωτήματα βροχή όπως 

αντιλαμβάνεστε. Εγώ επιλέγω: Ένας που έκανε ρύθμιση  και δεν πληρώνει 

τον τρέχοντα λογαριασμό, χάνει τη ρύθμιση;  
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ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Δε χάνει τη ρύθμιση αλλά χάνει την έκπτωση του 

15%. Πάντως είναι πακέτο το να πληρώνει τους τρέχοντες λογαριασμούς, έχει 

κάνει διακανονισμό. Όταν κάναμε τις 36 δόσεις ήρθε ο άλλος και κάναμε 

διακανονισμό. Πήρε τα κουπόνια του κτλ. Στα πλαίσια του διακανονισμού είναι 

το να πληρώνει και τους τρέχοντες. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε δίκιο αλλά λέω ότι τώρα, ένα μήνα κάποια στιγμή 

εφ' όσον υπάρχει συνεχής ροή αποπληρωμής των δόσεων, για κάποιο μήνα 

όταν εμφανιστεί ότι κάτι έπαθε…  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Το έχουμε θεσμοθετήσει. Με τη θεσμοθέτηση των 

36 δόσεων έχουμε δώσει περιθώριο για μια φορά το χρόνο αν κάποιος βρεθεί 

σ’ αυτή τη δυσκολία που είπατε, να μην το πληρώσει, χωρίς να χάσει τη 

ρύθμισή του.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω την εντύπωση, διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω 

λάθος, ότι η υπόθεση της ΔΕΗ, δηλαδή εκτός από τις λιγνιτικές εάν θα 

περάσουμε σε αποκρατικοποίηση στις υδροηλεκτρικές, θα τεθεί πλέον στα 

προαπαιτούμενα μέχρι το Δεκέμβριο. Δηλαδή είναι η τελική λύση που  λέμε. 

είναι έτσι; Και τί ακριβώς θα συμβεί; 

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Δεν είναι έτσι. Κατ' αρχάς τα υδροηλεκτρικά 

εξαιρέθηκαν όχι μόνο από την πλευρά τη δική μας.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να συμπληρώσω αν μου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε το 

ερώτημα για την οικονομία του χρόνου  και γιατί επιμένει η ΔΕΗ στη 

διατήρηση του 25% του ενεργειακού μίγματος να είναι από λιγνίτη. Εμείς δεν 

τον πολυσυμπαθούμε το λιγνίτη αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Θα πρέπει να έρθετε, θα οργανώσουμε ένα ταξίδι 

όπως κάναμε το Γενάρη φέτος που ήρθαν όλοι οι ενεργειακοί συντάκτες και το 

γνώρισαν το λιγνίτη από κοντά. Ελάτε λοιπόν κι εσείς, θα κάνουμε άλλο ένα, 

είστε προσκεκλημένοι μας..  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε οπαδός του  λιγνίτη δηλαδή.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Δεν είναι θέμα ότι είμαι οπαδός του λιγνίτη. Είμαι 

οπαδός της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας μας. Η χώρα μας προσέξτε να 

δείτε, έχει δυο εγχώριες πηγές. Η μία είναι ο λιγνίτης και τα νερά όσον αφορά 

τη συμβατική παραγωγή κι έχει και τις ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες ήδη τις 
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έχουμε αναπτύξει, άσχετα αν έχουν γίνει λάθη στην τιμολόγησή τους και 

πληρώνουμε υπερβολικά ποσά, ειδικά για τα φωτοβολταϊκά.  

  Από κει και πέρα αν δεν έχουμε λιγνίτη, θα πρέπει να 

καταναλώνουμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Εκτός όμως του ότι 

είναι εισαγόμενο, δεν έχουμε και πολλές πηγές τροφοδοσίας. Δηλαδή πρέπει 

να ξέρετε ότι φέτος, στην κρίση που περάσαμε εξαρτώμεθα από το πλοίο που 

ερχόταν με υγροποιημένο φυσικό αέριο  από την Αλγερία. Κι επειδή υπήρχε 

θαλασσοταραχή, καθυστέρησε δυο τρεις φορές, αρκετές μέρες το πλοίο να 

έρθει, οπότε αναγκαστήκαμε εμείς σαν ΔΕΗ, κάποιες μονάδες φυσικού αερίου 

που έχουμε στο Λαύριο και στην Κομοτηνή π.χ.  να τις δουλέψουμε με 

πετρέλαιο, πράγμα το οποίο είναι πανάκριβο.  

