
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Η πξόηαζε πάιεο πνπ πξνβάιινπκε γηα ηελ Ελέξγεηα 
 

Σηηο ζπλζήθεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, πξνβάιιεηαη ε άπνςε φηη ην πξφηππν ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο» είλαη ην 
εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη δηέμνδν 
ηθαλνπνηεηηθήο θεξδνθνξίαο γηα ηα ππεξζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα. Σηνρεχεη ζην λα δηακνξθψζεη θίλεηξα επελδχζεσλ, 
θίλεηξα εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα λα δψζεη πξνζσξηλή ψζεζε ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε. 
Πξνσζεί λέεο επελδχζεηο πνπ αγθαιηάδνπλ αξθεηνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο απ' ηελ ελέξγεηα θαη ηε κεηαπνίεζε κέρξη ηηο 
κεηαθνξέο θαη ηε βηνκεραλία θαηαζθεπψλ θαη δηαζθαιίδνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο. Σπλνδεχεηαη απφ ηελ 
πξνζπάζεηα αύμεζεο ηνπ βαζκνύ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, επέθηαζεο ησλ «καχξσλ» εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 
ειαζηηθήο - πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, λέαο αθαίξεζεο αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Οδεγεί ζηελ αθαίκαμε ηνπ ιαϊθνύ 
εηζνδήκαηνο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε πξφζζεηε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξάζηλσλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, κέζσ 
πξάζηλσλ θφξσλ θαη λέσλ πξάζηλσλ ηειψλ ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο. 

 
Τν πξφβιεκα ηεο Δλέξγεηαο είλαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ. Πξνυπνζέηεη ζχγθξνπζε θαη ξήμε 

κε ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ζηηο πεγέο θαη ζηηο ππνδνκέο παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο Δλέξγεηαο. Απαηηεί αλαηξνπέο 
ζην ραξαθηήξα ηεο εμνπζίαο, ψζηε λα ππάξμεη θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, κε ζηφρν ηε ιατθή επεκεξία. Μέζα ζε απηφ ην 
ηδηνθηεζηαθφ θαη πνιηηηθφ θαζεζηψο, φπνπ νη πξψηεο χιεο, ηα κέζα παξαγσγήο, ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ 
ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζα απνηεινχλ θξαηηθή θνηλωληθή ηδηνθηεζία, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπ ιανχ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ζα αλήθεη ζε έλαλ απνθιεηζηηθά θξαηηθό, εληαίν θνξέα 
ελέξγεηαο, κεραληζκφ ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο ζα ππεξεηεί έλα ζχλνιν ζηφρσλ θαη θξηηεξίσλ: 
α) Τε δηαζθάιηζε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο βηνκεραλίαο πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ κέζσλ παξαγσγήο. Τε ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θαη θιάδσλ 
κε κνριφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. Τε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο κε ζηφρν ηε ζπλεηαηξηζηηθή 
ζπγθεληξνπνίεζή ηνπο. 
β) Τελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θαη θηελήο ιατθήο θαηαλάισζεο, ε νπνία ζα αλεβάδεη ζπλνιηθά ην επίπεδν δσήο, ζα 
θαηνρπξψλεη ζηελ πξάμε ην ελεξγεηαθφ πξντφλ σο θνηλσληθφ αγαζφ. 
γ) Τελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη ησλ νηθηζηηθψλ δσλψλ θαη γεληθφηεξα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
δ) Τε κείσζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια ηελ αλάπηπμε δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 
ακνηβαία επσθειή βάζε, φηαλ θαη φπνπ πξνθχπηνπλ νη αλάινγεο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

Τφηε κφλν κπνξεί λα πινπνηεζεί ν θεληξηθόο ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο ηνπ θξαηηθνχ θνξέα ελέξγεηαο, δειαδή ν 
ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο πξνωζεί, πξνγξακκαηίδεη θαη ζπλδπάδεη αξκνληθά φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ πξναλαθέξακε. Σε 
απηέο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο απνθηά ξφιν νπζηαζηηθφ ν εξγαηηθφο θαη θνηλσληθφο έιεγρνο. 

 
Υπφ απηή ηελ πξνυπφζεζε ν θξαηηθφο θνξέαο ελέξγεηαο, απαιιαγκέλνο απφ ηνπο ζηδεξέληνπο λφκνπο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ θέξδνπο, ζα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο πφζνη ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο 
ρξεηάδνληαη, πνχ ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη κε ηη πεγέο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηε δεκφζηα 
πγεία, ηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 
ζα εξγαζηνχλ ζε απηνχο ηνπο ζηαζκνχο. Θα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή κε άμνλεο: 
1. Τελ αμηνπνίεζε εγρψξησλ πεγψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο θαηάιιειεο ρξήζεηο - πεξηνρέο - ηερλνινγίεο, ηα κεγέζε, κε βάζε 
ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα. Τελ αμηνπνίεζε ησλ ιηγληηηθψλ θνηηαζκάησλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Μεγαιφπνιεο 
κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Τελ αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, πνπ δελ θξίζεθε 
θεξδνθφξα ε εμφξπμή ηνπο απφ ηδησηηθνχο θαπηηαιηζηηθνχο νκίινπο, ηδηαίηεξα ζήκεξα ζε ζπλζήθεο αλφδνπ ηεο ηηκήο ηνπ 
πεηξειαίνπ θαη βειηίσζεο ησλ ηερλνινγηψλ εμφξπμεο. 
2. Τε ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα εμεχξεζε λέσλ πεγψλ (π.ρ. πηζαλά θνηηάζκαηα ζε Ιφλην - Αηγαίν θιπ.) θαη αμηνπνίεζε ησλ 
ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απηνδπλακίαο. 
3. Τε δηαθξαηηθή ακνηβαία επσθειή ζπλεξγαζία ζε ηνκείο, φπσο: 



 Η αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε δηθηχσλ - αγσγψλ κεηαθνξάο ελεξγεηαθνχ πξντφληνο κε πξνυπνζέζεηο πνπ 
ζπλδπάδνπλ ην ακνηβαίν φθεινο δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ 
θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ εγρψξηνπ πξντφληνο.  

