
Εδϊ και δφο δεκαετίεσ περίπου και με ενεργι ςυμμετοχι όλων των κυβερνιςεων, θ χϊρα μασ ζχει ςταδιακά εφαρμόςει τισ επιταγζσ τθσ Ε.Ε 

ςτθν αγορά θλεκτριςμοφ με τισ ςυνζπειεσ να είναι παραπάνω από ορατζσ τόςο ςτθν τςζπθ του οικιακοφ καταναλωτι όςο και ςτισ αμζτρθτεσ 

ςτρεβλϊςεισ που εμφανίηονται με τθν εφαρμογι των ςχετικϊν ρυκμιςτικϊν πλαιςίων και κανονιςμϊν. Βριςκόμαςτε ζτςι ςιμερα, ςτον 

προκάλαμο τθσ πλιρουσ εμπορευματοποίθςθσ του κοινωνικοφ αγακοφ τθσ Η/Ε μζςα από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Χρθματιςτθρίου 

Ενζργειασ που προγραμματίηεται για τα μζςα του 2020. 

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ Η/Ε είναι θ εκτόξευςθ των τιμϊν 

λιανικισ, που ςφμφωνα με τθν Eurostat1 ανζρχεται ςε αφξθςθ 65% (!!!) ςτθν Ελλάδα κατά τθν οκταετία 2008-2016 κακϊσ και θ 

ςυνεπαγόμενθ ζκρθξθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα, θ οποία φτάνει ςε επίπεδα κοινωνικισ ιςοπζδωςθσ με ζναν ςτουσ δφο 

καταναλωτζσ να αδυνατοφν να πλθρϊςουν τον λογαριαςμό ρεφματοσ2.  ε ςυνκικεσ μάλιςτα υπερπροςφοράσ τθσ παραγωγισ, όπου θ 

εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ είναι ςτα 23.000 MW και θ αιχμιακι ηιτθςθ ςτα 10.000MW, οι τιμζσ κα ζπρεπε να είχαν μειωκεί δραςτικά. 

Εφλογα λοιπόν δθμιουργείται ο προβλθματιςμόσ:  

Είναι θ «απελευκζρωςθ» αγοράσ ενζργειασ επωφελισ για το κοινωνικό ςφνολο και τθν βιομθχανικι παραγωγι όπωσ διατείνονται οι 

εμπνευςτζσ του ςχεδιαςμοφ (E.E, πολυεκνικζσ εταιρίεσ) ι τελικά το αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ του είναι εξϋαρχισ προδιαγεγραμμζνο για 

τθν κερδοφορία εγχϊριων και πολυεκνικϊν ενεργειακϊν ομίλων;  

Ποια είναι θ ςκοπιμότθτα των αλλεπάλλθλων «μεταρρυκμίςεων» ςτον τομζα τθσ ενζργειασ τθν τελευταία 20ετία όταν ακόμα και το 

βιομθχανικό τιμολόγιο ζχει παρουςιάςει αφξθςθ 75% τθν περίοδο 2009-2016. Με ποιόν τρόπο εντάςςονται οι επίκαιροι ςχεδιαςμοί του 

ΤΠΕΝ ςτον μακροχρόνιο ενεργειακό ςχεδιαςμό τθσ Ε.Ε με τον ουδζτερο τίτλο «Ενεργειακι Ζνωςθ». 

Μερικά επιπλζον ςτοιχεία πείκουν και τουσ πιο αφελείσ, ωσ προσ τουσ ςκοποφσ τθσ λεγόμενθσ απελευκζρωςθσ: 

 Ήδθ από το 2000 (Οδθγία 2001/77/ΕΚ), ο καταναλωτισ επιβαρφνεται, μζςω τθσ χρζωςθσ ΕΣΜΕΑΡ και των εγγυθμζνων τιμϊν,  με τθν 
ενίςχυςθ και τον μθδενιςμό του επενδυτικοφ ρίςκου των κρατικοδίαιτϊν ιδιωτϊν παραγωγϊν που φόρτωςαν το ςφςτθμα Η/Ε, χωρίσ 
κανζναν ςχεδιαςμό, με πλικοσ μονάδων θλεκτροπαραγωγισ από φυςικό αζριο και  εγκαταςτάςεων ΑΠΕ. Ενδεικτικό ςτοιχείο τθσ 
απροςχθμάτιςτθσ ςτιριξθσ των ιδιωτϊν θλεκτροπαραγωγϊν αποτελεί θ χωρίσ μζτρο και χωρικό ςχεδιαςμό αδειοδότθςθ από τθν ΡΑΕ 

                                                           
1 Electricity price statistics, Eurostat, May 2017, European Commission  
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και εγκατάςταςθ μονάδων θλεκτροπαραγωγισ ΑΠΕ ι φυςικοφ αερίου ςτθν θπειρωτικι χϊρα, αγνοϊντασ επί δεκαετίεσ τον ςχεδιαςμό 
για τθν ενεργειακι κάλυψθ τθσ νθςιωτικισ χϊρασ. Αποτζλεςμα είναι θ από το 2012, επιπλζον οικονομικι αφαίμαξθ των 
καταναλωτϊν μζςω των χρεϊςεων ΤΚΩ και θ επιβαρυντικι για το νθςιωτικό περιβάλλον χριςθ μαηοφτ. υνολικά και για τθν εξαετία 
2009-2015,  θ επιδότθςθ των ιδιωτϊν ζφταςε να ανζρχεται ςτο 4% του ΑΕΠ περίπου! 

