
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ (Τποσργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας):  

Θα πξνζπαζήζσ λα ηνπνζεηεζώ, έρνληαο σο δεδνκέλν, όηη γηα ηα ζέκαηα ηνπ 

λνκνζρεδίνπ ηεο γεσζεξκίαο, ππάξρεη κηα επξύηεξε απνδνρή. Υπάξρνπλ ζέκαηα πνπ έρνπλ 

ηεζεί γηα ηνλ λέν θνξέα πνπ αληηθαζηζηά ην ΙΓΜΕ θαη θπζηθά, ην λνκνζρέδην γηα ηελ ΔΕΠΑ θαη 

ηελ δηάζπαζε ηεο εηαηξίαο. Θα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ, έλα πξνο έλα, όζα εηέζεθαλ.  

Θα μεθηλήζσ όκσο κε ηε ζεηξά, ηηο ινηπέο δηαηάμεηο, γηα ηνπο ειεγθηέο δόκεζεο. 

Οπζηαζηηθά, απηό πνπ πξνηείλνπκε κέρξη ηώξα, ήηαλ απνθιεηζηηθά ν ζπλδηθαιηζηηθόο θνξέαο. 

Τώξα ην λνκνζρέδην επηηξέπεη, ή λα έρνπλ γξαθηεί ζην ΤΕΕ, ζην αληίζηνηρν κεηξών, ή ζηνλ 

ζπλδηθαιηζηηθό θνξέα. Απηή ε επειημία, πξνζζέηεη. Δελ λνκίδσ όηη έρεη θάπνηα άιιε 

επίπησζε, πέξαλ από ην λα άξεη ηελ ππνρξεσηηθόηεηα εγγξαθήο ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό θνξέα, 

γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα αζθήζεη απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα. 

Θα ζηαζώ ιίγν ζε κηα ελόηεηα πνπ αθνξνύλ ηα θσηνβνιηατθά θαη ηηο ξπζκίζεηο. 

Τέζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα. Αο μεθηλήζνπκε από ηα αγξνηηθά θσηνβνιηατθά. Όπσο μέξεηε, νη 

εγγπεκέλεο ηηκέο έρνπλ θαηαξγεζεί, ζπλνιηθά. Απηό πνπ δίλεηαη πιένλ, βάζεη ηνπ λόκνπ, γηα 

ηα θσηνβνιηατθά είλαη ε ηηκή ηνπ δηαγσληζκνύ. Πάλσ ζην πώο πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή ηνπ 

δηαγσληζκνύ έγηλε κηα δεύηεξε παξαηήξεζε. Όζνλ αθνξά ην πξνεγνύκελν έηνο ή θάηη 

πεξηζζόηεξν, απηό είλαη ππό ζπδήηεζε πνπ κπνξνύκε λα ην βειηηώζνπκε, αλ είλαη από Ν 

κείνλ 1 θαη πίζσ ηξεηο δηαγσληζκνί, ιύλεηαη λνκίδσ ην πξόβιεκα. Τν κειεηάκε. Είκαζηε 

θαηαξρήλ ζεηηθνί. Σην λα κελ είλαη ν ηειεπηαίνο ηειεπηαίνο, αο είλαη νη ηξεηο πξνεγνύκελνη, 

πνπ είλαη πην ζηάληαξ ε ηηκή, άξα θάπνηνο δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη ηνλ Δεθέκβξε γηα λα 

μεθηλήζεη ηνλ Γελάξε ή ηνλ Φιεβάξε. Θα πάξεη ηνπο ηξεηο πξνεγνύκελνπο. 

Η ηηκή ινηπόλ πξνζδηνξίδεηαη πιένλ, γηα κεγάιεο πνζόηεηεο, από ην δηαγσληζκό. Καη 

εξρόκαζηε ηώξα ζηα κηθξά. Καη εθεί πξνζδηνξίδνπκε ηελ ηηκή ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλ 5% γηα 

ηδηώηεο, ζπλ 10% γηα ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο. Άξα, ην ζύζηεκα, όπσο έρεη αλακνξθσζεί, ηη 

ιέεη; Όηη ε εγγπεκέλε ηηκή πνπ δίλνπκε ζηνπο κηθξνύο, εμαξηάηαη από ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη 

