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ΖΜΔΡΗΓΑ ηεο ΚΟ ΓΔΖ ηνπ ΚΚΔ ζηελ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ (10/2/2013) 
 

Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ππεξνρή ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ιατθήο 
εμνπζίαο 

 
Οκηιία ηνπ Μάθε Παπαδφπνπινπ, κέινπο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 

 
Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη, 
Μηα πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλέδεημε φηη 

ζηε Βφξεηα Διιάδα  6 ζηνπο 10 θαηνίθνπο βξίζθνληαη πιένλ ζε θαζεζηψο 
«ελεξγεηαθήο θηψρεηαο», φηη πξέπεη λα πιεξψζνπλ πάλσ απφ ην 10% ηνπ 
εηζνδήκαηφο ηνπο γηα λα έρεη ην ζπίηη ηνπο απνδεθηφ επίπεδν ζέξκαλζεο. 

Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, κεηαμχ ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2011 θαη ηνπ Οθηψβξε ηνπ 
’12, θαηαγξάθεηαη ηιηγγηψδεο αχμεζε ησλ ρξεψλ ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ πξνο ηε 
ΓΔΖ ΑΔ θαηά 308 εθ επξψ θαη αχμεζε δηαθνπψλ ζπλδέζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ, θαηά 
175.000 ην 2011 ζπγθξηηηθά κε ην 2010. ε κεγάια αζηηθά θέληξα ε επηζηξνθή ζηηο 
μπιφζνκπεο ζπκίδεη εηθφλεο πνπ καο γπξίδνπλ δεθαεηίεο πίζσ.  

Πσο θηάζακε ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε; Αξθεί κηα αλαθνξά ζηελ εθδήισζε ηεο 
βαζηάο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο 
πνιηηηθήο ησλ κλεκνλίσλ, γηα λα εξκελεχζνπκε ην θαηλφκελν; Αζθαιψο κφλν ν ιαφο 
πιεξψλεη βαξηά ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο θαη ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο. Όκσο ην 
πξφβιεκα είλαη πνιχ βαζχηεξν.  

Πξέπεη λα εμεγήζνπκε πσο κηα ηφζν πινχζηα ρψξα ζε ελεξγεηαθέο πεγέο 
παξνπζηάδεη απηή ηελ εηθφλα ζηα ιατθά λνηθνθπξηά. Γηαηί ε Διιάδα είλαη πξάγκαηη κηα 
πινχζηα ρψξα, ζε εγρψξηεο ελεξγεηαθέο πεγέο. Βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζηα 
ιηγληηηθά θνηηάζκαηα ηεο ΔΔ, δηαζέηεη πςειφ αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ, πεγέο 
γεσζεξκίαο θαη πηζαλά πινχζηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ζην Αηγαίν, ζην Ηφλην, 
λφηηα ηεο Κξήηεο. 

Γηα λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε αμίδεη λα θάλνπκε κηα 
ζχληνκε αλαδξνκή. 

 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε ΔΔ απνθάζηζε κε ηελ νδεγία 96/92 λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ην κεγάιν βήκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηνπ ηνκέα 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

ηελ Διιάδα ε ελαξκφληζε κε ηελ θνηλνηηθή θαηεχζπλζε μεθίλεζε κε ην λ. 
2773/99, γηα λα αθνινπζήζεη ε θνηλνηηθή νδεγία 77/2001 πνπ πξνέβιεπε ηελ 
απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ΑΠΔ. 

Αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε ζχληνκα απηνχο ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο γηα λα 
ζπκεζνχκε ηη ηζρπξίδνληαλ θαη ηη δηεθήξπηηε θάζε πνιηηηθή δχλακε ηελ 
πξνεγνχκελε δεθαπεληαεηία, πνηνο έιεγε ηελ αιήζεηα, πνηνο ζπλεηδεηά εμαπαηνχζε 
ην ιαφ, πνηνο έζπεξλε απηαπάηεο. 

ΠΑΟΚ θαη ΝΓ δήισλαλ εθείλε ηελ πεξίνδν φηη ε απειεπζέξσζε θαη ν 
αληαγσληζκφο ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ ζα σθειήζεη ην ιατθφ θαηαλαισηή, ζα 
δεκηνπξγήζεη ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο θαινπιεξσκέλεο εξγαζίαο. Γηαβεβαίσλαλ φηη νη 
θαπηηαιηζηηθέο επελδχζεηο ζα νδεγήζνπλ ζε δηαξθή αεηθφξν αλάπηπμε κε νθέιε 
γηα φινπο. Πξνπαγάλδηδαλ φηη νη επελδχζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζηηο 
ΑΠΔ, ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 
δσήο καο.  

ΠΑΟΚ, ΝΓ θαη πλαζπηζκφο είραλ ήδε ςεθίζεη ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 
πνπ δηαζθάιηδε ηελ ειεπζεξία θίλεζεο θεθαιαίνπ, εξγαζίαο, εκπνξεπκάησλ ζην 
εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηεο νπνίαο ηέθλν απνηέιεζε ε «απειεπζέξσζε» ηνπ ηνκέα ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ήκεξα πνπ βηψλνπκε ηε κεγαιχηεξε κεηαπνιεκηθή θξίζε ηνπ ειιεληθνχ 
θαπηηαιηζκνχ αμίδεη λα ηα ζπκεζνχκε φια απηά γηα λα ζθεθζνχκε πσο θζάζακε 
σο εδψ θαη λα δηαπηζηψζνπκε απ’ ηελ ίδηα καο ηελ πείξα πσο κφλν ην ΚΚΔ είπε ηελ 
αιήζεηα ζην ιαφ. 
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Σν ΚΚΔ δηαθήξπμε απ’ ηε πξψηε ζηηγκή πσο ζηφρνο ηεο «απειεπζέξσζεο» 
απ’ ηελ θξαηηθή πξνζηαζία ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο ε ελέξγεηα 
δελ ήηαλ ε ιατθή επεκεξία, αιιά ε εχξεζε θεξδνθφξαο δηεμφδνπ γηα ηελ 
ππεξζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ. Ζ «απειεπζέξσζε» έδσζε πξνζσξηλά ηε δπλαηφηεηα 
λα επελδπζνχλ ππεξζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα ζ΄ απηνχο ηνπο ηνκείο κε 
ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο. 