  Άρα λοιπόν ο λιγνίτης σ’ ένα ποσοστό 25%, 27%, το δέχεται και 

το Υπουργείο αυτό με τη μελέτη που ήδη εκπονεί και φαντάζομαι πολύ 

σύντομα θα τη θέσει ενώπιο της δημοσιότητας, είναι απαραίτητος για το 

μεταβατικό στάδιο που θα εξελιχθεί πλήρως η τεχνολογία των ΑΠΕ και της 

αποθήκευσης που είπα προηγουμένως, ώστε τελικά να μπορούν κι αυτές να 

χρησιμοποιηθούν ως μονάδες βάσεως. 

  Τώρα για το θέμα της αξιολόγησης που είπατε, είμαστε σε μια 

θα έλεγα  εποικοδομητική συνεργασία με  τις αρμόδιες Υπηρεσίες της  

Commission και ιδιαίτερα τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Τους έχουμε 

υποβάλλει τις προτάσεις μας για το portfolio των μονάδων που πρέπει να 

πωληθεί από τη ΔΕΗ για να τηρηθεί και η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου του 

2012 και αυτές οι προτάσεις είναι σε συζήτηση. 

  Έχει ελεγχθεί περίπου το 70% της πρότασής μας. Απομένει το 

υπόλοιπο 30%. Η ίδια η Commission απέκλεισε τα νερά, είπε ότι «δε μας 

ενδιαφέρον τα νερά, όταν θα συμφωνήσουμε στο portfolio των μονάδων των 

λιγνιτικών, για μας ο φάκελος έκλεισε». Και με την ευκαιρία που μου δίνεται, 

θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι συμφέρον και της ΔΕΗ, 

πέραν γενικά της χώρας, ότι πρέπει να κλείσει σύντομα η αξιολόγηση αλλά τα 

θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ είναι προς το συμφέρον μας να κλείσουν όσο το 

δυνατόν πιο σύντομα για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες πώλησης.  

  Αλλά κι από την άλλη πλευρά δε θέλουμε να έχουμε τέτοιες 

εκκρεμότητες τη στιγμή κατά την οποία εκπονούμε το στρατηγικό και το 
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επιχειρησιακό μας σχέδιο και πρέπει να δούμε τί θα κάνουμε κι εμείς ως 

εταιρεία. Πρέπει αυτές οι εκκρεμότητες να τελειώσουν.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλάνε κάποιοι για τη γεωθερμία, τί θα κάνετε με τη 

γεωθερμία. Μιλάνε κάποιοι γιατί αν δεν πληρώσουν δυο λογαριασμούς  στη 

ΔΕΗ κόβουν το λογαριασμό. Λέει μια τηλεθεάτρια, σ’ αυτές  τις μεγάλες 

οφειλές γιατί δεν το κόβουν και το πρόβλημα το μετακυλύετε στον 

καταναλωτή, δεν ξέρω τί εννοεί ακριβώς. Μετακυλύετε την ευθύνη στον 

καταναλωτή.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κατ' αρχάς, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια  

να κόψουμε όλες τις καταναλώσεις, μάλιστα είχαμε δώσει μια γραμμή από 

πέρυσι τον Αύγουστο, όσοι χρωστάνε πάνω από 3.000 και μάλιστα αρκετό 

καιρό να κόβονται. Δεν είναι σωστό ότι με έναν δύο λογαριασμούς κόβουμε.  

Περνούν αρκετοί λογαριασμοί, γίνονται προειδοποιήσεις, γίνονται 

προσπάθειες  διαλόγου, συνεννόησης κτλ. Επομένως σε ό,τι αφορά αυτό, 

νομίζω ότι το έχει αναγνωρίσει η συντριπτική πλειοψηφία..  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν είναι απότομο το κόψιμο δηλαδή.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Όχι.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή δεν πάει με πόσους λογαριασμούς, πάει με 

ποσό, με σούμα. Ποιο είναι αυτό το ποσό; 3.000; 

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: 3.000 ήταν πέρυσι. Τώρα έχουμε κατέβει κι από τις 

3.000 γιατί κάποιοι  έκαναν κατάχρηση. Κάποιοι κάνουν κι ένα λάθος, 

προσέξτε: Επειδή είχε περάσει η αντίληψη ότι κόβουμε μόνο αυτούς που 

χρωστάνε πάνω από 1.000 ευρώ, πολλοί τί έκαναν: Όταν έφταναν στα 1.000, 

έβαζαν ένα κατοστάρικο, ξαναγύριζαν στα 900 και γινόταν λιγάκι αυτό το 

παιχνίδι.  

