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Αζήλα, 23/4/2018
ΤΠΟΜΝΗΜΑ

ηνπ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΤ ΓΔΗ
πξνο ηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο γηα ηε ζπδήηεζε επί ηνπ
ρεδίνπ Νόκνπ «Γηαξζξσηηθά κέηξα γηα ηελ πξόζβαζε ζην ιηγλίηε θαη ην πεξαηηέξσ άλνηγκα
ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο ειεθηξηζκνύ».
Καη΄ αξρήλ ζεκεηώλεηαη όηη ην λνκνζρέδην θαηαηέζεθε αηθληδηαζηηθά σο επείγνλ ζηε Βνπιή, ηελ
πεξαζκέλε Πέκπηε 19.4.2018 ην απόγεπκα, κε θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνύιεπζεο από
ηελ νπνία απνθιείζηεθε ην ζσκαηείν όπσο θαη όινη νη άιινη ελδηαθεξόκελνη, λα ζηείινπλ
ζρνιηαζκνύο θαη παξαηεξήζεηο πνπ κόλν ζεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ
αλνηρηνύ δηαιόγνπ θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο.
Δπηπιένλ, ιεηηνύξγεζε θαη δεύηεξνο θαηά ζεηξά απνθιεηζκόο αθνύ ζηε ζπλέρεηα απνθιείζηεθαλ
εκπιεθόκελνη θνξείο γηα παξάζηαζε θαη παξέκβαζε ζηελ Δπηηξνπή ζαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην
ζσκαηείν καο, παξόηη ζαο ζηείιακε γξαπηό αίηεκα αθξόαζεο ζηηο 21.4.2018, ακέζσο κόιηο
πιεξνθνξεζήθακε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ζαο. ήκεξα Γεπηέξα πξσί, 23.4.2018,
ελεκεξσζήθακε ηειεθσληθά από ην αξκόδην ηκήκα επηηξνπώλ όηη ν θαηάινγνο ησλ
παξεκβαηλόλησλ έθιεηζε ηελ Παξαζθεπή ην πξσί 20.4.2018 θαη δελ πξόθεηηαη λα γίλεη δεθηό ην
αίηεκα αθξόαζεο πνπ ππνβάιακε παξόηη ε Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάζεη εληόο ηεο εκέξαο άιιεο δύν
θνξέο.
Καηόπηλ απηνύ, ζε κηα ύζηαηε πξνζπάζεηα λα αθνπζζνύλ νη απόςεηο θαη ζέζεηο ηνπ πιιόγνπ πνπ
εθπξνζσπεί ηνπο Γηπισκαηνύρνπο Μεραληθώλ ηνπ Οκίινπ ΓΔΗ θαη ηνπ ΑΓΜΗΔ θαηαζέηνπκε
ζηελ Δπηηξνπή ζαο ζήκεξα 23.4.2014 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεκεξηλώλ ζπλεδξηάζεσλ ζαο, ην
παξόλ ππόκλεκα.
Η Κπβέξλεζε πξνρσξάεη ζηε δηάιπζε - εθπνίεζε ηεο ΓΔΗ, πνπ είλαη ε πιένλ ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο Δπηρείξεζε ηεο ρώξαο, ζην πιαίζην ηθαλνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο ησλ
δαλεηζηώλ, ησλ ζεζκώλ θαη ησλ εγρώξησλ θαη μέλσλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ.
Υαξίδεηαη δεκόζηα πεξηνπζία όπσο θαη ε δηαρείξηζή ηεο κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, νηθνλνκηθή θαη
Δζληθή αμία θαη κε πξνδηαγεγξακκέλεο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο απηήο.
Η πξνηεηλόκελε ιύζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 40% ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ κέζσ ηνπ πιένλ
ακθηιεγόκελνπ εξγαιείνπ ηεο απνεπέλδπζεο, θαηλνκεληθά, απνηειεί γηα ηελ Κπβέξλεζε ηελ
απινύζηεξε ιύζε. Σν δύζθνιν εξώηεκα γηα ηελ Κπβέξλεζε είλαη πώο ζα ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηνπ
Μλεκνλίνπ κε ην θαηλνκεληθά κεγάιν πιενλέθηεκα κηαο ηδησηηθνπνίεζεο, λα είλαη ε εληζρπκέλε
δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο απέλαληη ζηνπο όξνπο ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ησλ ζθιεξώλ εηζνδεκαηηθώλ
πεξηνξηζκώλ.
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Από ηελ άιιε όκσο, ε πξνηεηλόκελε ιύζε ηεο Κπβέξλεζεο ζπληζηά επηινγή πςεινύ θηλδύλνπ,
θαζώο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο,
αληίζηνηρα κε απηά πνπ πξνθάιεζαλ ηα πνηθίισλ απνρξώζεσλ θαη δηαβαζκίζεσλ κνληέια πνπ
δνθηκάζηεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ζηηο θπξηόηεξεο
νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε.