Σν ΚΚΔ πξνεηδνπνηνχζε ην ιαφ φηη νη ζπζίεο ηνπ ηελ επνρή ησλ πςειψλ 
ξπζκψλ αλάπηπμεο γηα ηε ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο 
ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, νχηε πξνζσξηλέο ζα είλαη, νχηε ζα νδεγήζνπλ ζηε 
ιατθή επεκεξία. 

Πξνεηδνπνίεζε ηδηαίηεξα φηη ην ιεγφκελν πξφηππν ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο 
νχηε ζηνρεχεη, νχηε κπνξεί λα αλαηξέζεη ηελ πεξηνδηθή εθδήισζε ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ππεξζπζζψξεπζεο. Απνδείρζεθε φηη ε πνιηηηθή ηεο 
πξάζηλεο αλάπηπμεο είρε ζηφρν λα δηακνξθψζεη θίλεηξα επελδχζεσλ, θίλεηξα 
εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα λα δψζεη πξνζσξηλά δηέμνδν ηθαλνπνηεηηθήο 
θεξδνθνξίαο γηα ηα ππεξζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα. πλνδεχζεθε κε ηελ πξνζπάζεηα 
αχμεζεο ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη δηαζθάιηζεο 
θζελφηεξεο εξγαηηθήο δχλακεο. 

Ηδηαίηεξα ζηελ ΔΔ ε πξνψζεζε ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ είρε 
ζαθείο ζηφρνπο: 

- Σελ επηηάρπλζε ηεο "απειεπζέξσζεο" ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ησλ θξαηψλ 
- κειψλ . 

- Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάξηεζεο ηεο ΔΔ απφ ηα εηζαγφκελα θαχζηκα, ψζηε 
λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο απ' ηε γεσπνιηηηθή ππεξνρή ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ρσζίαο 
ζην ζθέινο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

- Σελ πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο επξσελσζηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ζηε δηεζλή  αγνξά. 

Ζ Διιάδα κε ην λέν λφκν γηα ηηο ΑΠΔ δεζκεχζεθε φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 
παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο θαηά 40%.  

Σελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, φιεο νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζηήξημαλ ηελ 
είζνδν ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ζηελ «απειεπζεξσκέλε» αγνξά θαη ηε 
δηαζθάιηζε ζίγνπξεο θαη πςειήο θεξδνθνξίαο ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζηηο ΑΠΔ. 

Ζ θξαηηθή ζηήξημε ησλ πξάζηλσλ νκίισλ ήηαλ θαη είλαη πνιχκνξθε. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνπκε δχν βαζηθά ζεκεία: 

Σν πεξηβφεην χζηεκα Δγγπεκέλσλ Σηκψλ πνπ πεξηιακβάλεη πνιχ ςειέο 
εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα. Μέζα ζην 
2010 θαη ελψ είρε εθδεισζεί ε θξίζε ζηελ Διιάδα ςεθίζζεθε ν λ. 3851 πνπ αχμεζε 
ηηο εγγπεκέλεο ηηκέο ζε 88 επξψ αλά Mwh  γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη ζε 285 επξψ 
γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ελψ ε κέζε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ζηελ Διιάδα ήηαλ 60 
επξψ αλά Mwh. Απηέο νη πςειέο ηηκέο πξνζθέξζεθαλ ζηνπο κνλνπσιηαθνχο νκίινπο 
γηα ζπκβάζεηο αγνξάο ελέξγεηαο κεγάιεο δηάξθεηαο 20 εηψλ.  

Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηηο παρπιέο θξαηηθέο επηδνηήζεηο κέζσ ησλ 
αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 
ΔΠΑ. Δπηδνηήζεηο νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλσζηέο ππεξηηκνινγήζεηο 
δεκηνχξγεζαλ ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ηδηψηε επελδπηή κε θξαηηθφ ρξήκα, ν νπνίνο 
πνπιά ρσξίο θίλδπλν θαη παλάθξηβα ζηελ θξαηηθή αγνξά. 

Παξάιιεια ην ίδην δηάζηεκα νη αζηηθέο θπβεξλήζεηο πξνρψξεζαλ ζηε ζηαδηαθή 
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΓΔΖ θαη ζε βήκαηα 
δηαρσξηζκνχ ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο απ’ ηνλ φκηιν ηεο ΓΔΖ ΑΔ 
ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ ηεο ΓΔΖ κε ηνπο ππφινηπνπο 
νκίινπο πνπ θαηαθηνχλ ζηαδηαθά κεξίδηα ηεο «απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο. 

Πξφθεηηαη γηα ηδησηηθνχο νκίινπο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ελέξγεηαο φπσο ε 
Elpedison (κε κεηφρνπο ηνλ Ηηαιηθφ φκηιν Edison θαη ηνπο νκίινπο Λάηζε, Μπφκπνια 
θαη ηαζηλφπνπινπ), ε Ζξσλ Θεξκνειεθηξηθή (ηεο ΓΔΚΣΔΡΝΑ κε ηε γαιιηθή Gaz de 
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France Suez) ηνπ νκίινπ Μπηειηλαίνπ ζε ζπκκαρία κε ηνλ φκηιν Βαξδηλνγηάλλε (π.ρ. 
Κφξηλζνο Power, M&M Gas), ηνπ νκίινπ Κνπεινχδνπ κε ηελ θξαηηθή εηαηξία ηεο 
Βνπιγαξίαο ΝΔΚ EAD (NecoTrading). 

Σαπηφρξνλα κεηά ην 2005 ιεηηνχξγεζε ε ειιεληθή ρνλδξεκπνξηθή αγνξά 
ελέξγεηαο φπνπ ην θξάηνο αγνξάδεη ππνρξεσηηθά θαη κε πξνλνκηαθνχο φξνπο 
απ’ ηνπο ηδησηηθνχο νκίινπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ πξνβιέπεη νχηε θαλ ηελ ππνρξέσζε θπζηθήο 
παξάδνζεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ν φκηινο κπνξεί λα 
απνθνκίδεη θέξδνο κε έλα νηθνλνκηθφ ζπκβφιαην ρσξίο πξαγκαηηθή παξαγσγή. 
Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηβφεηε Αγνξά Απνδεηθηηθψλ Γηαζεζηκφηεηαο Ηζρχνο. Ο ίδηνο ν 
πξφεδξνο ηεο ΓΔΖ Αξ. Εεξβφο νκνινγεί ηελ πξνθιεηηθή ζηήξημε ησλ ηδησηηθψλ 
νκίισλ κέζσ ηνπ πεξηβφεηνπ κεραληζκνχ αλάθηεζεο κεηαβιεηνχ θφζηνπο ηεο 
ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο, δειψλνληαο φηη ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ ζηνπο 
νκίινπο έθηαζε ζηα 280 εθ επξψ ην 2012, κε πξφβιεςε 420 εθ επξψ γηα ην 2013.  