ζηνπο δηαγσληζκνύο. Απηό δελ κπνξεί λα αιιάμεη πιένλ. Καη, δίλνπκε έλα κηθξό θίλεηξν 5% 

επηπξόζζεηε ηηκή ζηνπο ηδηώηεο κηθξνπαξαγσγνύο θαη 10% ζηνλ ζεζκό ησλ ελεξγεηαθώλ 

θνηλνηήησλ. Απηό, πξαθηηθά ζεκαίλεη, όηη εθεί πνπ ε ηηκή πιένλ πξνζδηνξίδεηαη ζην 

δηαγσληζκό, αο πνύκε γύξσ ζηα 70 €, έλαο ηδηώηεο, κηθξόο παξαγσγόο, ζα πάξεη ζπλ 5% θαη 



 

 

κηα ελεξγεηαθή θνηλόηεηα ζπλ 10%, άξα ζα πάεη ζηα 77. Η απόζηαζε από ην 120, πνπ είπε ν 

Πξόεδξνο ησλ Φσηνβνιηατθώλ, είλαη ηόζν κεγάιε. Δειαδή, αλάκεζα ζην 77 πνπ ζα πάξεη 

κηα ελεξγεηαθή θνηλόηεηα αγξνηώλ θαη απηό ην νπνίν δεηείηαη θαη ην νπνίν είλαη πνιύ πςειή 

ηηκή γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε γλώκε δηθή καο είλαη ε εμήο: Τν θαιύηεξν πνπ κπνξνύκε λα 

θάλνπκε, νη αγξόηεο θαηαξράο κπνξνύλ λα θάλνπλ ελεξγεηαθή θνηλόηεηα θαη ν ζεζκόο ηεο 

ελεξγεηαθήο θνηλόηεηαο είλαη πξσηίζησο γηα ην επ γηα αγξόηεο, γηα θηελνηξόθνπο, γηα 

αλζξώπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ύπαηζξν, όπνπ κε κηα ελεξγεηαθή θνηλόηεηα 

κπνξνύλ λα θάλνπλ θαη ηα δύν θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη παξαγσγή θαη ζπκςεθηζκό κε 

ηελ θαηαλάισζή ηνπο θαη θαζαξή παξαγσγή γηα λα πξνζθέξνπλ ζην δίθηπν. 

 Οη ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο έρνπλ θαη δηαηεξνύλ έλα επηπξόζζεην εξγαιείν, απηό πνπ 

ππνλόεζε θαη ν Πξόεδξνο. Όηη δύλαληαη λα παίξλνπλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο επέλδπζεο.  

Πξνθεξύζζνπκε ην πξώην έξγν από ηα ΕΣΠΑ γηα ηηο ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο, όπνπ 

πξνβιέπεη κέρξη 40% ηεο επέλδπζεο, απηό δελ ηζρύεη γηα ηνπο ηδηώηεο. Είλαη έλα θίλεηξν πνπ 

δίλεηαη ζηηο ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο. Άξα θαη ζε όιεο ηηο αγξνηηθέο ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο, νη 

νπνίεο ζα πάξνπλ απηή ηελ ηηκή, αιιά έρνπλ θαη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθύγνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΣΠΑ, πνπ πξνθεξύζζνληαη. Εηθνζηπέληε εθαηνκκύξηα είλαη ην πξώην 

πνζό πνπ ζα πξνθεξπρζεί γηα λα πάξνπλ κέρξη ην 40% ηεο επέλδπζήο ηνπο. 

 Άξα δεκηνπξγνύκε έλα ζεζκηθό πιαίζην πνπ δίλνπκε θίλεηξα θαη ζπλεπώο, αλ ήζεια 

λα είκαη ζεηηθόο απέλαληη ζ’ απηή ηελ πξνβιεκαηηθή ζαο ζα κπνξνύζα λα ζαο εμνκνηώζσ κε 

ηηο ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο. Μέρξη εθεί, ηόζν ζε ζέκαηα δπλαηνηήησλ πξόζβαζεο θάπνηαο 

κνξθήο ρξεκαηνδόηεζεο, αιιά ε ηηκή δελ κπνξεί λα πάεη πάλσ από ην 10% πνπ παίξλνπλ νη 

ελεξγεηαθέο θνηλόηεηεο. Απηό αθήλεη έλα πεδίν γηα δηάινγν θαη εδώ είκαζηε γηα λα ην 

ζπδεηήζνπκε θαη λα δνύκε αλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην πιαίζην, επαλαιακβάλσ ησλ 

ελεξγεηαθώλ θνηλνηήησλ πνπ είλαη ην πην επλντθό πνπ πξνζθέξεηαη ζήκεξα. 

