
 

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ (Τποσργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αγαπεηέο θαη 

αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζα πξνζπαζήζσ λα επηθεληξσζψ ζηα βαζηθά ζεκεία ησλ ηεζζάξσλ 

ζεκάησλ πνπ έρεη ην πνιπλνκνζρέδην, ΓΔΠΑ, Γεσζεξκία, ΙΓΜΔ θαη επηκέξνπο δηαηάμεηο θαη 

λα απαληήζσ θαη ζηελ θξηηηθή ηεο Ν.Γ., φπσο θαη άιισλ θνκκάησλ, ηελ νπνία πξνζπαζψ λα 

θαηαιάβσ - απηφο ν λενθηιειεχζεξνο θνκκνπληζκφο κνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ πςειφ 

βαζκφ ζχγρπζεο - θαη είκαη έηνηκνο λα ηε ζεβαζηψ, εάλ βξσ θάπνην ηζρπξφ ζηνηρείν. 

Δληνχηνηο, ζέισ λα ππεξαζπηζηψ ηε ζπλέπεηα ηεο Κπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζέγγηζή ηεο ηα ζέκαηα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ν νπνίνο, κάιηζηα, θχθινο ησλ 

απνθξαηηθνπνηήζεσλ πξαθηηθά θιείλεη ζήκεξα κε ην παξφλ λνκνζρέδην. Θέισ λα 

ππελζπκίζσ φηη ε βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο Κπβέξλεζεο ήηαλ ηα δίθηπα ειεθηξηζκνχ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ λα παξακείλνπλ ππφ δεκφζην έιεγρν ζε κηθηέο εηαηξίεο, φπνπ ην Κξάηνο ζα 

δηαηεξεί ην 51%. Απηφ ζεσξνχκε φηη είλαη πην πεηπρεκέλν κνληέιν, θνηλφο ηφπνο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζε απνθξαηηθνπνίεζε ή 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο, έηζη θαη αιιηψο, γίλνληαη ζε έλα 

πιαίζην ξπζκίζεσλ πνπ έρνπκε θάλεη γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ελεξγείαο. 

Απειεπζεξψζεθε ζηηο 1/1/2017 ε ρνλδξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο 1/1/2018 ε ιηαληθή 

αγνξά θαη ν ειεθηξηζκφο έρεη απειεπζεξσζεί, άξα είλαη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

θηλνχκαζηε θαη ζην νπνίν δηαηεξήζακε ηε βαζηθή καο ζηξαηεγηθή γηα δηαηήξεζε ησλ 

ππνδνκψλ – ζσζηά, θαηά ηε γλψκε κνπ – ππφ δεκφζην έιεγρν. 

Γηαηί λα ην θάλνπκε απηφ, φκσο, αλαηξέςακε φιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη φιν ην 

πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ, παξάιιεια, παξέιαβε ε παξνχζα Κπβέξλεζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε. ην πξφγξακκα ηνπ ΣΑΙΠΔΓ ήηαλ ε πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

ΑΓΜΗΔ, ηελ νπνία αλαηξέςακε θαη είπακε 51% Γεκφζην θαη ζηξαηεγηθφο επελδπηήο. Ήηαλ 

πεηπρεκέλν. Βξέζεθε έλαο ζηξαηεγηθφο επελδπηήο θαη ν ΑΓΜΗΔ έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζηεί ζε 

δχν ρξφληα. Έρεη θάλεη ηεξάζηηα επελδπηηθά έξγα ζε ρξφλν ξεθφξ θαη δελ λνκίδσ φηη είλαη 

αδξάλεηα απηή, πνπ καο θαηεγνξήζαηε φηη αδξαλεί ε Κπβέξλεζε. Δίρακε νινθιήξσζε ζηηο 

Κπθιάδεο θαη πξνθήξπμε κέζα ζε έλα ρξφλν γηα ην έξγν ηεο κηθξήο δηαζχλδεζεο ηεο Κξήηεο, 

ην νπνίν μεθίλεζε θαη θαηαζθεπάδεηαη. 



 

 

πλεπψο, ε ηδέα είλαη φηη απηφ ην κνληέιν φρη κφλν είλαη κηα ηδενινγηθή εκκνλή, αιιά 

είλαη ζπκβαηφ κε ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη, ηαπηφρξνλα, έρεη 

απνδείμεη φηη είλαη απνηειεζκαηηθφ, δηφηη, επηπξφζζεηα, νη επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο είλαη 

καθξνρξφληεο κελ, αζθαιείο δε. Γειαδή, έρνπλ έλα πάγην ηίκεκα πνπ αθνξά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, ηελ απνπιεξσκή ηεο κε έλα κηθξφ πνζνζηφ θέξδνπο, απηφ πνπ 

απνθαζίδεη ε ΡΑΔ θαη πνπ, ελ πνιινίο, είλαη θνηλφο ηφπνο θαη λνκίδσ φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ΑΓΜΗΔ απηή ήηαλ ε πξψηε κεγάιε αιιαγή πνπ θάλακε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ΓΔΦΑ, ππελζπκίδσ φηη ήηαλ ε κφλε ηδησηηθνπνίεζε πνπ είρε 