Ζ θξαηηθή ελίζρπζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ ζηελ 
αγνξά εθθξάζζεθε επίζεο κε ηελ νπζηαζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ζχγρξνλσλ 
κνλάδσλ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ΓΔΖ ΑΔ (Κνκνηελή, Λαχξην 4 θαη 5) ηηο νπνίεο 
ρξπζνπιήξσζαλ νη θνξνινγνχκελνη. 

Ζ επηινγή επηηάρπλζεο ηεο «απειεπζέξσζεο» είλαη ε βαζχηεξε αηηία θαη γηα ηε 
κείσζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο ηεο ΓΔΖ ΑΔ ζην Ληγληηηθφ Κέληξν Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο θαηά 13,5% ηε δηεηία 2010-2011 ζε ζρέζε κε ηε δηεηία 2002-2003, φπσο 
θαη ε ζρεδηαδφκελε παξάδνζε ησλ ιηγληηηθψλ απνζεκάησλ ηεο Βεχεο θαη ηεο Γξάκαο 
ζε άιινπο, ηδησηηθνχο νκίινπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ θξίζε ράζεθε ζηε 
Γπηηθή Μαθεδνλία ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 10.000GWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε 
θζελφ θφζηνο παξαγσγήο. 

Σν επηρείξεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αζηείν αθνχ ε 
ππνιεηηνπξγία θαη ε κείσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ησλ ιηγληηηθψλ κνλάδσλ ηηο 
θαζηζηά ζρεηηθά πεξηζζφηεξν ξππνγφλεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ηε πξάμε ε 
θπβέξλεζε πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο 
κε θζελφηεξν θφζηνο, γηα λα εληζρχζεη ηελ θεξδνθνξία ηδησηηθψλ νκίισλ.  

Πνηνη σθειήζεθαλ θαη σθεινχληαη απ’ ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο 
ΔΔ θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο; Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο εηδηθφο αλαιπηήο γηα λα 
απαληήζεη. Σα ζηνηρεία κηινχλ απφ κφλα ηνπο θαη απνδεηθλχνπλ φηη σθειήζεθαλ νη 
κεγαινκέηνρνη ηεο ΓΔΖ ΑΖ (φπσο ην Fund Silchester) θαη ησλ ππφινηπσλ 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ.  

 Οη 5 ηζρπξφηεξνη κνλνπσιηαθνί φκηινη θαηέρνπλ ζπλνιηθά κεξίδην 65,1% ηνπ 
ζπλφινπ ηεο αγνξάο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ε γαιιηθή EDF κε 298,8 MW (17,1%), ε 
ηζπαληθή Iberdrolla κε 250,7 MW (14,3%) ε ΣΔΡΝΑ-Δλεξγεηαθή κε 241,5 MW 
(13,8%), ε Ηηαιηθή ENEL Green Power κε 200,5 MW (11,5%) θαη ε ΔΛΛΑΚΣΩΡ κε 
146,8 MW(8,4%). 

Ζ θξαηηθή ζηήξημε ησλ πξάζηλσλ επελδχζεσλ ήηαλ ηφζν ειθπζηηθή ψζηε 
ζχκθσλα κε ηελ ICAP ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ απμήζεθε ηελ πεξίνδν 2006-2011 κε κέζν εηήζην ξπζκφ 
κεηαβνιήο 23%.  

Σελ πεξίνδν εθδήισζεο ηεο βαζηάο θξίζεο ην θφζηνο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο 
εθηνμεχζεθε απφ 117 Δπξψ/MWh ην 2011 ζε 190 Δπξψ/MWh ην 2013 θαη νη θξαηηθέο 
δαπάλεο γηα απνπιεξσκή ησλ πξάζηλσλ νκίισλ απνγεηψζεθαλ απφ 350 εθ επξψ ην 
2011 ζε 1,6 δηο επξψ πξφβιεςε γηα θέηνο.  

Γελ είλαη δχζθνιν λα καληέςνπκε πνηνο ρξπζνπιεξψλεη απηή ηε 
ζεακαηηθή πνξεία θεξδνθνξίαο θαη επηηάρπλζεο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη 
ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σα ιατθά ζηξψκαηα θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο φρη κφλν δελ 
σθειήζεθαλ απ’ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο φιε απηή ηε πεξίνδν, αιιά 
βίσζαλ θαη βηψλνπλ κηα επηηαρπλφκελε πνξεία ζρεηηθήο θαη απφιπηεο εμαζιίσζεο. Ζ 
ιατθή νηθνγέλεηα γλψξηζε κφλν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απαλσηέο αλαηηκήζεηο ζηα 
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ηηκνιφγηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ κεζνζηαζκηθά νδεγνχλ ζε αχμεζε επηβάξπλζεο 
πνπ μεπεξλά ην 90%, ελψ ηαπηφρξνλα πνιιαπιαζηάζηεθαλ ηα πξάζηλα ηέιε 
ΑΠΔ. Γελ πξφθεηηαη γηα ειιεληθφ θαηλφκελν, νχηε γηα ζηξέβισζε ηεο 
«απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο. Σε δεθαεηία 2001-2011 ρψξεο ζηηο νπνίεο 
νινθιεξψζεθε ε «απειεπζέξσζε» φπσο ε Γαλία θαη ε νπεδία πνπ είλαη εθηφο 
επξσδψλεο, αιιά θαη άιιεο εληφο ηεο φπσο ε Ηξιαλδία θαη ε Σζερία, γλψξηζαλ 
απμήζεηο ηηκνινγίσλ νηθηαθήο θαηαλάισζεο κεγαιχηεξεο ηνπ 100%.   