Καζώο είθνζη ρξόληα κεηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεζηώλ θαη νδεγηώλ, ηα κνληέια θάζε
θάζκαηνο θαη ρξνηάο πνπ δνθηκάζηεθαλ κέρξη ζήκεξα παξνπζίαζαλ «αληί αληαγσληζκνύ» αύμεζε
ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο, «αληί κείσζε» αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο kWh θαη αδπλακία ξύζκηζεο θαη
ειέγρνπ ηεο άζθεζεο κνλνπσιηαθώλ πξαθηηθώλ.
Μηα ηδησηηθνπνίεζε (ζηελ νπζία κηα εθάπαμ κεηαβίβαζε ηνπ όπνηνπ πινύηνπ από ην δεκόζην
ηνκέα πξνο ηνπο ηδηώηεο) ζρεδηάδεηαη ώζηε:
α) λα εμαζθαιίζεη κηα νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα θαη
β) λα επηηύρεη ηαπηόρξνλα ηε κεγαιύηεξε δπλαηή πξόζνδν γηα ην θξάηνο.
Όζνλ αθνξά ηνλ πξώην ζηόρν, ε απόθηεζε πιήξνπο πξνζόδνπ είλαη βεβαίσο ζεκαληηθή θαζώο ην
θξάηνο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη έζνδα θαη νπνηαδήπνηε ππνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο, ιόγσ ηεο θξίζεο θαη ζπλεπάγεηαη έλα πξαγκαηηθό θνηλσληθό θόζηνο,
γηαηί αλαγθάδεη ηελ θπβέξλεζε λα βξεη πεξηζζόηεξν ρξήκα κε ππεξβνιηθή θνξνιόγεζε.
Καη αλ αθόκε ππνζέζνπκε όηη ζρεδηάδεηαη ε θαιύηεξε πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία γηα ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο εηζπξαηηόκελεο από ηελ πώιεζε αμίαο, ε Κπβέξλεζε δελ κπνξεί λα
εμαζθαιίζεη όηη ζα θεξδίζεη ζηνλ πιεηζηεξηαζκό ν πην απνηειεζκαηηθόο επελδπηήο-παξαγσγόο ή
απηόο πνπ ζα ηεξήζεη ηηο δεζκεύζεηο ηνπ.
Ο δεύηεξνο ζηόρνο, ν ζηόρνο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ζπληζηά θαη ην κεγάιν δηαθύβεπκα γηα ηελ
Κπβέξλεζε, θαζώο απηό ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα ζέκαηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πινύηνπ. Η έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θαηαλνκή κπνξεί ζε κεξηθά ρξόληα λα θαηαηξέρεη ηελ νηθνλνκία, όρη κόλν
κε ηε κνξθή θνηλσληθήο αλαηαξαρήο, αιιά θαη κε ηε ζηελόηεξε έλλνηα κηαο καθξνρξόληαο
νηθνλνκηθήο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο.
εκεησηένλ, όηη ε ζύγρξνλε Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα απνηέιεζε, νπζηαζηηθά, πξντόλ ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ απνζεκάησλ ιηγλίηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην ρώξν καο θαηά ηε
δηάξθεηα εθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ βηνινγηθήο εμέιημεο. Όιεο νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 60
ρξόλσλ, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο ζπλδένληαη σο πξνο ηε θύζε ηνπο, κε θάπνην ηξόπν,
κε ηελ καδηθή αμηνπνίεζε ηεο εθιπόκελεο ελέξγεηαο από ηελ θαύζε ησλ κηζώλ πεξίπνπ
απνζεκάησλ ιηγλίηε ηεο Υώξαο καο.
Δθπνηώληαο, ππνιεηηνπξγώληαο ή θιείλνληαο όκσο ιηγληηηθέο κνλάδεο θαη απαμηώλνληαο ζε κηα
λύρηα 60 ρξόληα πξόηππεο ρξήζεο ελέξγεηαο, εμαιείθνληαη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αιιά θαη ζε θάζε
άιιε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα.
Μηα θαζνιηθή επνπηεία ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα θαζώο θαη
ησλ λέσλ ελαιιαθηηθώλ ηερλνινγηώλ (ζε όηη βαζκό έρνπλ αλαπηπρζεί) καο επηβάιιεη ηε
δηαπίζησζε όηη απαηηνύληαη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο πξόνδνη θαη κεγάια βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί έλα βηώζηκν ελεξγεηαθό κέιινλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο ΑΠΔ.
Πξόζθαηεο δε εξγαζίεο ησλ R. Kümmel (2011), Ayres (2007-12) , D.Stern (2009-11) έρνπλ
ππνζηεξίμεη όηη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη ε ζεξκνδπλακηθή
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε ρξήζηκν έξγν- εμέξγεηα- έρνπλ παίμεη θαζνξηζηηθό
ξόιν ζηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο βηνκεραληθέο θαη αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο.