επηρεηξήζεη πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. θαη θπζηθά απέηπρε. Γελ θεκίδεηαη ε Ν.Γ. γηα 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα θάλεη αθφκε θαη ηδησηηθνπνηήζεηο. Άξα, ήηαλ έλαο δηαγσληζκφο πνπ 

απέηπρε. Ήηαλ ε γλσζηή ζπκθσλία κε ηνπο Αδέξνπο, ε νπνία θξίζεθε κε ζπκβαηή κε ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα. Δκείο επαλαιάβακε απηφλ ην δηαγσληζκφ. Γελ κπνξνχζακε λα 

αιιάμνπκε ηε ζχλζεζε ησλ πνζνζηψλ, αιιά ηζρπξνπνηήζακε ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηνπ 

Γεκφζηνπ. Γειαδή, ζην ΓΔΦΑ έρεη πνιχ ηζρπξφηεξα δηθαηψκαηα ην Γεκφζην κε ην 34%, κε 

βάζε ηε ζπκθσλία ησλ κεηφρσλ. Πήγε πνιχ ςειά ην ηίκεκα θαη ζεσξνχκε φηη έρνπκε κηα 

άξηζηε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ εηαηξεία ε νπνία πήξε ηελ πιεηνςεθία, πνπ είλαη έλα 

θνλζφξηζηνπκ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ θαη ζεσξνχκε φηη ζα είλαη κηα ζπληεηαγκέλε θαη 

εμαηξεηηθή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ζην θπζηθφ αέξην. 

Σν ηξίην παξάδεηγκα είλαη ε ΓΔΠΑ, γηα ηελ νπνία ζπδεηάκε ζήκεξα. Δκείο μεθηλήζακε 

κε δηαπξαγκάηεπζε, ιέγνληαο φηη ζα έπξεπε λα ηδησηηθνπνηεζνχλ κε ην 65% ηεο ΓΔΠΑ, 

δίθηπα, εκπφξην, ηα πάληα. Δθεί εκείο θαηαζέζακε έλα ζρέδην ην νπνίν δηαηεξνχζε απηήλ ηελ 

αξρή, δηάζπαζεο ηεο εηαηξείαο ζε δχν, ππνδνκέο ππφ δεκφζην έιεγρν θαη εκπφξην πξνο 

παξαρψξεζε, πξνο πψιεζε. 

Σαπηφρξνλα, θάλακε θαη έλα επηπξφζζεην βήκα, αθξηβψο, επεηδή ε SHELL 

απνρσξνχζε απφ ηε ρψξα, ε νπνία είρε ηα δίθηπα θαη ην εκπνξηθφ ηεο Αζήλαο, απνθαζίζακε 

λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμαγνξά ηνπ κεξίδην ηεο SHELL. 

Πξψηνλ, γηα λα θαηαζηήζνπκε εθηθηφ απηφ ην ζρέδην, πνπ κφιηο ζαο είπα. 

Γεχηεξνλ, επεηδή ζεσξήζακε φηη ην ζρέδην απηφ ζα πξνζζέζεη αμία θαη ζα εληείλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο.  



 

 

Σψξα ππάξρεη κηα ακθίζεκε θξηηηθή απφ ηε Ν.Γ., πνπ ιέεη ην εμήο: «Ωξαία, ην θάλεηε 

απηφ, αιιά έηζη φπσο ην θάλεηε, πξψηνλ, πνηνο αγνξάζεη ην 14% ηεο ΓΔΠΑ Τπνδνκψλ πνπ 

ζα δψζεη ην Γεκφζην;». 

Η απάληεζή κνπ είλαη, νπνηνζδήπνηε καθξνρξνλίσο επελδπηήο ζα δεη κία αζθάιεηα 

ηνπνζέηεζε. Άξα, λνκίδσ φηη ζα πνπιεζεί θαη πνιχ πην εχθνια, αιιά δελ ζα πνπιεζεί ζε 

απηνχο πνπ έρνπλ κία πην βξαρπρξφληα αληηκεηψπηζε. Ννκίδσ φηη έρεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ 

κία αζθαιήο ηνπνζέηεζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη καθξάο πλνήο.  

Σν αλάπνδν ηψξα επηρεηξήκαηα ην επηθαιείζηε ζην φηη θξαηήζακε ην 15% ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην εκπφξην θαη φηη έρνπκε βάιεη θαη κεξηθά ηζρπξά δηθαηψκαηα 

ηνπ Γεκφζηνπ εηδηθά ζηα δηεζλή projects, πνπ έρνπλ γεσπνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη ιέηε φηη 

«απηφ ζα κεηψζεη ηε ηηκή ηεο εηαηξίαο».  