Πάσ ζηα επηκέξνπο ζέκαηα, ηα ζέκαηα ηεο θαηάηκεζεο. Η θαηάηκεζε είλαη θάηη ην 

αδηαλόεην, απαξάδεθην θαη πξέπεη λα ην μέξνπκε όινη. Επεηδή από έλα ζεκείν θαη πέξα όινη 

έπξεπε λα κπαίλνπλ ζε δηαγσληζκνύο, ηη έθαλαλ; Έζπαγαλ κεγάια έξγα ζε πνιιά κηθξά γηα 

λα παίξλνπλ ηελ εγγπεκέλε ηηκή πνπ πξνζθέξακε ζηνπο κηθξνύο. Σηελ θαιή πεξίπησζε ζα 

έπξεπε λα πάκε λα αλαθαιέζνπκε ή ηηο άδεηέο ηνπο ή ηα ρξήκαηα πνπ πήξαλ. Απηό όκσο έρεη 



 

 

δηάθνξα λνκηθά πξνβιήκαηα γηα λα ην θάλνπκε νπόηε απνθαζίζακε λα πνιεκήζνπκε ηελ 

θαηάηκεζε κε έλα απιό δηνηθεηηθό ηξόπν, ηα δύν έξγα. Δειαδή, νη κηθξνί παξαγσγνί 

κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κέρξη δύν έξγα. Απηό ζίγεη θάπνηεο κεηαβαηηθέο πεξηπηώζεηο. 

Μπνξνύκε λα ηηο δνύκε κε ηελ κηα ή ηελ άιιε κνξθή, αιιά επί ηεο αξρήο λνκίδσ ε 

ηνπνζέηεζή καο είλαη απόιπηε θαη θαζνιηθή. Απηό είλαη έλα θαηλόκελν απαξάδεθην θαη ζα ην 

πνιεκήζνπκε κε θάζε δπλαηό ηξόπν.  

Σήκεξα εηζάγνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζε ηδηνθηεζηαθό επίπεδν δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζε παξαπάλσ από δύν κηθξά έξγα θάπνην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. Σπλεπώο, 

ε θαηάηκεζε αληηκεησπίδεηαη, γηαηί πξέπεη λα θηηάμνπλ δέθα δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο κε 

δηαθνξεηηθά θπζηθά πξόζσπα θαη δεθάδεο άιια πξάγκαηα γηα λα θάλνπλ ηελ θαηάηκεζε, ε 

νπνία επαλαιακβάλσ ηώξα πηα αληηκεησπίδεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζδηνξίδνπκε ηηο 

ηηκέο κέρξη ζηηγκήο. Γηα ην 90% πνπ ζαο πξνπιεξώλνπκε ζ’ απηά πνπ δελ έρνπλ 

εθθαζαξηζηεί ηεο αμίαο θαη κέλεη ην 10% ηεο εθθαζάξηζεο λνκίδσ όηη ηθαλνπνηείηαη ην αίηεκα, 

πνπ είλαη θαη ινγηθό από ην παξόλ λνκνζρέδην. Κάπνηεο ιεπηνκέξεηεο δελ εγείξνπλ ζέκαηα.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ΙΓΜΕ άθνπζα ηνπο εξγαδόκελνπο όηη ην παξόλ λνκνζρέδην είλαη 

αληηαλαπηπμηαθό, άδηθν, θαηαπαηά ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ιπ., όια απηά ηα σξαία. 

Γηα λα ην δνύκε ζηελ νπζία. Μπνξεί έλα λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ λα θάλεη έξεπλα 

ή όρη; Εηθνζηπέληε ρξόληα  ήκνπλ Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. Τν Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο θεξδίδεη από ηελ έξεπλα θάζε ρξόλν πέληε θνξέο απηά ηα ιεθηά πνπ παίξλεη από ην 

θξάηνο. Είλαη έλα από ηα θνξπθαία εξεπλεηηθά παλεπηζηήκηα. Η ΕΛΚΕ αληιεί ηεξάζηηνπο 

εξεπλεηηθνύο πόξνπο, πινπνηεί απίζαλα έξγα. Τν Παλεπηζηήκην είλαη έλα λνκηθό πξόζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ππελζπκίδσ, δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ πσο έλαο εξεπλεηηθνύ θέληξνπ 

κπνξεί λα έξρεηαη θαη λα πξνβάιεη σο επηρείξεκα όηη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κεηαβάιιεηαη αλ ην πξόζσπν από λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ γίλεη 

λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Πξαγκαηηθά έρσ απνξία ζε απηό.     