Αληηπαξαβάιινληαο ηα κνληέια ηνπο ζηελ θακπύιε αλάπηπμεο ησλ ΗΠΑ, ηεο Αγγιίαο θαη ηεο
Ιαπσλίαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νύ αηώλα, θαηέδεημαλ πέξα από θάζε ακθηβνιία, όηη ηα νθέιε
από ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν
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ζηελ «αύμεζε ηεο ζεξκνδπλακηθήο απνδνηηθόηεηαο, κέζσ ηεο νπνίαο ε ελέξγεηα θαη νη πξώηεο
ύιεο κεηαηξέπνληαη ζε ρξήζηκν έξγν».
Δίλαη νη λόκνη ηεο ζεξκνδπλακηθήο απηνί πνπ ζεκειηώλνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην επίπεδν
παξαγσγηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ καδί κε ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηηο λέεο κνξθέο
νξγάλσζεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ζπλδηακνξθώλνπλ ην λόκν ηεο Οηθνλνκίαο: ν πινύηνο θαηαλέκεηαη
ζηηο αγνξέο θαη ν πνιηηηζκόο- ην λνκηθό πιαίζην- θαζνξίδεη κηα θνηλσληθά επηζπκεηή (ή απνδεθηή)
θαηαλνκή ηεο επεκεξίαο.
Η παγθόζκηα ελεξγεηαθή κεηάβαζε ζα είλαη παξαηεηακέλε (20-50 ρξόληα) θαη δαπαλεξή.
Όιεο νη ρώξεο ηνπ θόζκνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη πξνσζνύλ πξσηίζησο ηηο εγρώξηεο πεγέο ελέξγεηαο
γηα ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο. Γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο
ρξεζηκνπνηνύλ εγρώξηα θνηηάζκαηα άλζξαθα, πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηα ππξεληθά θαύζηκα θαη
κηθξό πνζνζηό ησλ πγξώλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ΑΠΔ.
ην κεηαμύ, έσο ηόηε, νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο επελδύζεηο ζα είλαη νη επελδύζεηο ζηηο
δεπηεξεύνπζεο εθείλεο θαηλνηνκίεο ησλ πξνεγκέλσλ ζπκβαηηθώλ ηερλνινγηώλ ζε ήδε
εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο ή ζε θαηλνύξγηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο.
Δίλαη ν κόλνο ηξόπνο λα παξαηείλνπκε ηελ ππέξηαηε θαινηπρία θαη ηελ όπνηα επκάξεηα καο έκεηλε,
ηελ όπνηα πνιηηηθή θαη ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία, γηα κεξηθέο δεθαεηίεο αθόκε, αιιά ηαπηόρξνλα λα
πξνεηνηκαζηνύκε γηα λα γεθπξώζνπκε θαηάιιεια ην παξόλ ελεξγεηαθό καο θαζεζηώο κε απηό πνπ
ζα αλαδπζεί ηηο επόκελεο δεθαεηίεο.
ην ζεκεξηλό παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θακηά επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ειπίδεη
όηη ζα επηβηώζεη, αλ δελ κπνξεί λα αλακεηξεζεί ζηα επίπεδα πνπ ζέηνπλ νη εγέηεο ηνπ θιάδνπ, ζε
όια ηα κέξε ηεο γεο.
Οη ηππηθέο ζεξκνδπλακηθέο απνδόζεηο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από άλζξαθεο
ζηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο βξίζθνληαη θνληά ζην 40%, ελώ νη ηππηθέο απνδόζεηο ησλ ιηγληηηθώλ
κνλάδσλ ηεο ΓΔΗ βξίζθνληαη γύξσ ζην 30%.
Κάζε επξώ δαπάλεο γηα επηιεθηηθέο παξεκβάζεηο ζύγθιηζεο ησλ απνδόζεσλ κε απηέο ησλ δπηηθώλ
νηθνλνκηώλ κεηώλεη ην θόζηνο παξαγσγήο, εμνηθνλνκεί απνζέκαηα, ειαρηζηνπνηεί ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο, δεκηνπξγεί θαη δηαζθαιίδεη ζέζεηο εξγαζίαο, θαζηζηά ηελ νηθνλνκία
αληαγσληζηηθόηεξε, παξάγεη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ζπλνιηθνύ ΑΔΠ.
Δάλ ε εκπεηξία ηδησηηθνπνηήζεσλ δηδάζθεη θάηη, είλαη όηη ην θεληξηθό ζέκα ηεο ζπδήηεζεο ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε θύζε ησλ νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ - δνκέο θηλήηξσλ,
ηερλνινγηθέο αιιαγέο, νξγαλσζηαθή αξρηηεθηνληθή - θαη όρη ζηελ επξεία ηδενινγηθή ζπδήηεζε γηα
ην ξόιν θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο ηδηνθηεζίαο.
Η αληηθαηάζηαζε ηνπ δεκόζηνπ management κε έλα ηδησηηθό δελ εμππεξεηεί από κόλν ηνπ ην
δεκόζην ζπκθέξνλ, όπσο αθξηβώο θαη ε ηδησηηθή ηδηνθηεζία δελ ππήξμε ηθαλή γηα λα
κεγηζηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ κεηόρσλ-agent theory.
