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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας είναι αντίθετη σε μνημονιακές απαιτήσεις που δημιουργούν 
άμεσο πρόβλημα βιωσιμότητας σε εύρωστες ενεργειακές εταιρείες του Δημοσίου όπως η ΔΕΠΑ . 
 
Καταγγέλλουμε Κυβέρνηση , Διοίκηση ΔΕΠΑ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόφασή τους για 
κλιμακωτή αύξηση των ποσοτήτων αερίου που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών και 
την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος . Κλιμακωτή 
αύξηση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που διαθέτει η ΔΕΠΑ σε τρίτους μέσω δημοπρασιών  
συνεπάγεται αύξηση του 10% που ισχύει σήμερα σε 16% έως το τέλος του 2016 και προσαύξηση 
κατά μια ποσοστιαία μονάδα ανά έτος για να φτάσει το 2020 στο 20%. 
 
Στην πραγματικότητα η αύξηση των ποσοτήτων του Φυσικού Αερίου σε δημοπρασίες, σε τιμές κάτω 
του κόστους για τη ΔΕΠΑ,  εξυπηρετεί μόνο μεγάλους επιχειρηματικούς Ομίλους που θα αυξήσουν 
τα κέρδη τους και παράλληλα η τιμή του Φυσικού Αερίου για τον οικιακό καταναλωτή θα αυξηθεί. 
Αναρωτιόμαστε, ποια προοπτική ανάπτυξης υπάρχει για τη  χώρα όταν εταιρείες όπως η ΔΕΠΑ, που 
επανειλημμένα έχει επισημανθεί ο οικονομικός και πολιτικός της ρόλος από τον ίδιο τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γίνονται βορά στα χέρια μεγαλοεπιχειρηματιών .  
 
Η Ομοσπονδία με τα σωματεία μέλη της στο Φυσικό Αέριο, με μελέτη που είχε καταθέσει σε όλα τα 
κόμματα και τους αρμόδιους φορείς από τον Οκτώβριο του 2014, ως προς τις τότε προωθούμενες 
αλλαγές στην αγορά του Φυσικού Αερίου, είχε επισημάνει ότι το τελικό κόστος των αλλαγών θα το 
πληρώσει η κοινωνία .   
 
Δυστυχώς αποδεικνύεται η ορθότητα της μελέτης μας .  
 
Η απόφαση αυτή μας βρίσκει αντίθετους όχι γιατί είμαστε ενάντια στη μείωση του κόστους 
ενέργειας στην βιομηχανία, αλλά γιατί αυτή τη μείωση κόστους,  την επωμίζονται επιχειρήσεις του 
Δημοσίου -οι οποίες καθίστανται στο μέλλον προβληματικές και μη βιώσιμες-  και τελικά  η 
κοινωνία . 
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