Απηέο νη απμήζεηο ηηκψλ καδί κε ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο θξαηηθήο 
θνξνινγίαο ζα θιηκαθσζνχλ. Ζ επίζεκε θνηλνηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ 
Δλεξγεηαθφ Οδηθφ Υάξηε ηεο ΔΔ έσο ην 2050 πξνβιέπεη φηη νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηα θξάηε κέιε ζα απμάλνληαη κέρξη ην 
2030. Σα λέα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ ηνπ Ηαλνπαξίνπ πξνβιέπνπλ απμήζεηο θαηά 15% γηα 
ην κέζν λνηθνθπξηφ κε θαηαλάισζε 1600KWh (ην 4κελν), απμήζεηο ζηα αγξνηηθά 
λνηθνθπξηά θαη λέα βάξε ζηνπο ππφινηπνπο κηζζσηνχο θαη απηναπαζρνινχκελνπο 
γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ηηκνινγίνπ ζε νκάδεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο.  

Μήπσο φκσο σθειήζεθαλ νη εξγαδφκελνη ζηνλ ελεξγεηαθφ θιάδν;  
Οη εξγαδφκελνη ηεο ΓΔΖ πνπ μεπεξλνχζαλ ηνπο 36000 ην 1994 κε ζρέζεηο 

πιήξνπο-ζηαζεξήο εξγαζίαο, είλαη ζήκεξα ιηγφηεξνη απφ 20.000 παξά ηε 
ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ θαη βηψλνπλ απαλσηέο 
κεηψζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ ηνπο (κείσζε δαπαλψλ κηζζνδνζίαο 690 εθ επξψ 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία). Σα λέα ηκήκαηα ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ 
πξνζιακβάλνληαη κε καχξεο επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 8κελεο θαη 4κελεο 
ζπκβάζεηο ζηνπο ππεξγνιάβνπο, επηβνιή ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή 
πνπ ε αλεξγία απμάλεηαη ζεακαηηθά, ε ΓΔΖ εμαθνινπζεί λα πιεξψλεη ππέξνγθα 
πνζά ζε ππεξσξίεο θαη λα κελ πξνρσξά ζε πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

Πνηα ζα είλαη ε επφκελε κέξα αλ ζπλερηζζεί ε ζεκεξηλή πνξεία; 
Γελ ρξεηάδεηαη λα καληέςνπκε. Όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ε Διιάδα ζα 

ελαξκνληζζνχλ κε ηελ πεξηβφεηε «ηξίηε ελεξγεηαθή δέζκε» ηεο ΔΔ. Βαζηθφο 
ζηαζκφο ήηαλ ε ςήθηζε ηνπ Ν. 4001/2011 γηα ηελ επίζπεπζε ηεο 
«απειεπζέξσζεο» πνπ εζηηάδεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ηδηνθηεζηαθφ δηαρσξηζκφ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο απ’ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο, ζηε 
δηεπθφιπλζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ αληαγσληδφκελσλ νκίισλ ζηα δίθηπα. 

Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηεο ΔΔ γηα πιήξε 
ελνπνίεζε ηεο αγνξάο σο ην 2014, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη ηηκέο ελέξγεηαο 
πξέπεη λα αληαλαθινχλ θαιχηεξα ην θφζηνο ησλ λέσλ επελδχζεσλ, δειαδή λα 
απμεζνχλ. Σν εληαίν κνληέιν Δπξσπατθήο Αγνξάο πνπ ζα εθαξκνζηεί κέρξη ην 2015 
ζέηεη σο ζηφρνπο ηελ ζχδεπμε ζε εληαίεο ηηκέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα φιε ηελ 
ΔΔ, ηε δεκηνπξγία ρξεκαηηζηεξίσλ ελέξγεηαο θαη ηα δηκεξή ζπκβφιαηα κέζσ 
ρξεκαηηζηεξίσλ. 

Με βάζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο ε ηξηθνκκαηηθή θπβέξλεζε πξνσζεί: 
- Σελ πψιεζε ηνπ 17% ησλ κεηνρψλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ, ηε ζπξξίθλσζε θαη ηε 

δεκηνπξγία κηαο κηθξήο ΓΔΖ ε νπνία ζα αθήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζ’ έλαλ 
ηζρπξφ αληαγσληζηή, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δηαπάιε ΖΠΑ-Γεξκαλίαο γηα ηνλ 
έιεγρν ηνπ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

- Σε δξακαηηθή κείσζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. 
- Σν ζρέδην κεηνρνπνίεζεο ηνπ θνξέα κεηαθνξάο ΑΓΜΖΔ θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο κε γλψκνλα ην θέξδνο. 
- Σε δξνκνιφγεζε κεγάισλ «πξάζηλσλ επελδχζεσλ ζην Βφξεην Αηγαίν πνπ 

αλνίγνπλ παξάζπξν γηα δηαζχλδεζε θαη ελεξγεηαθή εμάξηεζε ησλ λεζηψλ (κε 
θαηάξγεζε ζπκβαηηθψλ απηφλνκσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζηα λεζηά) απφ ηελ 
Σνπξθία ζε κηα θξίζηκε γεσζηξαηεγηθά πεξηνρή. 

Αληίζηνηρα νμχλεηαη ε δηαπάιε κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ηκπεξηαιηζηηθψλ 
θέληξσλ ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΠΑ θαη ΓΔΦΑ, πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ζρεδίσλ αγσγψλ ηξνθνδνζίαο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. 
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Απηέο νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα κέηξα νινθιήξσζεο ηεο «απειεπζέξσζεο» 
πνπ πξνσζεί ε ηξηθνκκαηηθή ζπγθπβέξλεζε ζα δψζνπλ ηε ραξηζηηθή βνιή ζηα ήδε 
γνλαηηζκέλα ιατθά λνηθνθπξηά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ θιάδνπ. 

 
Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη, 
ήκεξα πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ηφζε αξλεηηθή πείξα δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε 

λα εγθισβηζηεί μαλά ην θίλεκα ζηε δήζελ ξεαιηζηηθή γξακκή ηνπ «κηθξφηεξνπ 
θαθνχ» ηεο ΓΔΝΟΠ ΓΔΖ, ε νπνία απνθφπηεη ην δήηεκα ηεο πψιεζεο ηνπ 17% ησλ 
κεηνρψλ ηεο ΓΔΖ ΑΔ απ’ ηε ζπλνιηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ «απειεπζέξσζε» ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα απέλαληη ζηελ ΔΔ θαη ηελ εμνπζία 
ησλ κνλνπσιίσλ. 