Σν βαζηθό εξώηεκα είλαη ππό πνηεο ζπλζήθεο-δνκέο θηλήηξσλ- ζα είλαη πην πηζαλό νη δηεπζπληέο
λα ελεξγνύλ πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ.
Δλ ηέιεη, ε ινγνδνζία θαη ε ελαξκόληζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιηηώλ πξέπεη λα είλαη νη
θαηεπζπληήξηνη ζηόρνη.
Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ε θξαηηθή ηδηνθηεζία είλαη παλάθεηα θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί
όπσο ιεηηνπξγνύζε κέρξη ζήκεξα. Οη κνλνπσιηαθέο δνκέο, είηε ζηνλ δεκόζην είηε ζηνλ ηδησηηθό
ηνκέα, είλαη ζπλήζσο αλαπνηειεζκαηηθέο.
Πώο όκσο, ζα κπνξνύζε λα νξγαλσζεί έλα κνλνπώιην ώζηε ην κέιινλ ηνπ λα αληαγσλίδεηαη ην
παξόλ ηνπ;
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Αιιά γηα λα αλαζπληαρζεί έλαο ζεζκόο είηε πξόθεηηαη γηα κηα επηρείξεζε, είηε γηα έλα ζπλδηθάην ή
κηα θπβέξλεζε- απαηηείηαη πάληνηε λα ιακβάλνληαη ηξία κέηξα.
1. Να εγθαηαιεηθζνύλ όια όζα δελ ιεηηνπξγνύλ, όζα δελ ιεηηνύξγεζαλ πνηέ, όια όζα έραζαλ πηα
ηε ρξεζηκόηεηα ηνπο θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ.
2. Να ζπγθεληξσζεί ε πξνζνρή ζηα πξάγκαηα πνπ απνδίδνπλ, ζηα πξάγκαηα πνπ παξάγνπλ
απνηειέζκαηα, ζηα πξάγκαηα πνπ βειηηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο νξγάλσζεο λα απνδίδεη έξγν, θαη
3. Να αλαιπζνύλ νη θαηαζηάζεηο κηζνεπηηπρίαο θαη νη θαηαζηάζεηο κηζναπνηπρίαο. Μηα αλάθακςε
απαηηεί λα εγθαηαιεηθζνύλ όζα δελ παξάγνπλ έξγν θαη λα ελεξγνπνηεζνύλ όζα παξάγνπλ έξγν.
Η ηδησηηθνπνίεζε δελ επηβάιιεηαη από θακία νδεγία. Πξώηνο επηηαθηηθόο ζηόρνο ηεο
νδεγίαο είλαη λα δηαζθαιίζεη έλα αληαγσληζηηθό πιαίζην. Η ηδησηηθνπνίεζε δελ είλαη νύηε
αλαγθαία νύηε ηθαλή γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ πιαηζίνπ.
Αλ ε ίδηα ε ηδησηηθνπνίεζε /δηάζπαζε είλαη απιώο ν έλαο ηξόπνο γηα λα επηηεπρζεί κηα
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία -ε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν άιινο.
Σα ηδηνθηεζηαθά δηθαηώκαηα εύθνια θαζηεξώλνληαη θαη νπνηαδήπνηε κεηαξξύζκηζε κπνξεί λα
θαηαζηξέςεη κεξηθά από απηά. Οη κεηαξξπζκίζεηο θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ κπνξεί λα
είλαη δύζθνιν λα αθπξσζνύλ αξγόηεξα. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά από ηελ
αξρή -ή, ηνπιάρηζηνλ, όζν γίλεηαη πην ζσζηά.
Τπάξρνπλ ζνβαξνί ιόγνη λα αλαβιεζεί ε απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε.
Οη ρακέλεο επθαηξίεο ηνπ παξειζόληνο γηα ζύκπξαμε ηεο ΓΔΗ κέζσ ζηξαηεγηθνύ επελδπηή
EDF θαη RWE, ώζηε λα γηλόηαλ αηζζεηή ε παξνπζία ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξώπε κέζσ
ηζρπξώλ ζπκκαρηώλ νδήγεζαλ ζην δηακειηζκό ηεο
κεγαιύηεξεο εηαηξείαο θαη ηελ
αλαζθάιεηα γηα ην ελεξγεηαθό κέιινλ ηεο Υώξαο. Οη Δπξσπαίνη, παξνιίγν, ελεξγεηαθνί
ζύκκαρνη δελ ζηελαρσξήζεθαλ ηδηαίηεξα αθνύ θηλήζεθαλ γξήγνξα θαη ζπκπξάμαλε ζε
ελαιιαθηηθέο αλαδπόκελεο αγνξέο, όπσο έπξαμε ε RWE κε ηε γεηηνληθή Σνπξθία.
