
 
Με ην θπβεξλεηηθό ζρέδην γηα ηε ΔΕΗ πνπ είλαη ζε βάξνο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 Εληείλεηαη ην θπλήγη ησλ ιατθώλ λνηθνθπξηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 

πιεξώζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο.  

 Σν ειεθηξηθό ξεύκα παξακέλεη αθξηβό γηα ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε, παξά 

ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο (ζπκβαίλεη ζε όια ηα θξάηε ηεο ΕΕ). 

 Οη ιατθέο νηθνγέλεηεο δελ ζα σθειεζνύλ από ην κέηξν ηεο κηθξήο κείσζεο 

ηνπ ΦΠΑ, θαη απηό γηαηί ζα απμεζνύλ ηα ηηκνιόγηα ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, αλνίγνληαο ην δξόκν γηα λέεο επηβαξύλζεηο ζηε ζπλέρεηα.  

 Οη εξγαδόκελνη ηεο ΔΕΗ κε ζρέζε πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο ζα ζπλερίζνπλ 

λα εξγάδνληαη ζην βάιην ηεο αλαζθάιεηαο, κε κηζζνύο πείλαο.  

 Οη κόληκνη εξγαδόκελνη ηεο ΔΕΗ ζα αληηκεησπίζνπλ λέν γύξν 

απνιύζεωλ, κε παθέηα «εζεινύζηαο εμόδνπ», πνπ ζα θιεζεί λα πιεξώζεη 

ηειηθά ν ιαόο. 

 Η κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΔΕΔΔΗΕ (ζπγαηξηθή ηεο ΔΕΗ), πνπ ζήκεξα 

έρεη ηελ θπξηόηεηα ηεο ππνδνκήο ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο, ζα σθειήζεη ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο πνπ ζα επελδύζνπλ γηα λα βγάινπλ θέξδε. 

Έρνπκε ήδε δηαπηζηώζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΔΕΔΔΗΕ κε γλώκνλα ην θέξδνο, ζηε ζπληήξεζε, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

δηθηύσλ, θαζώο θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο. Μόλν ην 2018 

θαηαγξάθνληαη 100 αηπρήκαηα θαη έλα ζαλαηεθόξν. Οη ειιείςεηο ζε 

ηερληθό πξνζσπηθό είλαη επίζεο γλσζηέο. Οη θαζπζηεξήζεηο γηα ζπλδέζεηο, 

επαλαζπλδέζεηο, αληηθαηάζηαζε κεηξεηώλ απαζρνινύλ ηνλ Σύπν. 

 Η δξνκνινγνύκελε πώιεζε ιηγληηηθώλ θαη πδξνειεθηξηθώλ κνλάδσλ ηεο 

ΔΕΗ ζα σθειήζεη κόλν ειάρηζηνπο νκίινπο πνπ πεξηκέλνπλ αθόκα πην 

πξνλνκηαθνύο όξνπο θαη πιήξε δηαζθάιηζε ηεο ζίγνπξεο θεξδνθνξίαο 

ηνπο από ηε λέα θπβέξλεζε, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνύο. 

 

Οη αλαηκηθέο, ππνθξηηηθέο δηακαξηπξίεο ηνπ ΤΡΘΖΑ γηα «μεπνύιεκα δεκόζηαο 

πεξηνπζίαο» πξνθαινύλ γέιην, αθνύ ε ΝΔ ζα εθαξκόζεη ζηνλ ΔΕΔΔΗΕ ηελ ίδηα 

ιύζε κεξηθήο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ εθάξκνζε ε θπβέξλεζε Σζίπξα ζηνλ ΑΔΜΗΕ, 

δειαδή ζηα δίθηπα κεηαθνξάο. 

Ιακία από ηηο πξνηάζεηο Υαηδεδάθε δελ είλαη λέα ιόγσ ηεο ζπγθπξηαθήο αξλεηηθήο 

πνξείαο ηεο κεηνρήο ηεο ΔΕΗ, νύηε θπζηθά ε δξνκνιόγεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Ελέξγεηαο, πνπ ζπκθσλήζεθε ζην 3ν κλεκόλην, κε ζηόρν ηελ πιήξε 

«απειεπζέξσζε» ηεο αγνξάο. 

Άιισζηε ε πξόζθαηε αληηπαξάζεζε θπβέξλεζεο θαη ΤΡΘΖΑ επηρεηξεί λα 

ζπγθαιύςεη ηε ζπλελνρή ηνπο ζηελ πξνώζεζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο ΕΕ γηα 

ηελ «απειεπζέξσζε» ηνπ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η πνιηηηθή ηεο 

«απειεπζέξσζεο»  πνπ θαλείο ηνπο δελ ακθηζβεηεί είλαη πνπ νδήγεζε ζε 

δξακαηηθή επηβάξπλζε ηεο ιατθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ζε 

επηδείλσζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Ωθειεκέλνη βγήθαλ νη 

ηδησηηθνί όκηινη, πνπ δηαζθάιηζαλ ζεακαηηθή θεξδνθνξία. 