  Αυτό δεν τους συμφέρει ούτε τους ίδιους. Αν είχαν έρθει να 

διακανονιστούν για τα 1.000 ευρώ με τις 36 δόσεις, θα έδιναν 30 ευρώ  το 

μήνα. Και με 30 ευρώ το μήνα θα είχαν και την έκπτωση του 15% εφ' όσον 

ήταν συνεπείς, και θα τελείωναν με τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ και θα ήταν 

από κει και πέρα μόνο συνεπείς. Δηλαδή ούτε οικονομικά τους συνέφερε. 

Εκτός βέβαια εάν κάποιες περιπτώσεις που άνθρωποι δε μπορούσαν να 

πληρώσουν ούτε αυτά.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα αυτό μπαίνει σ’ ένα δρόμο δηλαδή λέτε. Πια.  
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ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Πιστεύω ότι μπαίνει σ’ ένα δρόμο, έχει μπει.. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια κουβέντα για τη ρευματοκλοπή. Λέγαμε πριν το 

κοινωνικό, ότι έχει  γίνει κατάχρηση,  ότι έχουν γίνει του κόσμου οι κομπίνες 

και οι απατεωνιές και αυτά  τα πληρώνει ο κόσμος. Το ίδιο δε συμβαίνει και με 

τη ρευματοκλοπή;  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τί κάνετε όμως μ’ αυτό; 

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Το έχουμε αναδείξει εμείς το θέμα γιατί εμείς  μην 

ξεχνάτε, ως ΔΕΗ τώρα είμαστε ένας προμηθευτής, παράγουμε και 

προμηθεύουμε ηλεκτρική ενέργεια. Την πάταξη της ρευματοκλοπής την έχει 

στην αρμοδιότητά του ο ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος διαχειρίζεται και λειτουργεί τα 

δίκτυά μας και βέβαια η ΡΑΕ με τους κανόνες τους οποίους θεσπίζει.  

  Δε μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αλλά 

χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι ένα αντικοινωνικό φαινόμενο, θα 

έλεγα ότι έχει και μερικές διαστάσεις που δεν τις έχει καν το λαθρεμπόριο 

καυσίμων γιατί το λαθρεμπόριο καυσίμων περιορίζεται σε κάποια 

περιθωριακά, θα έλεγα στρώματα, παράνομα βέβαια. 

  Αυτό έχει αγγίξει αρκετά σημαντικά στρώματα της κοινωνίας κι 

επαγγελματίες, εμφανίζονται διάφοροι επιτήδειοι, κοντεύει να γίνει ένα νέο 

επάγγελμα, μια καινούργια αγορά..  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πώς προστατεύεται ο καταναλωτής δηλαδή;  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Κατ' αρχάς ο καταναλωτής ο οποίος  δέχεται τέτοιες 

προτάσεις, η μόνη προστασία είναι να τις αρνείται, να μην αφήνει να γίνονται 

επεμβάσεις  στο μετρητή του. Δεν πάει κανείς αυθαίρετα να επέμβει στο 

μετρητή σου για να πληρώνεις λιγότερο. Είναι προφανώς με τη συναίνεσή 

σου ή με την παραγγελία σου.  

  Από κει και πέρα το θέμα της προστασίας είναι κάτι γενικότερο, 

δηλαδή  στο βαθμό που θα μειώνεται η ρευματοκλοπή,  στον ίδιο βαθμό και η 

αγορά θα λειτουργεί καλύτερα αλλά και οι προμηθευτές και κυρίως η ΔΕΗ, θα 

έχουν περισσότερα έσοδα.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια κουβέντα για τη γεωθερμία κ. Πρόεδρε.  
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ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Για τη γεωθερμία, προσέξτε: Η χώρα μας έχει ένα 

αρκετά πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό. Στα  νησιά, στην Κίμωλο, στη Μήλο, 

στη Νίσυρο…  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουν πολύ κακή εμπειρία από τη δεκαετία του ’70..  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Είχαμε κάνει λάθος, η τεχνολογία τότε  άλλωστε δεν 

ήταν τόσο προηγμένη όπως είναι  σήμερα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι  

με το παράδειγμα της Μήλου άλλαξε η τεχνολογία. Έτσι λοιπόν είναι 

απολύτως καθαρή αυτή η ενέργεια, ούτε μυρίζει τίποτα, και βέβαια πιστεύω 

ότι επιτέλους θα πρέπει να ξεκινήσουμε. 