Απηφ, πξψηνλ, ην Γεκφζην νθείιεη λα ην θάλεη, δηφηη νη ιφγνη αζθαιείαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη έρεηο δχν ηξφπνπο γηα λα ην θάλεηο. Ο έλαο είλαη λα ην επηβάιιεηο ζε φινπο 

ηνπο ηδηψηεο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζπζηήκαηνο. Ο δεχηεξνο, εθφζνλ ζπκκεηέρεηο θαη είζαη 

δξαζηήξηνο ζε κηα εηαηξεία, λα κπνξείο λα δηαζθαιίζεηο  απηή ηελ επηινγή. Δθφζνλ, φκσο, 

ζπκκεηέρνπκε θαη ζα παξακείλνπκε ζε απηή ηελ εηαηξεία, λνκίδσ φηη είλαη ε πην θαηάιιειε 

κνξθή, ε νπνία εληζρχεη ελ πνιινίο ηελ αμία ηεο εηαηξείαο αληί λα ηελ απνκεηψλεη, φπσο 

ηζρπξίδεηαη ε άιιε πιεπξά.  

Σν δεχηεξν ζέκα είλαη ε θξηηηθή ζην unbundling. 

Σν unbundling, ν δηαρσξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ αγνξψλ θαη δηθηχσλ θ.ιπ. 

θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φια, ηζρχεη. Θεζκηθά 

έρνπκε θάλεη θαζνιηθφ unbundling ζηα ζέκαηα ηεο αλεξγίαο. Οη λφκνη είλαη εθεί θαη είλαη 

θαζνιηθνί. 

Σν γεγνλφο φηη νη λπλ κέηνρνη ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηθαιεζηήθαηε, φπσο 

ηα ΔΛ.ΠΔ., ε ENI θ.ιπ. δελ ηνπο αθαηξνχκε ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ηεο 

ΓΔΠΑ, ην νπνίν, ζεκαίλεη φηη αλ επηιέμνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα επηιχζνπλ ην 

πξφβιεκα ηνπ unbundling κε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 



 

 

Θα ήηαλ, φκσο, ζρήκα νμχκσξν λα ηνπο πεηάμνπκε έμσ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ 

ζα γίλνπλ γηα ην εκπνξηθφ ηκήκα ή γηα ην άιιν πνπ δελ έρεη θαη ηφζε ζεκαζία, δειαδή, ζηε 

παζεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 14%, πνπ δελ λνκίδσ φηη πξνζρσξεί ζην unbundling θαη λα ηνπο 

εμαηξέζνπκε απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ.  

Ο λένο ηδηνθηήηεο ησλ ΔΛ.ΠΔ., βέβαηα, δελ μέξνπκε αλ νινθιεξψλεη ην δηαγσληζκφο, 

ζα πάξεη ηηο απνθάζεηο ηνπ, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ κέηνρν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη απηφο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη. Δπαλαιακβάλσ, εάλ ζπκκεηέρνπλ θαη εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

θεξδίζνπλ, απφ θεη θαη πέξα ζα πξέπεη λα δνπλ ην unbundling πσο ζα ην ηεξήζνπλ.  

Δπαλέξρνκαη ζην ζέκα ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ Γεκφζηνπ, δηφηη ε δηαηήξεζε ηεο 

δεκφζηαο πιεηνςεθίαο δίλεη ζε απηέο ηηο εηαηξείεο θαη έλα επηπξφζζεην πιενλέθηεκα, φηη ε 

επέθηαζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θάλσ, αο πνχκε ζηηο 32 πφιεηο ηεο Διιάδαο, δελ ζα ηεο 

έθαλε θαη' αλάγθε κηα ηδησηηθή εηαηξεία. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζηνηρείν ζηηο δεκφζηεο 

ππνδνκέο πνπ λα επηηξέπεη λα κελ πεξλάλε φια απφ ην «θφζθηλν» ην πφζν απνδνηηθφ ζα 

είλαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ππνδνκήο, λα δεκηνπξγεί κία κεγαιχηεξε επειημία. Δκείο ζέινπκε 

ηε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πφιεηο.  

Άξα, ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο επεθηείλεη ηα δίθηπα κε θαιχηεξν ηξφπν θαη κε 

κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, απφ φηη κηα απζηεξά 

ηδησηηθννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα ίζρπε ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηεξνχζακε ην κνληέιν 

φπσο είλαη ζήκεξα. Απαληάσ ζηελ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε, αλαθνξηθά κε ην αλ ε ηδησηηθή 

πιεηνςεθία ή ε δεκφζηα πιεηνςεθία δηαζθαιίδνπλ θαιχηεξα ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ. 

Δπαλαιακβάλσ, ηα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά, είλαη ζεκαληηθά θαη εληζρχνπλ ηελ 

πξνζέγγηζή καο, φηη εκείο θξαηήζακε δεκφζηα ηα δίθηπα κε ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ησλ 

δηθηχσλ, ηα επεθηείλνπκε. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο δελ εκπφδηζε θαζφινπ ηελ ιεηηνπξγία κε 

ην ζχζηεκα δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. Ο ΑΓΜΙΔ έρεη θάλεη ξεθφξ έξγσλ κε ηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο θαη επελδπηηθφ θαη άληιεζε θεθαιαίσλ θαη εμεχξεζεο πφξσλ. Καη φια ηα θάλεη κε 

ην λφκν πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ πνπ ςήθηζε απηή ε θπβέξλεζε, ν νπνίνο είλαη έλαο πνιχ 

δηάθαλνο λφκνο θαη πνπ δελ εκπνδίδεη θαζφινπ θαηά ηε γλψκε καο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο 

δεκφζηαο επηρείξεζεο. 