Η πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο «απειεπζέξσζεο» πνπ πξνώζεζε ε πξνεγνύκελε 

θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ, κε ηε ζηήξημε ηεο ΝΔ, είρε πνιιαπιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ΔΕΗ. 

 Με ην 3ν κλεκόλην ζπκθσλήζεθε λα θηάζεη ε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ΔΕΗ 

ζην 50% ηνπ ζπλόινπ ηεο αγνξάο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θεξδνθνξία ησλ 

άιισλ ηδησηηθώλ νκίισλ.  



 Με ην ζύζηεκα δεκνπξαζηώλ ηύπνπ ΝΟΜΕ, πνπ εθάξκνζαλ νη 

πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο, ππνρξεώζεθε ε ΔΕΗ λα πνπιά ην ξεύκα πνπ 

παξάγεη θάησ ηνπ θόζηνπο ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

 Γηα λα δηαζθαιηζηνύλ ηα εηήζηα καησκέλα πιενλάζκαηα, ην θξάηνο δελ 

απέδηδε κέξνο ησλ νθεηιώλ από Τπεξεζίεο Ινηλήο Ωθέιεηαο ζηε ΔΕΗ. 

 Πξέπεη επίζεο λα ζπλππνινγίζνπκε ηηο ζπλέπεηεο απ' ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο εκπνξίνπ ξύπσλ ηεο ΕΕ, κε πξόζρεκα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη ηηκέο αγνξάο δηθαησκάησλ CO2 έρνπλ εθηνμεπζεί. 

Παξ' όια απηά, ε ΔΕΗ ΑΕ δελ έρεη θαηαξξεύζεη νηθνλνκηθά, όπσο ηζρπξίδεηαη ε 

θπβέξλεζε, κε απνθιεηζηηθό θξηηήξην ηελ πνξεία ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

Απηέο νη εθηηκήζεηο παξαβιέπνπλ ην επελδπηηθό πξόγξακκα ηεο ΔΕΗ, ηηο 

παξαγσγηθέο ηεο δπλαηόηεηεο, ηηο ππνδνκέο ηεο, ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηεο. 

Γίλνληαη ζθόπηκα, γηα λα πξνβιεζνύλ σο αλαγθαίνη κηα ζεηξά αληηιατθνί ζηόρνη θαη 

επηινγέο ηεο παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζεο, πνπ ππάξρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ΝΔ θαη 

ΤΡΘΖΑ, πνιιά ρξόληα πξηλ ηα ζεκεξηλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε κεηνρή ηεο 

ΔΕΗ. 

Η ηζηνξηθή πνξεία ηεο ΔΕΗ από ην θξαηηθό κνλνπώιην κέρξη ζήκεξα 

απνδεηθλύεη πωο ην αζηηθό θξάηνο θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ ππεξεηνύλ 

ζηαζεξά ηα εθάζηνηε ζρέδηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Απηή 

είλαη ε νπζία, πνπ θξύβεηαη από ην κύζν ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνύ θξάηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηδηώηε επηρεηξεκαηία. 

Ιαη ε επίθιεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ππνθξηηηθή από ηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα εκπνξεύεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

Οη πξαγκαηηθνί ζηόρνη ηεο ΕΕ γηα ηελ «πξάζηλε ελέξγεηα» ήηαλ λα επηηαρπλζεί ε 

«απειεπζέξσζε» ηεο αγνξάο, λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε ηεο ΕΕ από εηζαγόκελα 

θαύζηκα θαη λα πξνσζεζεί ε ζρεηηθή επξσελσζηαθή ηερλνινγία ζηηο ΑΠΕ. 

Τα αξπαθηηθά ηεο «πξάζηλεο ελέξγεηαο» δηαζθάιηζαλ ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα κεγάια θέξδε, ρωξίο θαλέλαλ επηρεηξεκαηηθό θίλδπλν, κε ην 

ζύζηεκα εγγπεκέλωλ ηηκώλ απόδνζεο. 

Οη θπβεξλήζεηο ΤΡΘΖΑ θαη ΝΔ δελ είραλ πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα ην 

πεξηβάιινλ γηα απηό:  

 δελ έδσζαλ βάξνο ζηνπο κεγάινπο πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο πνπ 

ζπκβάιινπλ ηαπηόρξνλα ζηελ ύδξεπζε, ζηελ άξδεπζε θαη ζηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.  

 επέηξεπαλ λα ζπλνδεύεηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ πάξθσλ κε ηελ 

θαηαζηξνθή κεγάισλ εθηάζεσλ δαζηθήο γεο, κε ηε δηαηάξαμε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο πδξνινγηθήο ηζνξξνπίαο, κε ηελ πξνθιεηηθά 

δπζαλάινγε θαηαλνκή ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο, κε ηα θνπθάξηα ησλ παιηώλ αλεκνγελλεηξηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ νη 

εηαηξείεο. 