Ζ επηινγή ηνπ «κηθξφηεξνπ θαθνχ», ε γξακκή πνπ πάληα απνδέρεηαη ην 
αζθπθηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ν αληίπαινο θαη αλαδεηά κάηαηα θηινιατθέο 
"θφθθηλεο γξακκέο" δηαπξαγκάηεπζεο κέζα ζε απηφ, νδήγεζε ην θίλεκα απφ ήηηα 
ζε ήηηα. Θπκεζείηε: απνδνρή ηεο "απειεπζέξσζεο" θαη ακπληηθή κάρε γηα 
παξακνλή ηεο ΓΔΖ 100% ζην δεκφζην, κεηά απνδνρή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΓΔΖ 
θαη κάρε νπηζζνθπιαθψλ γηα ην 51%, απηή είλαη ε πνξεία πνπ καο έθεξε ζηε 
ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

ήκεξα δελ ρξεηαδφκαζηε έλα θίλεκα πνπ ζα ππεξεηεί ηελ θπβεξλεηηθή 
ελαιιαγή θαη ζα θαιιηεξγεί απηαπάηεο θηινιατθήο δηαρείξηζεο κέζα ζηε 
δνχγθια ηεο «απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ΔΔ. 
Υξεηαδφκαζηε θίλεκα αληεπίζεζεο, αλαηξνπήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο εμνπζίαο 
ησλ κνλνπσιίσλ. 

 
Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη, 
ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε δελ ππάξρνπλ εχθνιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ρσξίο 

ζχγθξνπζε κε ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ εμνπζία ησλ κνλνπσιίσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ 
ηάρα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

Ο ΤΡΗΕΑ ζπζθνηίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ αληίπαιν πεξηνξίδνληαο ην δήηεκα ζηελ 
εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ θαη εκθαλίδνληαο ζαλ ιχζε κηα λέα αζηηθή θπβέξλεζε 
πνπ ζα πεηχρεη ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ έμνδν απ’ ηελ θξίζε ζην 
έδαθνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  

Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο ΔΔ θαη ηεο «απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο 
πξνβάιεη ζαλ ελαιιαθηηθή θηινιατθή ιχζε ηε δηαηήξεζε δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ 
εθφζνλ είλαη θεξδνθφξεο. Όηαλ ππάξρεη αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθαίσλ 
επελδχζεσλ πξνηείλεη αλαπηπμηαθέο θνηλνπξαμίεο φπνπ ην δεκφζην ζα δηαζέηεη 
έλα κεξίδην ηνπ ζηε δεκφζηα επηρείξεζε ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο απφ άιιεο 
ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ θεθάιαηα. Έηζη καο εμεγεί νη ηδηψηεο ζα είλαη «ζπλεηαίξνη θαη 
φρη αγνξαζηέο». 

Βαθηίδνληαο ην θξέαο ςάξη ν ΤΡΗΕΑ πξνζπαζεί λα θξχςεη ηελ ππφθιηζή 
ηνπ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο «απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο ηεο ΔΔ, πξνο φθεινο ησλ 
κνλνπσιίσλ. ηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο ΓΔΖ ΑΔ ππάξρνπλ ήδε ζήκεξα θξάηνο θαη 
ηδηψηεο κεγαινκέηνρνη, μέλα Funds, «πνπ δηαζέηνπλ θεθάιαηα». Σν δεκφζην δηαηεξεί 
αθφκα θαη ζήκεξα ην 51% ησλ κεηνρψλ ζηελ ΓΔΖ ΑΔ, φκσο απηή ζηεξίδεη ηελ 
θεξδνθνξία ηεο φπσο φιεο νη θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζηελ αθαίκαμε ηεο ιατθήο θαηαλάισζεο. 

Καλέλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν «απειεπζέξσζεο», θακηά αιιαγή ζηε κεηνρηθή 
ζχλζεζε  δελ κπνξεί λα αλαηξέζεη κέζα ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο 
αγνξάο ηε ιεηηνπξγία θάζε ελεξγεηαθνχ νκίινπ κε γλψκνλα ην πνζνζηφ 
θέξδνπο ηνπ ζε βάξνο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ φζν θαη ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ θιάδνπ. 

Ζ «απειεπζέξσζε» δελ είλαη ηέθλν ηνπ κλεκνλίνπ, νχηε ηεο θξίζεο. 
Απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο ΔΔ πνπ πξνσζείηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε 
ηεο ΔΔ απ’ ηε δεθαεηία ηνπ 90. Αληίζηνηρα, ε κηθηή νηθνλνκία, γηα παξάδεηγκα νη 
ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, νη γλσζηέο ΓΗΣ, δελ απνηεινχλ θακηά 
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θαηλνηφκα ξηδνζπαζηηθή ιχζε αιιά ην γλσζηφ θαηαζηξνθηθφ δξφκν πνπ καο έθεξε 
ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ηνλ θαπηηαιηζηηθφ δξφκν αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο δελ κπνξεί λα ππάξμεη 
καθξνπξφζεζκνο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε ιατθή επεκεξία. 
Κακηά αζηηθή θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη ην θεθάιαην λα επελδχζεη 
θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε φξνπο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηε θεξδνθνξία ηνπ. Με 
θξηηήξην ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο επηιέγεη ν θάζε κνλνπσιηαθφο φκηινο 
αλ, πφηε θαη πνπ ζα επελδχζεη, πνην θαχζηκν ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Με ην ίδην 
θξηηήξην αληαγσλίδνληαη νη φκηινη γηα ηελ αξπαγή κεξηδίσλ αγνξάο. Μέζα ζ’ 
απηφ ηνλ αζθπθηηθφ θνξζέ ηνπ αληαγσληζκνχ θηλείηαη θαη ν απνζπαζκαηηθφο  
πξνγξακκαηηζκφο θάζε νκίινπ γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ. 