 

 

Σψξα, ην δεχηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηελ ΓΔΠΑ είλαη ε νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Τπελζπκίδσ φηη ππάξρνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα. Μέζα ζε ηξεηο κήλεο πξέπεη λα 

θηλεζνχκε κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη κέζα ζ' έλα εμάκελν λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία θαη λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε πξψηε θάζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

εκπνξηθήο εηαηξείαο, ην νπνίν απνηειεί θαη ην κείδνλ ζέκα. 

Η δεχηεξε ελφηεηα, αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο. Έρνπκε θιεξνλνκήζεη, αο είκαζηε 

εηιηθξηλείο, έλα απαξάδεθην θαζεζηψο εξγνιαβηθψλ εξγαδφκελσλ ζε απηέο ηηο εηαηξείεο. 

Απαξάδεθην γηαηί θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθέο αλάγθεο ησλ εηαηξηψλ, κηιάκε γηα πάξα 

πνιιά ρξφληα, ηερληθνί, ινγηζηέο, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. Δίλαη μέλν πξνο ηελ ηδενινγία, εδψ 

δελ κπνξψ λα επηθαιεζηψ ηελ ηδενινγία κε επρέξεηα ηεο θπβέξλεζεο. Γελ ζέινπκε έλα ηέηνην 

θαζεζηψο. Καη ζπλεπψο, ε πξφζεζή καο είλαη λα κπνξέζνπκε λα επηιχζνπκε θαη λα 

πξνζθέξνπκε ζηνπο εξγνιαβηθνχο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο 

ησλ εηαηξηψλ ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεηάβαζεο θαη λα 

επηιπζεί έλα απφ ηα πξνβιήκαηα, πνπ επαλαιακβάλσ, είλαη απαξάδεθην γηα ελεξγεηαθέο 

εηαηξείεο θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

Η δεχηεξε ελφηεηα, αθνξά ηελ γεσζεξκία. Αο είκαζηε εηιηθξηλείο, ε γεσζεξκία ζηελ 

Διιάδα δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή. Δκείο ηελ θάλακε νπζηαζηηθά. Πξνζπαζήζακε λα 

θέξνπκε έλα λφκν, ν νπνίνο λα βάδεη ηνπο θαλφλεο, λα απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο, λα δηαθξίλεη 

ηα 30, 90, πάλσ απφ 90 θαη νχησ θαζεμήο. Να θαζηζηά φζν ην δπλαηφλ πην απιέο απηέο πνπ 

είλαη «πην εχθνιν», «ζπκβαηφ», «πην απνδεθηφ» θαη νχησ θαζεμήο θαη λα δεκηνπξγεί πνιχ 

θαζαξνχο θαλφλεο πσο παξαρσξνχληαη, γηα πφζν δηάζηεκα, κε ηη ηίκεκα, πνπ έρνπλ 

πξσηνθαζεδξία νη δήκνη, αλ ζέινπλ λα ην θάλνπλ κφλνη ηνπο, πνπ κπνξεί λα πξνθεξπρζεί θαη 

πξέπεη λα πξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο, κφλν κε δηαγσληζκφο γίλνληαη απηά, θαη νχησ 

θαζεμήο. 

Άξα ην ζέκα ηεο γεσζεξκίαο ηη θάλεη; Πξνζπαζεί λα δψζεη κηα ψζεζε γηα πξψηε 

θνξά ζε έλα θιάδν ζην νπνίν έρεη ηεξάζηηα δπλακηθφ ε ρψξα, δελ ππάξρεη ακθηβνιία 

επ΄απηνχ, ζην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή γηα ην 2030. Η 

γεσζεξκία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη κεηάβαζεο θαη ελίζρπζεο θαη ε πξφζεζή καο 

ινηπφλ είλαη λα δνζεί επθαηξία ηψξα, νη ηερλνινγίεο έρνπλ αιιάμεη, εηπψζεθε πάξα πνιχ 



 

 

θαιά, νη θίλδπλνη είλαη ζρεδφλ κεδεληθνί. πκκεξίδνκαη απφιπηα απηφ πνπ εηπψζεθε, δελ 

πξέπεη λα πάκε ζηνλ Άξε, δηπιά ζα πάκε ζηελ Ιηαιία, ζε 100-200 ηφπνπο πνπ ε γεσζεξκία 

είλαη πιένλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη. 

Άξα, πξνζπαζνχκε λα απινπνηήζνπκε ην ζχζηεκα, λα κεηψζνπκε ηε γξαθεηνθξαηία, 

λα ελζαξξχλνπκε ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ θιάδνπ, δηφηη ηελ επφκελε δεθαεηία ζεσξνχκε φηη 

ζα γίλεη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο κεηάβαζεο καο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηεο ελίζρπζεο 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηε ρψξα καο. 