Σην Παλεπηζηήκην ππήξραλ, επίζεο, θαζεγεηέο πνπ γθξίληαδαλ ιίγν, γηαηί θαη ν 

Ε.Λ.Κ.Ε. έρεη θάπνηνπο θαλνληζηηθνύο θαλόλεο δηαθάλεηαο, επηπρώο ιέσ εγώ. Τν 

ππνγξακκίδσ ην επηπρώο! Σηελ Ακεξηθή έρεη πνιύ πην απζηεξνύο θαλόλεο. Τα ακεξηθάληθα 

παλεπηζηήκηα είλαη ακείιηθηα ζ' απηό ην ζέκα. Σπλεπώο, ε ηδέα όηη μαθληθά αιιάδεη θάηη ζηελ 



 

 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, επαλαιακβάλσ, κε βάζε ηα ειιεληθά δεδνκέλα θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εξεπλεηηθνύ ηνκέα - κπνξώ λα επηθαιεζηώ δεθάδεο εξεπλεηηθά θέληξα πνπ είλαη Ννκηθά 

Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ - είλαη παληειώο αζηήξηθηε. 

Δεύηεξνλ, είλαη θνηλή επξσπατθή πξαθηηθή ή όρη; Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια, 

απηό είλαη αιήζεηα, αιιά, πέξα από ηηο ηξεηο κεγάιεο ρώξεο πνπ αλαθέξζεθαλ, ππάξρεη ν 

κέζνο θαλόλαο θαη ν κέζνο θαλόλαο είλαη Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δνκή πνπ πξνηείλνπκε ζήκεξα, ιίγεο δηεπζύλζεηο, αμηόπηζηε δνκή, ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ είρε ην ΙΓΜΕ θαη πξνζζέζακε ηώξα, θιηκαηηθή αιιαγή θ.ιπ. Άξα, ε 

ηδέα όηη δελ πήξακε ππόςε καο ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη δελ αλαβαζκίδεηαη κ’ απηό ηνλ ηξόπν, 

επαλαιακβάλσ, είλαη αζηήξηθηε θαη ην ζέκα ηνπ αληηαλαπηπμηαθνύ αίξεηαη ελ πνιινίο θαη 

κέλεη κόλν ζε κηα πξνζθόιιεζε ζην ΙΓΜΕ, όηη ην ΙΓΜΕ ζα θάλεη ζπγθεθξηκέλα έξγα, ηα νπνία 

όλησο ζήκεξα θάλεη θαη ν ηδησηηθόο ηνκέαο, δελ είλαη κνλνπώιην πηα ην ΙΓΜΕ ζ’ απηά, θαη όηη 

εθεί ζα έρσ κηα κεγαιύηεξε δπζθνιία γηα λα ην θάλσ. Επαλαιακβάλσ όηη είλαη κηα 

παξσρεκέλε άπνςε, ε νπνία δε ζηεξίδεηαη ζε απηά. 

Πάκε ηώξα ζηελ ηξίηε θξηηηθή γηα ην εάλ ην πξνζσπηθό είλαη πνιύ ή ιίγν. Εκείο 

πήξακε ηνπο πξαγκαηηθνύο κέζνπο όξνπο ζε ρώξεο, από ηε Σνπεδία κέρξη αληίζηνηρνπ 

κεγέζνπο θαη ιίγν έσο πνιύ αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηαο. Ννκίδσ όηη ηα 200 άηνκα είλαη θαηά 

θαλόλα ν κέζνο όξνο θαη πάλσ ζ' απηή ηε βάζε ηνπνζεηεζήθακε θαη γηα ην πξνζσπηθό πνπ 

είλαη ηόζν ζήκεξα. Άξα, όιεο νη ζέζεηο κεηαθέξνληαη ζην λέν θνξέα ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην 

ζέκα. 