Οη δύν «κηθξέο ΓΔΗ» νη ζπγαηξηθέο δειαδή ηνπ 2018 έξρνληαη σο θαηαζηξνθηθόηεξεο ηεο
πξνεγνύκελεο «κηθξήο ΓΔΗ» ηνπ 2014. πλδπαδόκελεο κε ηα ΝΟΜΔ αθήλνπλ ζηε ΓΔΗ πειάηεο
πνπ δελ είλαη επηζπκεηνί ζηνπο λπλ παξόρνπο, ελώ ηαπηόρξνλα ηα ΝΟΜΔ παξακέλνπλ κόλν γηα ηε
ΓΔΗ παξόηη πιένλ θαη ηξίηνη (νη λένη αγνξαζηέο) ζα έρνπλ δηθή ηνπο ιηγληηηθή παξαγσγή θαηά
ζπλέπεηα θαη πξόζβαζε ζε απηήλ. Μέζσ ησλ ΝΟΜΔ επηβάιιεηαη ζηε ΓΔΗ δε λα δηαηεξήζεη κόλν
ην 50% ησλ πειαηώλ ηεο ρσξίο λα απνθηά θαλέλα έζνδν.
Παξόηη ζην ηειεπηαίν ζπκπιεξσκαηηθό κλεκόλην (ζει 32) γίλεηαη ζαθέο όηη κε ηελ
απνεπέλδπζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο ηεο ΓΔΗ ζα γίλεη απνθιηκάθσζε - κείσζε ησλ
ΝΟΜΔ, ζην ππό ςήθηζε λνκνζρέδην δελ ππάξρεη θακία πξόβιεςε.
Καηά ζπλέπεηα εθεμήο κηα «κηθξόηεξε» ΓΔΗ ζα πξέπεη πιένλ λα δηαζέηεη κεγαιύηεξεο
πνζόηεηεο ΝΟΜΔ επηηείλνληαο ηηο ήδε δπζκελείο
νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο γηα ηελ
επηρείξεζε.
Γύν εηαηξείεο εθηηκεηέο ζα ππνινγίζνπλ ηελ αμία ησλ παγίσλ, ζα δηαηεξεζνύλ ηα ζηνηρεία
απόξξεηα θαη ζα δνζνύλ ζην Γ ηεο ΓΔΗ γηα λα απνθαζίζεη, όηαλ πιένλ ζα έρνπλ γίλεη νη
δηαγσληζκνί. Καηόπηλ απηνύ, νύηε ε Βνπιή ζα έρεη θάπνην ξόιν.
ηε «Μηθξή ΓΔΗ» ππήξρε θαηώηεξν όξην βάζεη ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ ηόηε είρε εθηηκεζεί
πεξίπνπ 2 δηο, παξόηη θαη ηόηε ζηελ αληίζηνηρε παξέκβαζε πνπ θάλακε είρακε πξνζδηνξίζεη κε
ζηνηρεία πνιύ κεγαιύηεξε ηελ αμία ησλ ηόηε παγίσλ. Δπηπξόζζεηα, ε κηθξή ΓΔΗ έδηλε θαη δηέμνδν
ζην άλνηγκα ηεο ιηαλεκπνξηθήο Αγνξάο .
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ήκεξα όκσο δελ ππάξρεη θακία πξόβιεςε ειάρηζηνπ νξίνπ γηα ηελ πώιεζε ησλ κνλάδσλ
πνπ πξννησλίδεη ην ράξηζκα ησλ κνλάδσλ ζε όινπο εθείλνπο πνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα
θαηαζθεπάζνπλ δηθέο κνλάδεο ιηγληηηθέο παξαγσγήο εδώ θαη 15 ρξόληα θαη δελ ην έπξαμαλ
πεξηκέλνληαο ππνκνλεηηθά ην ηξέρνλ λνκνζρέδην γηα λα ηηο πάξνπλ άθνπα.
Σα ρξήκαηα πνπ ζα εηζέπξαηηε ε ΓΔΗ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ ην 2014 πήγαηλαλ κόλν γηα
επελδύζεηο θπξίσο γηα αληηθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ θπξίσο ζηε Γπηηθή
Μαθεδνλία. Σώξα δελ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην παξά κόλν θάπνηεο ειαθξύλζεηο ζηα ηηκνιόγηα
άλεπ νπζηαζηηθήο επελδπηηθήο αμίαο ζηηο πιεηηόκελεο πεξηνρέο.
Οη επελδύζεηο πνπ απαζρόιεζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο πνιίηεο ζηελ πεξηνρή, έδσζαλ
πξνζηηζέκελε αμία, πλνή θαη ελίζρπζαλ νπζηαζηηθά ηε βησζηκόηεηα ησλ πεξηνρώλ ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Μεγαιόπνιεο, γηα εμήληα θαη πιένλ ρξόληα εμαθαλίδνληαη κε
κηαο αλεπηζηξεπηί, κε ηε δεκηνπξγία πνιιαπιώλ πιεγώλ, ηδηαίηεξα ζηελ επαίζζεηε θαη
πνιππαζή παξακεζόξην πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
ηνλ πξνεγνύκελν λόκν ηνπ 2014 πεξηιακβαλόηαλ ην Ακύληαην, όρη ε Μεγαιόπνιε, ε Κνκνηελή
θαη 850 MW πδξνειεθηξηθώλ Μνλάδσλ. ην ηξέρνλ Ννκνζρέδην ην Ακύληαην δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη αιιά ζύκθσλα κε ηηο θπβεξλεηηθέο δειώζεηο ζα ππάξμεη γηα απηό άιιε
δηαδηθαζία, ρσξίο δηαγσληζκό, κε επηινγή ηεο πξνζθνξόηεξεο ιύζεο θαη όρη απαξαίηεηα ηεο
κεγαιύηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο!