 Ήδθ από το 2003, ζςπαςε το μονοπϊλιο τθσ ΔΕΗ ςτθν αγορά προμικειασ ςτθν οποία επιπλζον απαγορεφτθκε να δραςτθριοποιείται 

ςτθν καταςκευι νζων μονάδων ι ςτισ επενδφςεισ ςε ΑΠΕ.  

 Ήδθ τθν διετία 2005-2007, εφαρμόςτθκαν οι οδθγίεσ τθσ Ε.Ε (Νόμοσ 3426/2005 και Οδθγία 2009/72) που προβλζπουν τθν 

«ςαλαμοποίθςθ» τθσ ΔΕΗ, τον διαχωριςμό δθλαδι των κλάδων διανομισ και μεταφοράσ. ε τι ωφελεί ο εν λόγω διαχωριςμόσ; 

Η απάντθςθ δίνεται μερικά χρόνια αργότερα με κυνικό τρόπο, μζςα από τισ μνθμονιακζσ υποχρεϊςεισ του ελλθνικοφ κράτουσ και το 

roadmap του ΣΑΙΠΕΔ. Σμθματικι πϊλθςθ ςε ιδιϊτεσ όλου του δθμόςιου πλουτοπαραγωγικοφ ενεργειακοφ πλοφτου και 

χρθματιςτικοποίθςθ του αγακοφ τθσ ενζργειασ. 

 Ήδθ από το 2011 (Ν.4001/2011) ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ είναι πλζον τρεισ ανεξάρτθτεσ εταιρείεσ. Αναμενόμενθ και θ εκτόξευςθ των 

τιμϊν, δεδομζνθσ τθσ εφαρμογισ ξεχωριςτϊν ρυκμιηόμενων χρεϊςεων (με διακριτι εφαρμογι ΦΠΑ ςε κάκε μία από αυτζσ) ςτθν 

κζςθ ενόσ ενιαίου τιμολογίου ρεφματοσ. Αναμενόμενθ και θ δθμιουργία ηθμιογόνου περιβάλλοντοσ για τθν ίδια τθν ΔΕΗ, δεδομζνθσ 

τθσ απϊλειασ τθσ κερδοφόρου πάγιασ δθμόςιασ περιουςίασ τθσ και τθσ ςτρατθγικισ τθσ δυνατότθτασ για οικονομίεσ κλίμακασ. 

Αναμενόμενθ και θ διαρκϊσ διογκοφμενθ τρφπα ςτο ΑΕΠ 

 Ήδθ από το 2015 (3ο Μνθμόνιο) μζςω των δθμοπραςιϊν ΝΟΜΕ, θ ΔΕΗ υποχρεοφται να πουλάει Η/Ε ςε ιδιϊτεσ ακόμα και κάτω του 

κόςτουσ, προκειμζνου «να λειτουργιςει ο ανταγωνιςμόσ» 

Οι τελευταίεσ αυξιςεισ ςτα τιμολόγια τθσ ΔΕΗ είναι φανερό και εκφράηεται από τα πιο επίςθμα χείλθ, ότι δεν προςφζρουν τίποτε άλλο παρά 

βραχυπρόκεςμο κλείςιμο τθσ οικονομικισ ηθμιάσ που ο τεμαχιςμόσ τθσ ΔΕΗ προκάλεςε, δθμιουργϊντασ ζνα πιο ελκυςτικό πακζτο πϊλθςθσ 

τθσ ίδιασ ενϊ ταυτόχρονα εφαρμόηεται από τθν πίςω πόρτα, θ ςκανδαλϊδθσ μνθμονιακι υποχρζωςθ τθσ ΔΕΗ να απολζςει το 50% του 

πελατολογίου τθσ «για να λειτουργιςει ο ανταγωνιςμόσ». 