Η εμάκελε κεηάβαζε είλαη ππεξβνιηθή θαη γηα ην κηζζνιόγην θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Γηα όπνηνλ μέξεη θαιά ηε ινγηζηηθή δνκή απηώλ ησλ 

πξαγκάησλ, ηα κηζζνιόγηα είλαη απηόκαηε πξνζαξκνγή, θάπνηεο θαηεγνξίεο πξνκεζεηώλ 

ίζσο ζέινπλ κηα ιίγν κεγαιύηεξε πξνζαξκνγή, ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα δελ κπνξώ λα 

δηαλνεζώ πώο ζα επεξεαζηνύλ, αθνύ δελ επεξεάδνληαη θαζόινπ, ζα κεηαθεξζνύλ ζηνλ 

Ε.Λ.Κ.Ε. Δε ζεσξώ όηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαηαζηαηηθά πνπ πξέπεη λα ηα απαληήζνπκε 

κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, αιιηώο ζα είρακε ελζσκαηώζεη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα θάπνηα 

από απηά. 



 

 

Κιείλσ κε ην επίκαρν ζέκα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα αλαδξνκηθά ηνπο. Είλαη πνιύ θαθό 

ην ηζηνξηθό απηώλ πνπ ζπλέβεζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ην ιέσ επζέσο. Λύζεθε κε θάπνην 

ηξόπν εμσδηθαζηηθά, αιιά, λα ην πσ πνιύ απιά, κε κεγάιν θόζηνο γηα ηνπο Έιιελεο 

θνξνινγνύκελνπο. Τν ΙΓΜΕ είρε ηδησηηθό ζπληαμηνδνηηθό θαη αζθαιηζηηθό ζύζηεκα, ελώ ήηαλ 

θνξέαο δεκόζηνπ. Τν πιήξσλε ην ΙΓΜΕ, θαηά θύξην ιόγν. Απηό θάπνηα ζηηγκή δελ κπνξνύζε 

λα ζπλερηζηεί, ζα έπεθηε έμσ, έπξεπε λα απμεζνύλ πνιύ νη εηζθνξέο, δειαδή, γηα λα βγεη έλα 

ηέηνην αζθαιηζηηθό πξόγξακκα. Οπόηε δηεθόπε. 

Σπληαμηνύρνη πξνζέθπγαλ ζηα δηθαζηήξηα, θέξδηζαλ κεξηθά, έραζαλ κεξηθά άιια, 

αιιά όζα θέξδηζαλ ηα έζηξεςαλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΙΓΜΕ θαη ην ΙΓΜΕ εηνηκαδόηαλ λα 

θιείζεη από ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ζπληαμηνύρσλ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα. 

Η θπβέξλεζε πήξε κηα πξσηνβνπιία λα βξεη εμσδηθαζηηθό κεραληζκό, νη δηεθδηθήζεηο 

ηνπο ήηαλ πάλσ από 50 εθαηνκκύξηα, ζπκβηβαζηήθακε ζε έλα επίπεδν 25 εθαηνκκπξίσλ θαη 

έηζη ιύζεθε ην πξόβιεκα. Τν ζεσξώ πξνθιεηηθό, ηνύηνπ δνζέληνο, λα επηθαιείηαη θάπνηνο όηη 

δε ζα γίλεη θαη λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δε ζα γίλεη ε εθθαζάξηζε ηνπ παιηνύ όπσο 

νθείιεη λα γίλεη, γηα λα είκαζηε θαη πξνζηαηεπκέλνη ζην κέιινλ θαη ηαπηόρξνλα λα 

εθθαζαξίζνπκε ηνλ παιηό θνξέα επεηδή κόιηο δόζεθε ε αύμεζε ησλ κηζζώλ ζηνπο ελ 

ελεξγεία εξγαδόκελνπο, δειαδή, κηα από ηηο δύν πεξηθνπέο ησλ κλεκνλίσλ ζεώξεζε ε 

θπβέξλεζε όηη έπξεπε λα απνθαηαζηαζεί ν κηζζόο ηνπο, έρνπκε ηελ πξνζθπγή ζηα 

δηθαζηήξηα γηα ηα αλαδξνκηθά απηήο ηεο αύμεζεο ηνπ κηζζνύ. 