 αύμαλαλ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή από θπζηθό αέξην, πνπ ιόγσ απσιεηώλ 

απνηειεί κεγάιε ζπαηάιε Ελέξγεηαο.  

Σν εκπόξην ξύπσλ ηεο ΕΕ θαη ε αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη θαη ζπλερίδεη λα 

ξππαίλεη» δελ έρεη ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα ρξήκαηα πνπ 

ζπαηαιώληαη ζ' απηό ην αληηιατθό πιαίζην ηεο ΕΕ, θαζώο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

δηθηύνπ ώζηε λα αληηζηαζκίδεηαη ε αζηάζεηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη ΑΠΕ, ζα 

κπνξνύζαλ λα δηαηεζνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εγρώξηνπ ιηγλίηε κε 

ζύγρξνλε ηερλνινγία, πην θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, κε κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θύθινπ, πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, θαη γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε νηθηζκώλ πνπ 

γεηηληάδνπλ ζε ξππνγόλεο δξαζηεξηόηεηεο. 



Από ηε δηάιπζε ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο ησλ ιηγληηηθώλ ζηαζκώλ δελ έρεη ηίπνηα λα 

θεξδίζεη ν ιαόο, αληίζεηα ζα απμεζνύλ ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρώξαο θαη ε 

αλεξγία ζηε Δπηηθή Μαθεδνλία.  

 

Λύζε ππάξρεη, κε έλαλ ξηδηθά δηαθνξεηηθό δξόκν αλάπηπμεο 

πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ηνπ ιανύ, δειαδή λα 

δηαζθαιίδεη ηαπηόρξνλα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ, ηε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο, ζηαζεξέο ζέζεηο αζθαινύο 

εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ, ώζεζε ζηελ ηζόκεηξε αλάπηπμε ησλ 

πεξηνρώλ ηεο ρώξαο. 

ε απηό ην ξηδηθά δηαθνξεηηθό δξόκν αλάπηπμεο ην ελεξγεηαθό πξντόλ ζα 

απνηειεί πιένλ θνηλωληθό αγαζό γηα όινπο θαη όρη εκπόξεπκα. Όλερ οι 

εγσώπιερ ενεπγειακέρ πηγέρ, ηα μέζα παπαγωγήρ, μεηαθοπάρ και διανομήρ 

ηηρ Ενέπγειαρ θα αποηελούν κπαηική κοινωνική ιδιοκηηζία. Ο ενεπγειακόρ 

κενηπικόρ ζσεδιαζμόρ θα μποπεί να αξιοποιεί ζςνδςαζμένα όλερ ηιρ 

διαθέζιμερ εγσώπιερ πηγέρ και όλερ ηιρ διαθέζιμερ ηεσνικέρ λύζειρ για να 

βεληιώνεηαι ηο ζημεπινό «ενεπγειακό μείγμα» ηηρ σώπαρ, για ηη 

διαζθάλιζη ηηρ λαϊκήρ εςημεπίαρ. Θα αξιοποιήζει ηην επιζηημονική 

έπεςνα για να πποβλέπει έγκαιπα μελλονηικέρ ανάγκερ ηηρ κοινωνίαρ. 

Γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε ιύζε ζθνπόο ηεο παξαγσγήο λα απνηεινύλ νη 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη όρη ην θαπηηαιηζηηθό θέξδνο. 

 

Η κάρε ελάληηα ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα δνζεί κε ηε ζεκαία 

ηνπ αύξην, ηεο θνηλωληθνπνίεζεο ηωλ κέζωλ παξαγωγήο, θαη όρη κε ηε 

ζεκαία ηνπ ρζεο, δειαδή ηεο επηζηξνθήο ζην παιηό θξαηηθό κνλνπώιην.  

 

 Παιεύνπκε ελάληηα ζην θπβεξλεηηθό ζρέδην παξαπέξα πξνώζεζεο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ΕΕ «απειεπζέξσζεο» ηνπ ηνκέα Ελέξγεηαο, ελάληηα ζηηο λέεο 

ηδησηηθνπνηήζεηο κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΔΕ, ζηα λέα ζρέδηα 

ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ΔΕΔΔΗΕ θαη ηνπ ΑΔΜΗΕ.  

 Παιεύνπκε γηα ηελ άκεζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ιατθνύ ξεύκαηνο γηα ηα 

ιατθά λνηθνθπξηά, γηα θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζην ειεθηξηθό ξεύκα θαη ηνπ 

ΕΣΜΕΑΡ, ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο κε 35σξν - 5ήκεξν - 7σξν, απμήζεηο 

κηζζώλ, γηα αλαβάζκηζε ηεο απόδνζεο θαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

ιηγληηηθώλ θαη πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ, γηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

θαηνίθσλ. 

 

Γηα ηελ Παλεπηζηεκνληθή 

Δεκήηξεο Ινπηδήο 

 