Γηα ηε Μειίηε ΙΙ πσιείηαη ε άδεηα, ρσξίο λα ππνρξεώλεηαη ν λένο ηδηνθηήηεο λα πξνρσξήζεη
ζηελ θαηαζθεπήηεο όπσο πξνέβιεπε ν παιηόο λόκνο.
Σν θπξηόηεξν, πξνρσξά έλα ηόζν ζεκαληηθό λνκνζρέδην απνπζία Δζληθνύ Δλεξγεηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη θαζνξηζκνύ ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ ηνπιάρηζην γηα ηα επόκελα είθνζη ρξόληα.
Πώο ππνγξάθνληαη θαζεκεξηλά θαη αζηακάηεηα ζπκβάζεηο ΑΠΔ γηα είθνζη ζπλ πέληε έηε, πσο
θαζηεξώλνληαη δηαδηθαζίεο ηύπνπ ΝΟΜΔ, πώο ζρεδηάδνληαη θαη πξνρσξάλε γηα ςήθηζε
λνκνζρέδηα γηα πώιεζε ιηγληηηθώλ κνλάδσλ, όηαλ απνπζηάδεη παληειώο από ηε Υώξα ν
Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο απηήο;
Ο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο δελ είλαη απηόο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιεηα
εθνδηαζκνύ θαη λα ζηνρεύεη ζηελ Δζληθή Αλεμαξηεζία θαη ηελ επεκεξία ηεο Υώξαο;
Δπίζεο ζνβαξό εκθαλίδεηαη ην πξόβιεκα κε ην ιηγληηηθό ηέινο ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ΑΗ
θαη Οξπρεία. Έσο ηώξα είλαη 0,5% ζην ηδίξν ηεο ιηγληηηθήο kwh. Με ηε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ
ζα είλαη 1,2 επξώ /ιηγληηηθή kwh κε απνηέιεζκα, εθεμήο ηα ζπλνιηθά πνζά λα είλαη ηειηθά πνιύ
ιηγόηεξα γηα ηηο πιεηηόκελεο πεξηνρέο.
Ο πεξηνξηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο κνλάδαο ηεο Μεγαιόπνιεο ( Άξζξν 3, παξάγξαθνο 10,
ζρέδην λόκνπ) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 30% (από 850 MW, βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο από ηε
ΡΑΔ Άδεηαο παξαγσγήο ΑΓ 01218 ΤΑ Γ5/ΗΛ/Α/Φ7/750/7280 - 4.7.2008, ζε 500 MW)
απνηειεί πξσηνθαλή ρεηξαγώγεζε ηεο αγνξάο, εμαλεκίδεη ηηο πξννπηηθέο απόζβεζεο ηεο
επέλδπζεο απηήο θαη επηβαξύλεη γηα άιιε κηα θνξά ηνλ Έιιελα πνιίηε θαη θαηαλαισηή.
Η ξύζκηζε απηή απνηειεί βίαηε παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο ζηελ Αγνξά ε νπνία ιεηηνπξγεί
βάζεη ξπζκίζεσλ ηεο ΡΑΔ (Κώδηθαο πλαιιαγώλ Η/Δ θαη Κώδηθαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Η/Δ) θαη πξνθαλώο νδεγεί ζηελ έκκεζε πξηκνδόηεζε ησλ ππό
πώιεζε ιηγληηηθώλ Μνλάδσλ Μεγαιόπνιεο 3 & 4 ελώ ηαπηόρξνλα πξνθαιεί αδηθαηνιόγεηε
νηθνλνκηθή δεκία ηεο Δπηρείξεζεο από ηελ αδπλακία πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο ππόςε
Μνλάδαο.
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Σν Ννκνζρέδην νξίδεη όηη αλ δελ βξεζεί αγνξαζηήο νη ηξεηο κνλάδεο ζα πνπιεζνύλ ρσξίο
ειάρηζηε ηηκή. Μεηά είλαη ζίγνπξν παξά ηηο αληίζεηεο δηαβεβαηώζεηο όηη ζα αθνινπζήζνπλ ηα
λεξά.
Οη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο παξακέλνπλ ζηαζεξά θιεηδσκέλεο ζηα 2,7 πεξίπνπ δηο παξά ηα
επαλεηιεκκέλα κέηξα πνπ εμήγγειιε ε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΗ γηα δηαθαλνληζκό νθεηιώλ θαη
δηεπθνιύλζεηο πιεξσκήο. Δπηπιένλ κέρξη ην 2020, ε ΓΔΗ ζα πξέπεη λα παξακείλεη
ππνρξεσηηθά κε ην 50% ησλ ζεκεξηλώλ πειαηώλ ηεο, ρσξίο θαλείο ζήκεξα λα μέξεη πσο ζα
πινπνηεζεί ε απαίηεζε απηή.