Θέιεηε λα κε κεηακνξθώζνπκε ην ΙΓΜΕ, λα κελ αλαβαζκίζνπκε ην ΙΓΜΕ, λα κελ 

πξνρσξήζεη ζην όλνκα ησλ ηξηώλ εθαηνκκπξίσλ πνπ επζαξζώο ιέηε όηη είλαη ηα αλαδξνκηθά 

πνπ παξάλνκα θξαηάεη ην ειιεληθό δεκόζην θαη ν Έιιελαο θνξνινγνύκελνο; Ννκίδσ όηη ζε 

απηό ην πιαίζην, επηζηξέςηε κνπ λα πσ όηη είλαη πξνθιεηηθή ε ηνπνζέηεζε ζαο. 

Εμάιινπ, ε αλαδξνκηθόηεηα ή όρη, θάπνησλ κεηαβνιώλ δελ είλαη αξκνδηόηεηα πνπ ζα 

ιπζεί, όπσο λνκίδεηε. Λύλεηαη ζην αλώηαην επίπεδν, ζην Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, νη 

γλσζηέο νη δίθεο θαη ηα ινηπά. Θέισ λα πσ όηη επηβεβαηώλεη κηα εκπεδσκέλε, θαηά ηε γλώκε 

κνπ, λννηξνπία, ε νπνία, ιέεη όηη ζην όλνκα απηώλ ησλ πξαγκάησλ ζα ζηξεθόκαζηε δηαξθώο 

θαηά ηνπ ΙΓΜΕ, ζην νπνίν ζπκβαίλεη ό,ηη ζπκβαίλεη κεηά ηελ δξακαηηθή απηή εκπεηξία ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. 



 

 

Η θπβέξλεζε αηζζάλεηαη πνιύ εηιηθξηλήο, πνιύ εληάμεη ζην ζέκα ηνπ ΙΓΜΕ. 

Αλαβάζκηζε, έθαλε έλα κεγάιν κεηαζρεκαηηζκό, έιπζε ην πξόβιεκα εμσδηθαζηηθά ηνπ 

ζπκβηβαζκνύ, πξνρώξεζε ζε αύμεζε ησλ κηζζώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηνρύξσζε όιεο ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζεσξώ όηη από εθεί θαη πέξα ε θπβέξλεζε είλαη πιήξσο εηιηθξηλήο όηη ε 

αξρηθή ηεο ζέζε, δειαδή, ε επαλίδξπζε ηνπ ΙΓΜΕ ην 2015 κέρξη ζήκεξα δείρλεη όηη εκείο 

ζέινπκε ΙΓΜΕ, ζέινπκε ΙΓΜΕ πνπ λα δνπιεύεη, λα ζπκβάιεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην 

ππεξαζπηζηήθακε κέρξη ηέινπο θαη ζήκεξα, κε απηό ην λνκνζρέδην θιείλεη απηή ε ελόηεηα. 

Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ΔΕΠΑ, αθνύσ κε κεγάιε αίζζεζε απνξίαο ηελ ελαγώληα 

θξηηηθή πνπ γίλεηαη γηα ηε βησζηκόηεηα ηνπ λένπ ζρήκαηνο. Υπελζπκίδσ γηα πνιινζηή θνξά 

όηη ε ΔΕΠΑ, ε ΕΠΑ, ε ΕΔΑ θαη νύησ θαζεμήο, είλαη εηαηξείεο πνπ δνύιεπαλ ζε θαζεζηώο 

κνλνπσιίνπ κέρξη ζήκεξα. Αλ δελ είραλ αληαγσληζηέο. Τελ 1/1/2017 απειεπζεξώζακε ηελ 

ρνλδξηθή θαη ηελ 1/1/2018 απειεπζεξώζακε ηε ιηαληθή. Αιιάδεη ην ηνπίν θαη κε δεδνκέλν 

απηό, δε κπνξεί θάπνηνο λα επηθαιείηαη ηε ιεηηνπξγία ζην παξειζόλ ελόο κνληέινπ πνπ είρε 

51% δεκόζην ζηε ιηαληθή, 49% ηδηώηεο κε ην κάλαηδκελη ζηνλ ηδηώηε, αιιά κνλνπώιην θαη λα 

ιέκε όηη ήηαλ σξαίν θαη ζα κπνξνύζε λα κείλεη θαη έηζη ζην κέιινλ. 