Αληίζηνηρα, ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο έρεη αληηθεηκεληθά 
πεξηνξηζκέλν θαη αληηιατθφ ραξαθηήξα, ππεξεηεί αληηθεηκεληθά ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα 
ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη φρη ηνπ ιανχ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ 
πεξηνξίδνληαη απ’ ηελ αλαξρία ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο, ηελ αληζφκεηξε 
αλάπηπμε, ηνλ αληαγσληζκφ ησλ νκίισλ, ηελ πεξηνδηθή εθδήισζε θξίζεσλ 
ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Οη φπνηεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε 
ζρεηηθή ξχζκηζε δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κνλνπσιίσλ κέζα ζηνλ ελεξγεηαθφ 
ηνκέα αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, γηα ηε ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απηέο νη πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο ζθνληάθηνπλ ζε 
αμεπέξαζηεο αληηθάζεηο, πεξηπιέθνπλ ηνλ κεζνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
νκίισλ: πρ πνηα αμηνπηζηία έρεη ν κεζνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ΓΔΖ ΑΔ 
φηαλ ζήκεξα είλαη ζην ηξαπέδη ην ζρέδην ηεο κηθξήο ΓΔΖ, ε ηδησηηθνπνίεζε ιηγληηηθψλ 
απνζεκάησλ θαη ε νπζηαζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ κνλάδσλ 
θπζηθνχ αεξίνπ ηεο; 

Γηα λα ππεξεηήζεη ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηε ιατθή επεκεξία πξέπεη 
λα απαιιαγεί απ’ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, ηνπο λφκνπο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 
θέξδνπο. Απηφ ην πνιηηηθφ πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί ξηδηθά ρσξίο γξακκή 
ζχγθξνπζεο θαη ξήμεο κε ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ησλ κνλνπσιίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
Δλέξγεηαο θαη ζπλνιηθά ζηελ νηθνλνκία, ρσξίο αλαηξνπή ζην ραξαθηήξα ηεο 
εμνπζίαο.  

Ζ νπζηαζηηθή ιχζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 
ζρέζεσλ, ηεο ζρέζεο θεθαιαίνπ-κηζζσηήο εξγαζίαο, πξνυπνζέηεη ηελ 
θνηλσληθνπνίεζε ηεο γεο θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηε βηνκεραλία, ηελ πινπνίεζε 
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο 
κε ζρέζεηο θνηλσληθήο ηδηνθηεζίαο, θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, εξγαηηθνχ ειέγρνπ.  

Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην ηεο θεληξηθά ζρεδηαζκέλεο παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ν 
εληαίνο απνθιεηζηηθά θξαηηθφο θνξέαο ελέξγεηαο, σο κεραληζκφο ηεο εξγαηηθήο 
εμνπζίαο.   

Μέζα ζ’ απηφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαη πνιηηηθφ θαζεζηψο φπνπ νη εγρψξηεο 
ελεξγεηαθέο πεγέο, νη πξψηεο χιεο, ηα κέζα παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 
ηεο Δλέξγεηαο ζα απνηεινχλ θνηλσληθή θξαηηθή ηδηνθηεζία, ν ελεξγεηαθφο 
ζρεδηαζκφο ζα κπνξεί λα αλαπηχμεη ηε παξαγσγή θαη λα ηθαλνπνηεί 
ζπλδπαζκέλα ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, δειαδή:  

α) Σε κείσζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο.  
β) Σελ εμαζθάιηζε επαξθνχο ιατθήο θαηαλάισζεο, ε νπνία ζα θαηνρπξψλεη 

ζηελ πξάμε ην ελεξγεηαθφ πξντφλ σο θνηλσληθφ αγαζφ.  
γ) Σε δηαζθάιηζε ηεο ππνδνκήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο θεληξηθά 

ζρεδηαζκέλεο βηνκεραλίαο. Σε ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ θαη 
θιάδσλ. 

δ) Σελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ησλ νηθηζηηθψλ δσλψλ 
θαη γεληθφηεξα ηελ ηζφξξνπε παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ. 
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 Μφλν ν  λένο ηξφπνο παξαγσγήο, ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο εξγαηηθήο 
εμνπζίαο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεκεξηλνχ επηπέδνπ 
αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ πξνο φθεινο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.  

Ο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ζαλ νξγαληθφ ζηνηρείν ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο:  

1) Μπνξεί λα πξνβιέπεη, λα ζπζρεηίδεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη εχζηνρα ηηο 
αλάγθεο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο, ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο κε ηηο 
πξνβιέςεηο γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο θαηαλάισζεο ζηε βηνκεραλία, ζηελ 
νηθνλνκία, ζηα ιατθά λνηθνθπξηά. 

2) Μπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηε βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ηελ 
ειάρηζηε δπλαηή δαπάλε ζπλνιηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο, ρσξίο ζπαηάιε κέζσλ 
παξαγσγήο θαη δσληαλήο εξγαζίαο.  

3) Μπνξεί λα πξνσζεί απνηειεζκαηηθά ηηο αλαγθαίεο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ 
νηθνλνκία, φπσο ε παξαγσγή κέζσλ παξαγσγήο, ε αλαινγηθή ζηήξημε ηεο 
βηνκεραληθήο θαη αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

Απηή ε ζπληξηπηηθή ππεξνρή δπλαηνηήησλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 
εξγαηηθήο εμνπζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιατθήο επεκεξίαο ζπγθξηηηθά κε ην 
γεξαζκέλν κνλνπσιηαθφ θαπηηαιηζκφ πνπ ζαπίδεη, εδξάδεηαη ζηηο θνηλσληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο, νη νπνίεο εθνδηάδνπλ ην 
ζρεδηαζκφ κε ηζρπξά φπια.  

ηηο λέεο ζπλζήθεο ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ζα κπνξεί:  
α) Να αμηνπνηεί πιήξσο θαη λα θαηαλέκεη ζπγθεληξσηηθά, παλεζληθά 

πξνγξακκαηηζκέλα ηνπο εθάζηνηε δηαζέζηκνπο πιηθνχο πφξνπο, ηα κέζα 
παξαγσγήο, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη 
πξνηεξαηφηεηεο,  

β) Να αμηνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή καξμηζηηθή έξεπλα γηα ηελ πξφβιεςε θαη 
ηεξάξρεζε κειινληηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ηε γξήγνξε ελζσκάησζε θαη 
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο 
παξαγσγήο. ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ζχγρξνλεο 
πνιπθξηηεξηαθέο επηζηεκνληθέο κέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε ζηήξημε ησλ 
εθάζηνηε επηινγψλ ηνπ ζρεδίνπ θαζψο θαη νη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 
Γπλαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ ηαρχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ησλ 
αλαγθψλ φζν θαη ηε γξήγνξε απνηίκεζή ηνπο.  