Με ηελ απόζρηζε ησλ ελ ιόγσ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ην πξόβιεκα εηζξνώλ δηνγθώλεηαη γηα ηελ
εηαηξεία αθνύ ζα κεησζεί ε παξαγσγή, ελώ παξάιιεια ε δήηεζε ιηαληθήο ηεο ΓΔΗ ζα
παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα, ιόγσ ηνπ ζηαζεξνύ πειαηνινγίνπ ηεο.
Σν πιένλ παξάδνμν είλαη όηη ελώ κέζσ ησλ ΝΟΜΔ ν ρνλδξέκπνξνο αγνξάδεη θζελά εηο βάξνο
ηεο ΓΔΗ πνπ ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη ελέξγεηα αληί απηόο λα ηε δηαζέζεη ζηε εζσηεξηθή
αγνξά ώζηε λα κεησζεί ην πνζνζηό ιηαληθήο ηεο ΓΔΗ, πνιιέο θνξέο θεξδνζθνπώληαο, ηελ
πνπιά ζην εμσηεξηθό, ελώ ε ΓΔΗ αληίζεηα αλαγθάδεηαη λα αγνξάδεη αθξηβά από ην εμσηεξηθό
ελέξγεηα, γηα λα θαιύςεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο.
Η πώιεζε ηνπ 40% πεξίπνπ ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο (Μεγαιόπνιε 3 θαη 4, ζπλνιηθά 600
MW, Μειίηε Ι, 330 MW θαη άδεηα Μειίηεο ΙΙ, 450 MW) νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ηε
ΓΔΗ ζηελ θαηαζηξνθή, αθνύ ην ηίκεκα δελ πξνζδηνξίδεηαη νύηε ζαλ ειάρηζην όξην. Οη
Μνλάδεο απηέο είλαη επέιηθηεο, έρνπλ ρακειό κεηαβιεηό θόζηνο θαη ρακειέο εθπνκπέο ιόγσ
ησλ κνλάδσλ απνζείσζεο πνπ δηαζέηνπλ θαη είλαη νη κνλαδηθέο ιηγληηηθέο κνλάδεο ζήκεξα
πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ηξόπν απηό. Ωο απνηέιεζκα έρνπλ απμεκέλεο ώξεο ιεηηνπξγίεο θαη
ζπκκεηέρνπλ ζπλερώο ζην ζύζηεκα ρσξίο πξνβιήκαηα.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη επηπιένλ ησλ παξαπάλσ νξηζκέλα εξσηήκαηα, από κηα ζεηξά απηώλ
πνπ ηέζεθαλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΗ ΑΔ (10.1.2018 θαη 27.2.2018) θαη παξακέλνπλ κέρξη
ζήκεξα αλαπάληεηα, γηα λα πξνβιεκαηίζνπλ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπο Βνπιεπηέο πνπ ζα θιεζνύλ λα
ςεθίζνπλ έλα βηαζηηθό θαη πξόρεηξν λνκνζρέδην κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία,
ηνλ θαηαλαισηή, ηελ Δζληθή αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ θαη ηεο απηνλνκίαο, ηε
ρεηξαγώγεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ πόξσλ.
ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΞΑΓΓΔΛΘΔΙΑ ΠΩΛΗΗ ΣΩΝ
ΑΗ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙΙ, IV θαη ΜΔΛΙΣΗ Ι θαη ΙΙ (άδεηα)
1) Η πξσηνθαλήο θαζπζηέξεζε ππνγξαθήο λέαο ηξηεηνύο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο ζε
ζπλέρεηα ηεο ηζρύνπζαο ε νπνία έιεμε ηελ Σξίηε 27.2.2018, νθείιεηαη θαη ζηελ
εμαγγειζείζα απνεπέλδπζε ησλ ιηγληηηθώλ Μνλάδσλ;
2) Οη εξγαδόκελνη ζηηο πξνο πώιεζε Μνλάδεο ζα θαιύπηνληαη από ηε λέα πιινγηθή
ύκβαζε Δξγαζίαο ηεο ΓΔΗ ΑΔ;
(Με ην λνκνζρέδην απηό δελ δηαζθαιίδεηαη κε θαλέλα ηξόπν ε ζπλέρηζε ησλ Δ θαη ΚΚΠ
ΓΔΗ γηα ηα επόκελα 6 ρξόληα «εξγαζηαθήο εμαζθάιηζεο»)
3) Πνηα δηαδηθαζία πξόθεηηαη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνεπέλδπζεο ησλ
ιηγληηηθώλ Μνλάδσλ θαη ηελ πώιεζε ησλ ζηαζκώλ παξαγσγήο;
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4) Η αύμεζε ηηκήο ηνπ CO2 πνπ από 5€/tn νδεύεη ήδε ζηα 12 €/tn θαη εθηηκάηαη όηη ζύληνκα
ζα αγγίμεη (πξνβιέςεηο γηα ην ρξεκαηηζηήξην ξύπσλ) ηα 20€/tn!!