Γίνεται επίςθσ ςαφζσ ότι οι αλλεπάλλθλεσ μεταρρυκμίςεισ ςτον χϊρο τθσ Η/Ε ωφελοφν μόνο 4-5 ιδιωτικζσ εγχϊριεσ κρατικοδίαιτεσ εταιρείεσ 

παραγωγισ και μερικοφσ πολυεκνικοφσ ενεργειακοφσ κολλοςοφσ  που με μθδενικό ρίςκο, κα απολαμβάνουν τα κζρδθ από τισ δθμόςιεσ 

ενεργειακζσ πθγζσ. Κακόλου τυχαία επομζνωσ (ιδίωσ με τθν επανεξζταςθ των ΝΟΜΕ), θ αγωνία των ιδιωτϊν παραγωγϊν προκειμζνου να 

τουσ δοκοφν προίκα μια ςειρά από υδροθλεκτρικζσ ι λιγνιτικζσ μονάδεσ και πάλι «για να λειτουργιςει ο ανταγωνιςμόσ».   



Γίνεται επίςθσ ςαφζσ, ότι θ επικείμενθ ζναρξθ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, δεν κα μποροφςε να εφαρμοςτεί παρά μόνο με τθν απόςχιςθ 

των κλάδων μεταφοράσ και διανομισ κάνοντασ πράξθ τθν χρθματιςτθριακι διαςφνδεςθ των Εκνικϊν υςτθμάτων Μεταφοράσ, που ςτθν 

περίπτωςθ τθσ χϊρασ μασ κα επιφζρει επιπλζον αυξιςεισ ςτθν χρζωςθ μεταφοράσ τθσ Η/Ε. Εκτόσ αν ακόμα πιςτεφουμε ότι μζςω τθσ 

ςφηευξθσ των χονδρεμπορικϊν τιμϊν Ελλάδασ-Ιταλίασ, οι χαμθλότερεσ τιμζσ ρεφματοσ ςε ςχζςθ με τθν Ιταλία κα επιφζρουν μειϊςεισ ςτθν 

γείτονα ςε βάροσ τθσ ιδιωτικισ κερδοςκοπίασ… 

Γίνεται πλζον ςαφζσ ότι απαιτείται άμεςθ αντιςτροφι των μεταρρυκμίςεων ςε ριξθ με τουσ κοινωνικά και οικονομικά ηθμιογόνουσ 

ςχεδιαςμοφσ τθσ Ε.Ε. Καλοφμε το ΣΕΕ να λάβει τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ για: 

1. ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΘΕΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΗ. Οι κλάδοι τθσ προμικειασ, τθσ διανομισ και τθσ μεταφοράσ κα πρζπει να επανζλκουν κάτω από ζνα 

κοινό Όμιλο. Πζρα από τθν οικονομία κλίμακασ που κα επιτευχκεί ςτον κφκλο δραςτθριοτιτων του Ενιαίου Ομίλου, άμεςθ κα είναι θ 

επίπτωςθ ςτο ενεργειακό κόςτοσ κάκε νοικοκυριοφ, επιχείρθςθσ ι βιομθχανίασ, δεδομζνθσ τθσ κατάργθςθσ των ρυκμιηόμενων 

χρεϊςεων. 

2. ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ. ε αυτιν τθν κατεφκυνςθ το ίδιο το ΣΕΕ οφείλει να πάρει τθν πρωτοβουλία για τθν μελζτθ 

αποτφπωςθσ των κοινωνικϊν και παραγωγικϊν απαιτιςεων, τθσ εξζταςθσ ανακατεφκυνςθσ των δθμόςιων επενδφςεων ςε βάκοσ 

20ετίασ υπό το πρίςμα τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ ςε πιο κακαρι ενζργεια και τθσ αναγκαιότθτασ ψθφιοποίθςθσ και εκςυγχρονιςμοφ 

του δικτφου.  

3. ΚΙΝΗΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ. Ο ρόλοσ των ενεργειακϊν κοινοτιτων ιδίωσ μζςω των ΟΣΑ, να  

επικεντρϊνεται όχι μόνο ςτθν ορκολογικι αποκεντρωμζνθ παραγωγι Η/Ε με βάςθ τισ τοπικζσ κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ αλλά 

και ςτον κοινωνικό ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ ενιαίασ ΔΕΗ. 

4. ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΕΣΜΕΑΡ.  Σο ςκάνδαλο επιδότθςθσ των ιδιωτϊν παραγωγϊν από τουσ καταναλωτζσ πρζπει να ςταματιςει. Δεν υπάρχει 

κανζνα δθμόςιο ςυμφζρον που τεκμθριϊνει τθν φπαρξι του ενϊ θ κατάργθςι του κα επιφζρει ςθμαντικι μείωςθ ςτουσ 

λογαριαςμοφσ. 

5. ΑΜΕΗ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΠΟΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ. Χρζοσ τθσ πολιτείασ και επιταγι του 

υντάγματοσ είναι θ απρόςκοπτθ ενεργειακι κάλυψθ όλων των πολιτϊν ανεξάρτθτα από τθν ειςοδθματικι του κατάςταςθ. Η 

οικονομικι ηθμιά ασ αναηθτθκεί από τουσ κατά ςυρροι επϊνυμουσ κακοπλθρωτζσ του Δθμοςίου. 

6. ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΕΦΚ. 