γ) Να πεξηνξίδεη θαη λα δηνξζψλεη έγθαηξα ηα πηζαλά ππνθεηκεληθά ιάζε ηνπ 
εθάζηνηε ζρεδίνπ, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αζηνρίεο ησλ πξνβιέςεψλ ηνπ, ηηο αηέιεηεο 
ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Καηαιπηηθφ ξφιν 
γηα ηελ απνθπγή θαη ηε γξήγνξε δηφξζσζε ιαζψλ ζα παίμεη ν εξγαηηθφο έιεγρνο 
θαη ε ελεξγεηηθή ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ράξαμε θαη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. Ζ νξγάλσζε ηεο λέαο εμνπζίαο κε ζεκέιην ηε ζπλέιεπζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη ην αληίζηνηρν Δξγαηηθφ ηεο 
πκβνχιην ζσξαθίδεη απηή ηελ πξνζπάζεηα πνπ θηάλεη κέρξη ην αλψηαην φξγαλν 
ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο, κε ην ζρεηηθφ θαηακεξηζκφ κέζα ζηελ Αλψηαηε Γηεχζπλζε 
Κεληξηθνχ ρεδηαζκνχ.  

Φπζηθά ε ζσξάθηζε απ’ ηα ππνθεηκεληθά ιάζε δελ είλαη απιά δήηεκα νξζήο 
νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο. Δδξάδεηαη ζηε ζπλεηδεηή εληαία δξάζε ησλ 
εξγαδφκελσλ γηα ηνλ θνηλφ ζηφρν ηεο ιατθήο επεκεξίαο, θαζψο θαη ζηε γεληθεπκέλε 
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εηδηθεπκέλε εξγαζία θαη γλψζε, ζηε αχμεζε ηνπ 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο εξγαηηθνχ ειέγρνπ.  

Απηή ε δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο νινθιεξσκέλεο ζρεδηνπνίεζεο πξνο φθεινο ηνπ 
ιανχ πξνβάιιεη ειπηδνθφξα ζηνλ αληίπνδα ηνπ  κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, ηεο 
άλαξρεο θαη αληζφκεηξεο αλάπηπμεο κε θξηηήξην ην θέξδνο, ηεο πεξηνδηθήο 
εθδήισζεο ηεο θξίζεο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, ηνπ νμπκέλνπ αληαγσληζκνχ 
κεηαμχ ησλ νκίισλ.  
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Πάλσ ζ’ απηφ ην έδαθνο ηνπ λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο ν εληαίνο απνθιεηζηηθά 
θξαηηθφο θνξέαο ελέξγεηαο ζα κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή 
κε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο:  

1) Σε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ κείγκαηνο, ηε ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε 
φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εγρψξησλ πεγψλ θαη ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ζηηο 
θαηάιιειεο αλαινγίεο κε ζηφρν ηε ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 
Ο θξαηηθφο θνξέαο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο θαη ηα 
θαηάιιεια επελδπηηθά κεγέζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θάζε πεγήο ελέξγεηαο, κε 
ηερλνινγία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, π.ρ. γηα ηε ζπλέρηζε ηεο απνθαζηζηηθήο ζπκβνιήο 
ηνπ ιηγλίηε σο ζηξαηεγηθνχ ελεξγεηαθνχ θαπζίκνπ ηελ επφκελε εηθνζαεηία γηα ηε 
ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο κνλάδεο, γηα ηελ 
θαηαζθεπή λέσλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. 

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ρσξνηαμηθνχ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζα απνηεινχλ 
ε ηζφξξνπε αλάπηπμε πεξηνρψλ θαη θιάδσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ν 
ζπλδπαζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ κε έξγα πνπ ηθαλνπνηνχλ παξάιιεια άιιεο 
θνηλσληθέο αλάγθεο (χδξεπζε, άξδεπζε, παξνρή ηειεζέξκαλζεο). Έηζη γηα 
παξάδεηγκα ζα νξηνζεηείηαη ν βαζκφο δηείζδπζεο ΑΠΔ ζηα λεζηά ψζηε λα κελ 
ππνλνκεχεη άιινπο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

2) Σελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ έξγσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα σο κνρινχ 
αλάπηπμεο βηνκεραληθψλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ.  

Ζ πινπνίεζε λέσλ πδξνειεθηξηθψλ θαη ζεξκηθψλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο 
ζα δψζεη ψζεζε ζηελ εγρψξηα βηνκεραλία ηζηκέληνπ, κεηάιινπ, κεραλεκάησλ θαη 
ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Αληίζηνηρα ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ ζε 
βηνκεραλίεο θαισδίσλ θιπ. Παξάιιεια ζα δνζεί ψζεζε ζηε ζρεηηθή έξεπλα (π.ρ. 
θαηαζθεπή αεξηνζηξφβηισλ, αλεκνγελλεηξηψλ, ζχλζεηα πιηθά πηεξπγίσλ, ηερλνινγία 
λαλν-πιηθψλ).  

3) Σελ πινπνίεζε ζπλδπαζκέλεο δέζκεο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο, βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο κε πξνηεξαηφηεηεο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ αμηνπνίεζεο ηνπ 
εηζαγφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ νηθηαθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε αληί ηεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο, ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε κέζσ καδηθήο κεηαθνξάο, ηελ 
ελεξγεηαθή ζσξάθηζε ησλ θηεξίσλ,  ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θαχζηκνπ ιηγλίηε γηα 
βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ, ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο, ηελ απφθηεζε εγρψξηαο ηερλνγλσζίαο ζε ειεθηξνπαξαγσγή κε 
ηερλνινγία δέζκεπζεο CO2, ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ΑΠΔ θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ 
πιηθψλ γηα ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο, φπσο ηα θαηλνηνκηθά ζπζηήκαηα ηερλεηνχ 
θσηηζκνχ.  