Σξίην ζέκα, ε αιιαγή ηνπ θνξέα ηνπ ΙΓΜΔ ζηελ Διιεληθή Αξρή Γεσινγηθψλ θαη 

Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ. Να ζπκίζσ εδψ πνπ ήκαζηαλ θαη γηαηί γίλεηαη απηφ ην βήκα. Όπσο 

εηπψζεθε ην ΙΓΜΔ είρε κπεη θάησ απφ έλα άιιν θνξέα επί Νέαο Γεκνθξαηίαο, 

επαλαζπζηήζεθε νπζηαζηηθά, αξρέο ηνπ ΄15 απφ ηελ παξνχζα θπβέξλεζε, απφ θεη θαη πέξα 

φκσο βξέζεθε ζε κία κφληκε δίλε αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο νπζηαζηηθά, ππφ ην βάξνο 

δηαδνρηθψλ πξνζθπγψλ πνπ είραλ γίλεη γηα θαηάζρεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνξέα ηνπ ΙΓΜΔ απφ 

πξψελ ζπληαμηνχρνπο, κε εθθξεκφηεηα έλα κεγάιν ζέκα ζπληαμηνδνηηθφ ηδησηηθήο αζθάιηζεο 

παθέην -ην ππνγξακκίδσ απηφ- ην νπνίν δηεθδηθνχζαλ νη εξγαδφκελνη. Σν ΙΓΜΔ ήηαλ ζηα φξηα 

ηεο δηάιπζεο, ε παξνχζα θπβέξλεζε έθαλε ηα εμήο ηξία πξάγκαηα. Πξψηνλ, απάληεζε ζην 

ζπληαμηνδνηηθφ δήηεκα κε έλα ζπκβηβαζκφ κε απηνχο πνπ είραλ θάλεη ηηο αγσγέο, ηνλ νπνίν 

ζπκβηβαζκφ απνδέρηεθε ην 100% ζρεδφλ ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ ΙΓΜΔ θαη ην πφζν ήηαλ 25 

εθαηνκκχξηα έλαληη ησλ 50 ηφζν εθαηνκκπξίσλ πνπ δηεθδηθνχζαλ. Πάεη ην έλα ζέκα. 

Γεχηεξν ζέκα: Απφ ηηο 2 πεξηθνπέο κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΙΓΜΔ, ηηο νπνίεο 

έρνπλ ππνζηεί, ε δεχηεξε θξίζεθε πιήξσο, λνκηθά θαη νηθνλνκηθά, φηη ήηαλ ππεξβνιηθή. Άξα 

είρακε αλακφξθσζε ησλ κηζζψλ ηνπ ΙΓΜΔ κε ζεκαληηθή ζεηηθή βειηίσζε. Έγηλε θαη απηφ. 

Αθνχσ ην επηρείξεκα απφ ην ΚΚΔ θαη κε εθπιήζζεη, λα κελ αιιάμνπκε ην ραξαθηήξα ηνπ 

ΙΓΜΔ, γηαηί είλαη ην ζέκα ησλ αλαδξνκηθψλ ηεο αχμεζεο πνπ ε παξνχζα θπβέξλεζε, πξηλ 

απφ ηέζζεξηο κήλεο έδσζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΙΓΜ θαη ην ζεσξψ ιίγν θξίζηκν έσο 

ππεξβνιηθφ λα δηαηππψλεηαη απηή ε θξηηηθή. Δπαλαιακβάλσ, ε αχμεζε κηζζψλ έγηλε πξηλ 

απφ 6 κήλεο. 

Σξίην ζέκα. Ση ΙΓΜΔ ζέινπκε; Απηφ είλαη ην λνκνζρέδην. Ση ΙΓΜΔ ζέινπκε γηα ην 

κέιινλ. Δθεί εκείο είπακε κία αιιαγή, έλα ζχγρξνλν ΙΓΜΔ, πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ 



 

 

ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, κε ιηγφηεξν πξνζσπηθφ -ηζρχεη απηφ, αιιά έηζη είλαη 

ηψξα ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε αλαινγία δειαδή έρεη πάξεη ππφςε ηνπ ηε 

δνκή θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππάξρεη ζε επξσπατθή θιίκαθα ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο 

ρψξεο- κε λέεο δηεπζχλζεηο, πνιχ πην ζπγθξνηεκέλν, κε λέεο αξκνδηφηεηεο φζν αθνξά 

ζέκαηα πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη άιια ζέκαηα πνπ δελ ηα είρε. Άξα, 

ζέιακε έλαλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ΙΓΜΔ, δηαζαθήληζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θαη επνπηηθνχ ξφινπ, ζε 

πνηεο δξαζηεξηφηεηεο παίδεη ξπζκηζηηθφ ξφιν, ζε πνηεο επνπηηθφ, πνχ δελ ζπγθξνχεηαη κε ηελ 

νκαιή ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία άιισλ θνξέσλ, άξα απνζαθήληζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ είπα θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Να καο θάλεη θξηηηθή ε Νέα Γεκνθξαηία ην θαηαιαβαίλσ, αιιά λα αθνχσ θξεηηθή θαη απφ ην 

ΚΚΔ φηη θάλνπκε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ην ΙΓΜΔ θαη απηφ θαληάδεη ιίγν 

πεξίεξγν. Άξα ζα είλαη έλα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Όζνη ηζρπξίδνληαη φηη απηή 

δελ είλαη ε πην δφθηκε κνξθή ζηελ Δπξψπε, δελ είλαη ζσζηφ απηφ. Απηή είλαη ε πην δφθηκε 

κνξθή ζηελ Δπξψπε. 

