Κ. Χατζηδάκης: "Πρωτογενές
πλεόνασμα θράσους" από πλευράς
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Για"πρωτογενές πλεόνασμα θράσους", που είναι το μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο κατηγόρησε για
το θέμα της ΔΕΗ τον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε
συνέντευξη στον στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 104,6.
"Υπάρχουνδύο θέματα", τόνισε ο υπουργός. "Το ένα θέμα είναι το πολιτικό. Είπα και στους
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που κουνάγανε και το δάχτυλο - γιατί εδώ έχουμε και ρεκόρ θράσους ότι για εμάς το θέμα είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό στη Βουλή και στους πολίτες. Δεν
πρόκειται να συγκαλύψουμε τις ευθύνες τους. Το δεύτερο (θέμα) προφανώς, εάν από την πορεία
των πραγμάτων προκύψουν στοιχεία - και αυτά τα οποία έχουν προκύψει ήδη αλλά και όσα
προκύψουν στο μέλλον- και αφορούν στη Δικαιοσύνη, η Κυβέρνηση και πάλι δεν πρόκειται να
παραμείνει απαθής. Και φαντάζομαι κι οι ίδιοι θα συμφωνούσαν, εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες
να μην συγκαλυφθούν".
Οκ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για τα μέτρα απελευθέρωσης της
αγοράς ενέργειας, στα οποία περιλαμβάνεται και η πολιτική για τη ΔΕΗ, τοποθετείται στα μέσα
Νοεμβρίου αντί για τις 31 Οκτωβρίου που ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
"Εμείςήδη έχουμε παρουσιάσει την ατζέντα μας. Έχουμε πει ότι θα καταργήσουμε αυτές τις
δημοπρασίες ΝΟΜΕ, όπως λέγονται, που υιοθετήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από τις οποίες
κέρδισαν οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ 600 εκατομμύρια εις βάρος της ΔΕΗ. Δηλαδή όλα τα μεγάλα
συμφέροντα εναντίον των οποίων ξιφουλκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει, επίσης, ότι στο πλαίσιο
των διαρθρωτικών μέτρων θα περάσουμε στο λεγόμενο target model, δηλαδή σε μια
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, για να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ότι θα
αποσύρουμε λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, διότι οι παλαιότερες από αυτές, όχι απλώς κοστίζουν,
αλλά υπάρχει μία μελέτη που δείχνει ότι η ΔΕΗ μπήκε από αυτό μόνο μέσα 683 εκατομμύρια
ευρώ. Εάν τις κλείναμε και πληρώναμε κανονικά τους εργαζόμενους στις παλαιότερες μονάδες, θα
κόστιζε λιγότερο", σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
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