 Η κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ε αλάπηπμε εγρψξηαο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
 Η θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ εηζαγσγψλ θαπζίκσλ θαη γεληθφηεξα ησλ φξσλ δηεμαγσγήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ.  
 
Καινχκε ζε καδηθή αγσληζηηθή ζπζπείξσζε ελάληηα ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο απειεπζέξωζεο θαη ηωλ 

ηδηωηηθνπνηήζεωλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα. Θεσξνχκε φηη θαη ζήκεξα νη ζηφρνη κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζπληζηψζαο 
ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αηηήκαηα κηαο επξχηεξεο ιατθήο ζπζπείξσζεο θαη πάιεο. 

 
– Οη δηεθδηθεηηθνί ζηόρνη –  

Γηα λα αλνίμνπκε ην δξφκν ησλ ξηδηθψλ αλαηξνπψλ ζην επίπεδν ηεο εμνπζίαο, πξνβάιινπκε ηνπο παξαθάησ 
δηεθδηθεηηθνχο ζηφρνπο: 

1) Αμεζη αναβάθμιζη ηηρ ςποδομήρ, παπαγωγήρ και μεηαθοπάρ ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ με ηαςηόσπονη 
διαζθάλιζη ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ και ηος πεπιβάλλονηορ, ηηρ θηηνήρ λαϊκήρ καηανάλωζηρ και ηηρ 
μείωζηρ ηηρ ενεπγειακήρ εξάπηηζηρ ηηρ σώπαρ: 

 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ κνλάδσλ απφ ζύγρξνλνπο ιηγληηηθνύο ζηαζκνύο κε ηερλνινγίεο δέζκεπζεο ηνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κε απμεκέλν βαζκφ απφδνζεο. Γηαηήξεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ζεκεξηλό πνζνζηό ζην 
ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο γηα ηελ επφκελε εηθνζαεηία.  

 Ακεζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ θίιηξσλ ζε ππάξρνπζεο κνλάδεο θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ 
ζπγθξνηήκαηνο απνζείσζεο θαπζαεξίσλ.  

 Αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο κε θξαηηθά πδξνειεθηξηθά έξγα, πνπ ζπκβάιινπλ ηαπηφρξνλα 
ζηελ άξδεπζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ζηελ παξνρή αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Δλίζρπζε ησλ ΑΠΔ ζην 
ελεξγεηαθφ κείγκα ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρψξαο.  

 Δξγα κεηαηφπηζεο θαη ππνγεηνπνίεζεο δηθηχσλ κεηαθνξάο ππεξπςειήο θαη πςειήο ηάζεο ζε θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

 Σρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ λέσλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζε κεγάιε απφζηαζε απφ 
πεξηνρέο θαηνηθίαο κε γλψκνλα ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο.  

 Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θπξίσο γηα νηθηαθή ρξήζε θαη φρη γηα ειεθηξνπαξαγσγή.  

2) Διαζθάλιζη ηηρ θθηνήρ λαϊκήρ καηανάλωζηρ και καηάπγηζη ηηρ έμμεζηρ θοπολογίαρ ζηα καύζιμα πος 
σπηζιμοποιεί η λαϊκή οικογένεια. 

3) Μέηπα ενίζσςζηρ ηηρ καηεύθςνζηρ για πλήπη ζηαθεπή επγαζία. 

 Απνξξφθεζε ηνπ επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ ησλ πξψελ ΓΔΚΟ (8κελεο θαη 2κελεο ζπκβάζεηο) κε ζρέζε κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ.  

 Καηάξγεζε ησλ εξγνιαβηψλ ηεο ΓΔΗ ΑΔ θαη άκεζε πξφζιεςε κε πξνηεξαηφηεηα - κνξηνδφηεζε απφ ηηο 
πιεηηφκελεο πεξηνρέο.  

 35σξν - 5ήκεξν - 7σξν.  
 Σχληαμε ζηα 50 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 55 γηα ηνπο άλδξεο ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά.  

4) Μέηπα βεληίωζηρ και πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ, ηος πεπιβάλλονηορ.  

 Σχληνκε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νηθηζκψλ, πνπ γεηηληάδνπλ κε κεγάιεο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, ζε ζχγρξνλνπο 
νηθηζκνχο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, κε επηβάξπλζε ησλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ.  

 Αλάπηπμε απνθιεηζηηθά θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο, ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, πνπ 
κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν: α) ζα δηεξεπλνχλ θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηεο 
εηδηθήο λνζεξφηεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ελεξγεηαθέο ππνδνκέο, β) ζα 



δηεξεπλνχλ θαη αμηνινγνχλ ηηο παξακέηξνπο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη επξχηεξνπ 
πεξηβάιινληνο.  

 Γηαδηθαζία επίζεκεο θξαηηθήο ελεκέξσζεο ησλ καδηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηα δεηήκαηα ηεο 
πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ.  

 