Δίλαη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  πνπ πξνζηαηεχεη θαη ην ζεζκφ θαη ην 

θνξέα απφ  κειινληηθέο πεξηπέηεηεο, απφ φινπο, ζαλ απηέο πνπ πέξαζε ηψξα ην ΙΓΜΔ. Αλ 

ήηαλ  Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ δελ ζα ηηο πέξλαγε απηέο ηηο πεξηπέηεηεο. 

Σαπηφρξνλα, φπσο θαη ην  παλεπηζηήκηα θαη φια ηα άιια Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, εξεπλεηηθά θέληξα θαη άιια, έρνπλ Δ.Λ.Κ.Δ., δειαδή έλα Λνγαξηαζκφ φπνπ 

αλαπηχζζνπλ  πιήξσο ηελ εξεπλεηηθή θαη άιιε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Πξνζσπηθά, 

πξνεξρφκελνο απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ζα αλέθεξα ην γεγνλφο φηη ην Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο είλαη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη έρεη έλα εξεπλεηηθφ έξγν ην νπνίν 

δίλεη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Κξήηεο πέληε θνξέο ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο θεκίδεηαη γη' απηφ θαη δελ λνκίδσ φηη είρε πνηέ θαλέλα πξφβιεκα. Ο 

Δ.Λ.Κ.Δ. δνπιεχεη φπσο δνπιεχεη θαη ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο αληιεί ηξνκεξά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Δπαλαιακβάλσ, είλαη πνιιαπιάζηα ηα ρξήκαηα πνπ έξρνληαη απφ 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    θ.ά. ζην Παλεπηζηήκην απφ φηη έξρνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Γελ απνηέιεζε πνηέ πξφβιεκα απηή ε δνκή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο 

παλεπηζηεκίνπ θαη ελφο εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ή ελφο θνξέα πνπ έρεη έλα επξχηεξν ξφιν, 

φπσο είλαη ην πξψελ ΙΓΜΔ, ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αλαπηχμεη φιεο απηέο ηηο 



 

 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη θαη πνπ κπνξεί λα έρεη πνιιαπιάζηεο ζην κέιινλ. Δπαλαιακβάλσ, 

είλαη έλα βήκα ην νπνίν ην εθζπγρξνλίδεη,  αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ θαη ηνλ  δηεπξχλεη θαη 

ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί κηα  κηθξή θαη  νκαιή, επέιηθηε  ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ην κέιινλ. 

ηέθνκαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα πνπ είλαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ ελέξγεηα, ηε ρσξνηαμία 

θαη ηελ πνιενδνκία. Θα ζηαζψ ζε κεξηθέο απφ απηέο πνπ ηηο ζεσξψ ηηο πην ζεκαληηθέο. 

 Παξάδεηγκα πξψηνλ. «Δλεξγεηαθφο ζπκςεθηζκφο ΟΣΑ α΄ θαη β΄  βαζκνχ κε αλάγθεο 

θησρψλ λνηθνθπξηψλ θαη θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θέληξσλ πγείαο, 

λνζνθνκείσλ, γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θ.ιπ.». Απηφ νπζηαζηηθά ηη εηζάγεη. 

Αλαθέξεη φηη νη ΟΣΑ κπνξνχλ λα αζθνχλ θαηά θάπνην ηξφπν θνηλσληθή πνιηηηθή ή 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, αλάινγα κε ην πνηνπο ζπλδένπλ, παξάγνληαο νη ίδηνη ελέξγεηα, θπζηθά, 

απνθιεηζηηθά απφ ΑΠΔ, θαη ηαπηφρξνλα ζπλδένληαο  ηα ξνιφγηα πνιχ θησρψλ λνηθνθπξηψλ 

ζην Γήκν ηνπο ή ζπλεξγαδφκελσλ, θπζηθά θαη ζπκςεθίδνληαο κε ζρνιεία, κε θέληξα πγείαο, 

λνζνθνκεία,  γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θ.ιπ.. 

Σν δεχηεξν πνπ θάλνπκε είλαη φηη αληηκεησπίδνπκε ην θελφ ηνπ λφκνπ πνπ ππήξρε γηα 

ηηο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο θαη γηα ηα κηθξά ηδησηηθά έξγα νξίδνληαο, πιένλ, νξηζηηθά πφηε 

κπαίλνπλ ζε δηαγσληζκφ ηα έξγα ησλ ΑΠΔ θαη πφηε απνθηνχλ ηελ ηηκή. Οξίζηεθε πσο φηαλ νη 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχεηο είλαη κηθξφηεξεο απφ 500 θηινβάη, ελψ γηα ηηο ελεξγεηαθέο θνηλφηεηεο 

απηφ είλαη επί δχν, δειαδή απηέο παίξλνπλ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 1 Μεγαβάη. Άξα απηέο 

παίξλνπλ ηηκή αλαθνξάο θαη πάλε ζε δηαγσληζκνχο, φπσο πάλε φιεο νη άιιεο θαηεγνξίεο. 