Απηό δελ ζα απνηειέζεη θξέλν ζηελ πξνζπάζεηα πώιεζεο κε απξόβιεπηεο εμειίμεηο ή
ηειηθά ζα πξηκνδνηεζεί ν ππνςήθηνο επελδπηήο από ην θξάηνο δεκηνπξγώληαο έηζη
ρεηξαγώγεζε ηνπ αληαγσληζκνύ εηο βάξνο ηεο ΓΔΗ;
5) Πώο κπνξεί λα γίλεη πώιεζε εγθαηαζηάζεσλ ρσξίο εγθεθξηκέλεο άδεηεο (πρ άδεηεο ρξήζεο
λεξνύ, άδεηεο απόζεζεο ζηεξεώλ παξαπξντόλησλ ζηα Οξπρεία);
6) Αλ δελ βξεζεί αγνξαζηήο ηη ζα γίλεη κε ηηο ηπρόλ ελδηάκεζεο ζπγαηξηθέο θαη ηνπο
εξγαδόκελνπο πνπ ζα ππαρζνύλ ζε απηέο θαηά ην κεηαβαηηθό ηδηνθηεζηαθό θαη εξγαζηαθό
θαζεζηώο;
7) Αλ ηειηθά νινθιεξσζεί ε εμαγγειζείζα πώιεζε πσο θαη πόζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα
εμαζθαιηζζνύλ; Ση ζα ηζρύζεη κεηά ηελ πώιεζε;
8) Δμεηάδνληαη κεηαζέζεηο ησλ ελαπνκεηλάλησλ; ε πνηεο νξγαληθέο ζέζεηο; Με ηη θξηηήξηα;
9) Η V Μνλάδα θπζηθνύ αεξίνπ αλήθεη ζηε ΓΔΗ θαη δελ ζα πσιεζεί. Τπάξρνπλ εξγαδόκελνη
πνπ δνπιεύνπλ ηαπηόρξνλα ζηελ IV θαη ζηελ V Μνλάδα. Πσο ζα γίλεη ν δηαρσξηζκόο
απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ;
10) Με πνηα θξηηήξηα ζα γίλεη ε πιήξεο ζηειέρσζε ηεο V Μνλάδαο θπζηθνύ αεξίνπ ζηε
Μεγαιόπνιε;
11) Τπάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ιεηηνπξγίαο ( πρ λεξνύ-απνβιήησλ) ηεο V Μνλάδαο θαη
ηεο IV Μνλάδαο θαζώο θαη πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη γηα απηέο. Πσο ζα γίλεη μεθάζαξα
ινηπόλ ν δηαρσξηζκόο;
12) Η έθηαζε ησλ νξπρείσλ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο ζα παξακείλεη ζηελ θαηλνύξγηα
εηαηξεία;
13) Ση ζα γίλεη κε ην Πξόηππν Υεκηθό Δξγαζηήξην θαηά ISO 17025 πνπ εδξεύεη ζήκεξα ζηε
Μεγαιόπνιε IV θαη εθηειεί πηζηνπνηεκέλεο αλαιύζεηο θαπζίκσλ γηα όιν ην Νόηην
ύζηεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Νεζηώλ);
14) Θα ππάξμνπλ ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο νξγαλσηηθώλ δνκώλ γηα ηνπο Σνκείο πληήξεζεο ησλ
Μνλάδσλ (ΓΔΗ θαη Ιδηώηε) εηδηθά γηα ηε Μεγαιόπνιε θαη ελ γέλεη γηα ην Νόηην ύζηεκα
θαη εάλ λαη πνηεο πξνβιέπεηαη λα είλαη απηέο;
Για ηοςρ απολύηωρ παπόμοιοςρ με ηην εποσή ίδπςζήρ ηηρ και ακόμα
ιζσςπόηεποςρ ζηην ηπέσοςζα εποσή λόγοςρ, οι ανάγκερ ηηρ Χώπαρ απαιηούν
μια ενιαία Επισείπηζη Ηλεκηπιζμού, ανεξάπηηηη από ηην εμπλοκή ηος κπάηοςρ
ζηην καθημεπινή ηηρ λειηοςπγία και διοίκηζη, η οποία αςηοδύναμα ή και με
ιζσςπέρ ζςμμασίερ με ομοειδείρ εηαιπείερ ηος Εςπωπαϊκού σώπος θα ςπηπεηεί
ηο ζςμθέπον ηος Ελληνικού Λαού και ηην αναπηςξιακή πποοπηική ηηρ Χώπαρ.

Ωο ππέξηαην επηρείξεκα παξαζέηνπκε ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ ηδξπηηθνύ
λόκνπ ηεο ΓΔΗ, κε ην εξώηεκα:
«Ποιος ΙΔΙΩΤΗΣ θα αναλάβει τις σποτρεώσεις της ΔΕΗ απέναντι στον
Ελληνικό λαό;»
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΞΔΝ. ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ
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