  Θα κάνουμε τις προτάσεις μας στις τοπικές κοινωνίες, δε θα 

πάμε αυθαίρετα, θα δούμε και το τί αντισταθμιστικά οφέλη θα έχουμε που θα 

είναι σοβαρότατα τα αντισταθμιστικά οφέλη, θα κάνουμε διάλογο μαζί τους και 

επιτέλους θα πρέπει να την αναπτύξουν.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να πούμε μια κουβέντα για τη μάχη της Ηλεκτρικής. 13 

Οκτώβρη του ’44, εκεί οι εργαζόμενοι μπήκαν μπροστά.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί από την Αθήνα και 

ενώ η πρωτεύουσα ζούσε τις στιγμές που  παραληρήματος, με την 

απελευθέρωσή της, δυστυχώς ο Πειραιάς δεν είχε το ίδιο πράγμα διότι  ήταν 

έτοιμοι ν’ ανατινάξουν το λιμάνι οι Γερμανοί και το εργοστάσιο του Αγίου 

Γεωργίου.  

  Το εργοστάσιο του Αγίου Γεωργίου  ήταν εκείνο που έδινε 

ηλεκτρική ενέργεια, στο Κερατσίνι,  έδινε ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Αττική 

τότε, αυτό που κατανάλωνε ο  κόσμος.  Επίσης στο τραμ, στον ηλεκτρονικό 

σιδηρόδρομο. Επομένως ήταν ζωτικής σημασίας. Υπήρξε μια επανάπαυση 

και μια ολιγωρία από την τότε κυβέρνηση και Διοίκηση, την τότε Διοίκηση, 

νόμιζε ότι με κάποια συναλλαγή με τους Γερμανούς θα το αποφεύγαμε. 

Ευτυχώς όμως ούτε οι εργαζόμενοι ούτε και ο ΕΛΑΣ τότε επαναπαύθηκαν κι 

έτσι λοιπόν κατάφεραν, αιφνιδίασαν τους Γερμανούς και έστησαν το 

εργοστάσιο μετά από σκληρή μάχη με 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή είπατε για τον ΕΛΑΣ, αν θυμάμαι καλά, 

διορθώστε με, μέλη του  ΕΑΜ δεν ήταν οι εργαζόμενοι;  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν.  οι 

συγκεκριμένοι που σκοτώθηκαν ήταν μέλη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ τότε. Εκείνο 
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που θέλω να σας πω είναι ότι η τότε Διοίκηση της εταιρείας, της ΗΕΑΠ η 

οποία ανήκε  στους Εγγλέζους, έστειλε ευχαριστήρια τηλεγραφήματα,  έδωσε 

κάποια ποσά στα θύματα και στους συγγενείς των θυμάτων και ανήγγειλε κι 

ένα θαυμάσιο  μνημείο στον τόπο της θυσίας, το οποίο το έκανε ο μεγάλος 

γλύπτης, ο Καπράλος. Και μάλιστα φέτος ανακαλύφθηκε ότι ήταν του 

Καπράλου. Το Μουσείο Καπράλου το έψαχναν και το έψαχναν μάλιστα στην 

Ανάσταση, στο νεκροταφείο. Και ήταν στο εργοστάσιο του Αη Γιώργη. 

  Αυτό το μνημείο πρέπει να ξέρετε, έμεινε κρυμμένο μέσα σε 

αγριόχορτα και άλλα και οι εργαζόμενοι μετά το ’75 άρχισαν δειλά-δειλά να τη 

γιορτάζουν, τα Συνδικάτα μπήκαν μπροστά μετά το ’77, όμως οι Διοικήσεις 

ήταν τουλάχιστον αμήχανες. Είναι λοιπόν μια εκκρεμότητα την οποία οφείλαμε 

να τελειώσουμε, δεδομένου εκτός των άλλων ότι έχει και τεράστια 

διαπαιδαγωγική αξία για τους εργαζομένους. Διότι είναι μια πράξη που δείχνει 

κοινωνική υπευθυνότητα.  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.  

ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.  