Όπσο μέξεηε, ηψξα πηα γίλνληαη δηαγσληζκνί θαη γηα ηα θσηνβνιηατθά θαη γηα ηα αηνιηθά. 

Σν ηξίην πξάγκα πνπ θάλνπκε είλαη ε θαηάηκεζε ησλ έξγσλ ΑΠΔ. ε απηφ ην ζεκείν 

άθνπζα θαη ηελ θξηηηθή ηνπ θ. θξέθα, επεηδή ζεσξήζακε φηη ε ιχζε κέζα απφ ην ζέκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο, απνηειεί ηελ πην βαζηθή απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο θαηάηκεζεο. Σν ζέκα ην  

γλσξίδεηε, έρσ έλα κεγάιν πιηθφ ην «ζπάσ» ζε  δέθα κηθξά, ηα νπνία βξίζθνληαη φια δίπια 

ην έλα κε ην άιιν, θαη αληί λα πάσ ζην δηαγσληζκφ κε ην κεγάιν κνπ πιηθφ, πάσ θαη  παίξλσ, 

ξπζκηζκέλε, ηηκή απφ θάζε θνκκαηάθη. Απηφ είλαη αδηαλφεην, κηα αδηαλφεηε παηέληα, δελ 

μέξσ πψο ηελ ζπλέιαβαλ, αιιά εξρφκαζηε δηά λφκνπ απηφ λα ηειεηψλεη θαη είπακε «δχν 

ηδηνθηεζίεο ζε νπνηνδήπνηε έξγν κπνξεί λα έρεηο», άξα, έλαο πνπ έρεη φιν απηφ, δελ κπνξεί 

λα ην θάλεη πιένλ θαη κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κέρξη δχν έξγα. 



 

 

πλεπψο, δελ κπνξεί λα θάλεη θαηάηκεζε, άξα, εθφζνλ είλαη ηδηνθηήηεο θαη ησλ δέθα, 

ζα πάεη ζην δηαγσληζκφ αλαγθαζηηθά θαη ππνρξεσηηθά. Ννκίδσ φηη είλαη κηα αζθαιηζηηθή 

δηθιείδα, ηελ νπνία πξέπεη λα ηε βάινπκε γηα λα ηειεηψλεη απηή ε ηζηνξία θαη φζνη βξέζεθαλ 

επάλσ ζηε κεηαβαηηθή δηάηαμε, αλ αδηθείηαη θάπνηνο λα καο ην πείηε, αιιά ε γεληθή αξρή είλαη 

απηή θαη απηφ ην ζέκα πξέπεη λα ηειεηψζεη.  

Δπίζεο, πινπνηνχκε δχν ζεκαληηθέο ππνζρέζεηο πνπ είρακε δψζεη ζε πξνεγνχκελεο 

ζπδεηήζεηο. Σα Παξαηεξεηήξηα Τδξνγνλαλζξάθσλ ζεζκνζεηνχληαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αζθάιεηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζε έξεπλαο θαη πδξνγνλαλζξάθσλ. Η ηνπηθή θνηλσλία ζα 

είλαη παξνχζα ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη  ζε φ,ηη γίλεηαη ζηελ 

έξεπλα θαη ζηελ εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ. Άξα, ηα Παξαηεξεηήξηα ζεζκνζεηνχληαη θαη 

απαγνξεχεηαη ην fracking, δειαδή, απαγνξεχεηαη απηφ ην νπνίν απνηεινχζε έλα δίθαην 

αίηεκα λα κελ ππάξρεη εθκεηάιιεπζε κε ζρηζηνιηζηθφ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ.  

Θα θιείζσ κε ηηο ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζα ήζεια λα 

μεθαζαξίζσ, γηα λα κελ ππάξρεη ε παξακηθξή παξαλφεζε, εκείο νπζηαζηηθά ηη θάλνπκε; 

Τπάξρεη ην δηθαίσκα απηνθαηεδάθηζεο, ην νπνίν ην παξαηείλνπκε κέρξη ηέινπο ηνπ λφκνπ, κε 

ηνλ νπνίν κπνξείο λα δειψζεηο ηα απζαίξεηα. Μεηά απφ ηε ιήμε απηνχ ηνπ λφκνπ, ππάξρεη ε 

δεχηεξε δηάηαμε, πνπ νπζηαζηηθά ιέεη, φηη θαλέλαο δελ κπνξεί λα έρεη απζαίξεην ζηε ρψξα θαη 

γηαηί δελ κπνξεί λα έρεη θαλέλαο απζαίξεην ζηε ρψξα; Γηφηη ε παιηά λνκνζεζία έιεγε, φηη εάλ 

