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Ο άλλοτε Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  της Δ.Ε.Η., Μανώλης Παναγιωτάκης, σε μια 

άκρως αποκαλυπτική συζήτηση στον 98.4 απατώντας στα ερωτήματα δεκάδων 

καταναλωτών ρεύματος, εξηγεί  τι συμβαίνει με τους προμηθευτές ενέργειας στην Ελλάδα 

και τους παρόχους, τους ακριβούς λογαριασμούς ρεύματος σε οικιακά και επαγγελματικά 

τιμολόγια, τα μεγάλα χρηματιστηριακά παιχνίδια στην αγορά της χονδρικής  και πως αυτή 

έχει μετακυλήσει το κόστ6ος και στην λιανική, αλλά και τα παράδοξα στους αναλυτικούς 

λογαριασμούς που βλέπει ο καταναλωτής. Τονίζει με έμφαση ότι εκτός των παγκόσμιων 

ενεργειακών ζητημάτων, υπάρχει θέμα και στην εγχώρια αγορά, όπου κατά την γνώμη του 

η Ρ.Α.Ε.  θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει στις 4 βασικές προμηθεύτριες εταιρίες της 

χώρας  που είναι μαζί με την Δ.Ε.Η. , ώστε ειδικά με την Δ.Ε.Η. να αποκλείσει ιδίως τα 

φαινόμενα καρτελοποίησης της αγοράς. Ταυτόχρονα τόνισε ότι και στους παρόχους αν οι 

έναντι λογαριασμοί είναι φουσκωμένοι αναιτιολόγητα ή για να εξυπηρετήσουν οι 

πάροχοι την ρευστότητα τους, τότε υπάρχει και θέμα παραβίασης του νόμου, ενώ υπήρξε 

εξόχως αποκαλυπτικός για το πώς η βίαιη απολιγνιτοποίηση της χώρας σε συνδυασμό με 

το ενεργειακό  μείγμα που εισάγουμε όχι σε σταθερές τιμές συμβολαίων πλέον, εκτινάσσει 

τα κόστη τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για την εναπομείνασα βιομηχανία στη χώρα που 

καθίσταται μη ανταγωνιστική. Ο κ. Παναγιωτάκης απαντά σε δεκάδες ακροατές με 

χρηστικές πληροφορίες και κυρίως εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στα αναλυτικά 

εκκαθαριστικών και έναντι λογαριασμών, επιβεβαιώνοντας ότι Φ.Π.Α. υπάρχει και στη 

ρήτρα αναπροσαρμογής που ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο επιστρέφεται η επιδότηση 

από το κράτος στον καταναλωτή , δηλαδή έτσι εξανεμίζεται. 