 
4) Σελ έξεπλα γηα αμηνπνίεζε λέσλ εγρψξησλ πεγψλ θαη ηε δηαθξαηηθά 

ακνηβαία επσθειή ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο εμφξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο 
θνηηαζκάησλ, ηερλνγλσζίαο θαη δηθηχσλ - αγσγψλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, κε 
δηαζθάιηζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηηο εξγαηηθήο εμνπζίαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο 
πνπ πξνσζεί ηελ έξεπλα ζαιάζζησλ ελεξγεηαθψλ θνηηαζκάησλ ρσξίο νξηνζέηεζε 
ηεο ειιεληθήο ΑΟΕ ππφ ηελ αηγίδα ελφο εζληθνχ θνξέα δηαλνκήο ηνπ εγρψξηνπ 
πινχηνπ ζηα κνλνπψιηα, ν νπνίνο δελ δηαζθαιίδεη νχηε ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
θνηλνπξαμία εθκεηάιιεπζεο νχηε θαλ ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλψλ.  

 
Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη, 
Σν παξάδεηγκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνδεηθλχεη πσο ε επεμεξγαζκέλε 

ζηξαηεγηθή δηέμνδνο ηνπ ΚΚΔ, ε εξγαηηθή ιαηθή εμνπζία, κπνξεί λα απειεπζεξψζεη 
ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ηνπ 
εξγαδνκέλνπ ιανχ ζηνλ αγψλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

Φπζηθά ην άλνηγκα ηνπ δξφκνπ ηεο απνθαζηζηηθήο ζχγθξνπζεο, ηεο ξηδηθήο 
αλαηξνπήο ζην επίπεδν ηεο εμνπζίαο δελ είλαη έλα εχθνιν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν έλα 
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κνλφπξαθην έξγν. Γηα λα αλνίμεη απηφο ν ειπηδνθφξνο δξφκνο πξέπεη απφ ζήκεξα 
ν αγψλαο ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο “απειεπζέξσζεο” θαη ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ηνπ 
ελεξγεηαθνχ ηνκέα, λα κπνιηαζηεί κε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 
ηεο εξγαηηθήο εμνπζίαο θαη γεληθφηεξα κε ηνπο ζηφρνπο  απνδέζκεπζεο απ’ ηελ ΔΔ 
θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κνλνπσιίσλ. 

Γη' απηφ ην ΚΚΔ θαιεί ζε καδηθή αγσληζηηθή ζπζπείξσζε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη 
κφλν ζε αηηήκαηα άκεζεο αλαθνχθηζεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο αιιά πξνβάιεη 
γξακκή αληεπίζεζεο, κε ξηδνζπαζηηθνχο, δηεθδηθεηηθνχο ζηφρνπο.  

Σν ΚΚΔ θαιεί φινπο θαη φιεο λα δψζνπκε καδί απνθαζηζηηθή κάρε κέζα απ' ηα 
ηαμηθά ζσκαηεία θαη ηηο ιατθέο επηηξνπέο ζε θάζε γεηηνληά: 

-Γηα λα κεησζνχλ δξαζηηθά ηα ηηκνιφγηα ηεο ιατθήο θαηαλάισζεο, λα 
θαηαξγεζνχλ νη έκκεζνη θφξνη ζηα θαχζηκα θαη ηα πξάζηλα ηέιε ππέξ ησλ 
επελδπηψλ ΑΠΔ. 

-Γηα λα θαηαξγεζνχλ νη εξγνιαβίεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ, νη 8κελεο θαη 2κελεο 
ζπκβάζεηο θαη λα απνξξνθεζεί κε πιήξε-ζηαζεξή εξγαζία ην επνρηαθφ πξνζσπηθφ 
ηεο ΓΔΖ-ΑΔ, λα πξνρσξήζνπλ νη 5.000 αλαγθαίεο πξνζιήςεηο. 

-Γηα 35ψξν/5ήκεξν/8ψξν θαη εγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο ησλ ππεξσξηψλ. 
-Γηα λα κελ πεξάζνπλ ηα θπβεξλεηηθά ζρέδηα ηδησηηθνπνίεζεο ζηε ΓΔΖ, ζηε 

ΓΔΠΑ θαη ζηε ΓΔΦΑ. 
-Γηα λα αληηθαηαζηαζνχλ νη παιηέο ζεξκηθέο κνλάδεο κε ζχγρξνλνπο ιηγληηηθνχο 

ζηαζκνχο κε απμεκέλν βαζκφ απφδνζεο. 
-Γηα λα κελ παξαδνζνχλ ιηγληησξπρεία, ιηγληηηθά απνζέκαηα θαη πδάηηλν 

δπλακηθφ ζε ηδησηηθνχο νκίινπο. 
-Γηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

κε ρξεκαηνδφηεζε απ' ηε ΓΔΖ, ηδηαίηεξα ζηα ιηγληηηθά ελεξγεηαθά θέληξα. 
-Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ κε θξαηηθά πδξνειεθηξηθά έξγα 

πνπ ζπκβάιινπλ ηαπηφρξνλα ζηελ άξδεπζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ζηελ παξνρή 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. 

-Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ λέσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ζε κεγάιε απφζηαζε απ' 
ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε νηθηζκψλ κε επηβάξπλζε ησλ 
ελεξγεηαθψλ νκίισλ. 

Δπηιέγνπκε ην δχζθνιν δξφκν ηνπ αγψλα. Γλσξίδνπκε φηη ν δξφκνο πνπ 
πξνηείλνπκε, ν δξφκνο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 
εμνπζίαο ησλ κνλνπσιίσλ έρεη θφζηνο. Όκσο απ' ηελ άιιε, ν δξφκνο ηεο ππνηαγήο 
νδεγεί ην ιαφ ζε ηεξάζηηεο ζπζίεο, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο.  

Βαδίδνπκε κε επαλαζηαηηθή αηζηνδνμία γηαηί είκαζηε ζίγνπξνη φηη ν ιαφο αξγά ή 
γξήγνξα ζα θνηηάμεη κπξνζηά. Ο ιαφο ζα πεη ηελ ηειεπηαία ιέμε, ζα αιιάμεη ηνλ 
αξλεηηθφ ζπζρεηηζκφ θαη ζα βάιεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζηηο εμειίμεηο.  

 
 
 