πηάζσ ην απζαίξεην ηε ζηηγκή πνπ θηίδεηαη, ηφηε απηφ θαηεδαθίδεηαη κε κηα πνιχ απιή 

δηαδηθαζία εληφο 3εκέξνπ. Δάλ έρεη θηηζηεί θαη ην πηάζσ κεηά, αξρίδεη απηή ε πεξίπινθε 

δηαδηθαζία θαηεδάθηζεο ελφο αθηλήηνπ, πνπ κπνξεί λα πάξεη ρξφληα, κε θαθέινπο θ.ιπ. Σν 

άξζξν εδψ ιέεη, φηη εμνκνηψλνληαη θαη είηε είλαη ηε ζηηγκή πνπ θηίδεηαη είηε έρεη νινθιεξσζεί, ε 

αληηκεηψπηζε είλαη ίδηα, άξα, ζα είλαη κηα γξήγνξε δηαδηθαζία θαηεδάθηζεο.  

Απηφ έξρεηαη επηπξφζζεηα λα δηεπθνιχλεη θαη ηα άιια δχν κέηξα πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, 

πξψηνλ ηα πξφζηηκα πνπ είλαη πάξα πνιχ πςειά θαη ήδε απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ πέξπζη, 

ε απηνθαηεδάθηζε έρεη επηηαρπλζεί. Ο ηδηνθηήηεο επηιέγεη λα απηνθαηεδαθίζεη ην αθίλεην, δηφηη 

έρεη ππνζηεί πνιχ πςειφ πξφζηηκν, άξα, δελ έρεη επηινγή. Σα πξφζηηκα θάπνηα ζηηγκή 

θαηαιήγνπλ ζηελ εθνξία, άξα, δελ κπνξείο λα έρεηο απζαίξεην. 



 

 

 Γεχηεξνλ, ηε ζεζκνζέηεζε πιένλ, ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ άδεηα θαη ζηα 

Παξαηεξεηήξηα, ηα νπνία ειπίδνπκε λα νινθιεξσζνχλ θαη λα επαλδξσζνχλ ηνπο ακέζσο 

επφκελνπο κήλεο. Άξα, ηζρχεη απηφ πνπ ν ηαζηλφο έρεη πεη, σο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ, φηη κε ην 

ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, πιένλ, έρεη ζσξαθηζηεί λα κε ζθεθζεί θαλείο λα θηηάμεη απζαίξεην 

ηα επφκελα ρξφληα, δηφηη ζα είλαη κηα πξνζπάζεηα ε νπνία δελ ζα έρεη θαλέλα απνηέιεζκα.  

Όζνλ αθνξά ζηηο νξηνγξακκέο ησλ ξεκάησλ, γίλεηαη κηα ξχζκηζε πξνθεηκέλνπ εθεί 

πνπ δελ ππάξρεη νξηζηηθή νξηνζέηεζε, πνπ είλαη ηα πεξηζζφηεξα, κέρξη λα γίλεη νξηζηηθή, 

νξίδεηαη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα κπνπλ ζην λφκν πεξί ηαπηνπνίεζεο. 

Τπελζπκίδσ φηη κε βάζε ην λφκν πεξί ηαπηνπνίεζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ, δελ εληάζζνληαη 

ξέκαηα, δάζε, παξαιίεο.  

Δπίζεο, ππάξρνπλ ζεηξά ξπζκίζεσλ γηα ην Κηεκαηνιφγην, πνπ αθνξνχλ απαιιαγή 

απφ ηέιε θαη απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ.  

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα πσ, φηη είλαη έλα λνκνζρέδην πνπ θιείλεη κηα ελφηεηα φζνλ 

αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε κεηακλεκνληαθή εθθξεκφηεηα, δειαδή, ΓΔΠΑ θαη 

Ληγλίηεο ΓΔΗ, πνπ είλαη νη δχν βαζηθέο εθθξεκφηεηεο, φια ηα άιια ζέκαηα έρνπλ θιείζεη.  

Δηζάγεη γηα πξψηε θνξά έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζε έλα ηνπ θιάδν θαη ηνκέα, ηε 

γεσζεξκία, πνπ ζέινπκε λα δψζεη κηα κεγάιε ψζεζε. Δπηιχεη έλα πξφβιεκα πνπ καο 

ηαιαηπψξεζε πνιχ κε έλα λέν θνξέα γηα ην ΙΓΜΔ θαη ηαπηφρξνλα, κε δηαηάμεηο ζηελ ελέξγεηα, 

ηε ρσξνηαμία θαη ηελ πνιενδνκία, επηιχνληαη επηκέξνπο ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη, είηε 

απφ ηε δπζιεηηνπξγία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ηελ θαηαπάηεζε θάπνησλ αξρψλ πνπ είραλ 

νη πξνεγνχκελνη λφκνη, αιιά θιείλνπκε παξάζπξα νπζηαζηηθά. Σαπηφρξνλα, εληζρχεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε πνιηηηθή καο απέλαληη ζηελ απζαίξεηε δφκεζε, ηελ νπνία, ζεσξνχκε φηη 

πιένλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα πξέπεη λα αλήθεη ζην παξειζφλ. Δπραξηζηψ. 