Αθνύ βγάδακε ηόηε ζίγνπξα ιεθηά, πώο ζα επηβηώζεη ε εκπνξηθή εηαηξεία πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ; Επνκέλσο, ε πξνβνιή ηνπ παξειζόληνο πάλσ ζε έλα 

λέν πιαίζην πξέπεη λα θξηζεί θαη αλ ην κνληέιν πνπ πξνηείλακε θαη θεξδίζακε κεηά από πνιύ 

ζθιεξέο δηαπξαγκαηεύζεηο είλαη θαιύηεξν ή όρη, από ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΕΠΑ. 

Απηό ήηαλ ην δηαθύβεπκα. 

Τν ΤΑΙΠΕΔ θαη ε πξνεγνύκελε θπβέξλεζε είραλ δεζκεπηεί ζε έλα πξόγξακκα 

πιήξνπο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηεο ΔΕΣΦΑ θαη ηνπ ΔΕΠΑ θαη ηνπ ΑΔΜΗΕ θαη ηνπ 17% ηεο 

Δ.Ε.Η. θαη νύησ θαζεμήο. Όινη πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε. Εκείο, σο θπβέξλεζε επηιέμακε κηα 

ζηξαηεγηθή, νη ππνδνκέο ζα παξακείλνπλ δεκόζηεο, αλαηξέςακε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

ΑΔΜΗΕ θαη είπακε 51% δεκόζην. Πάεη απηό, έθιεηζε. 

Τν 17% ηεο Δ.Ε.Η. ην βάιακε ζηελ άθξε. Πξνρσξάκε ζηελ ΔΕΠΑ, κε κηα πξνζέγγηζε 

πνπ ιέεη όηη είλαη άιιν νη ππνδνκέο θαη άιιν ην εκπόξην θαη ζηελ ΔΕΣΦΑ, πνπ είρε γίλεη ν 

δηαγσληζκόο από ηελ πξνεγνύκελε Κπβέξλεζε, αθπξώζεθε θαη ηνλ επαλαπξνθεξύμακε. Δελ 

κπνξνύζακε λα ηνλ αιιάμνπκε θαη βάιακε εληζρπκέλν ξόιν ζηελ ΔΕΣΦΑ κε πνιιά 



 

 

δηθαηώκαηα βέην ην 34% πνπ θξάηεζε ην Δεκόζην, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμηζνξξνπήζνπκε – 

θαη λνκίδσ όηη πήγε πάξα πνιύ θαιά – κε ηε ζπκκεηνρή πιένλ ζνβαξώλ επξσπατθώλ 

εηαηξεηώλ θαη κε πνιύ θαιό ηίκεκα. 

Επνκέλσο, ε ηδέα θαη ε πξνζέγγηζε είλαη ζαθήο. Σε απηό ην πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη, 

κε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο αγνξάο πνπ είλαη δεδνκέλν, ην Δεκόζην, θαηά ηε γλώκε 

καο θαη ζσζηά, πξέπεη λα θξαηήζεη ηνλ έιεγρν ζε όια ηα δεκόζηα δίθηπα γηα κηα ζεηξά από 

ιόγνπο. Πξώηνλ, γηα λα κπνξεί λα ηα αλαπηύζζεη πην γξήγνξα από ό,ηη αλ ήηαλ θαζαξά 

ηδησηηθέο εηαηξείεο. Δεύηεξνλ, δηόηη εκπίπηνπλ ζε γεσπνιηηηθά ζέκαηα κεγάια έξγα 

δηαζπλδέζεηο θ.ιπ.. Τξίηνλ, δηόηη νη θαλόλεο ηνπ δηαρσξηζκνύ είλαη θαζνιηθνί θαλόλεο θαη άξα 

ε δηαηήξεζε ηνπ Δεκνζίνπ εληζρύεη πνιύ απόιπηα θαη ε δηαδηθαζία είλαη ζπκβαηή θαη κε ηνπο 

θαλόλεο απηνύο. Άξα επηιέμακε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή.  

Έξρνκαη ζηε ΔΕΠΑ ηώξα. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ζπδήηεζε μεθίλεζε κε ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε, ηελ απνρώξεζε ηνπ Κξάηνπο από ηελ ΔΕΠΑ θαη όισλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ. 

Απηό ήηαλ ην δηαθύβεπκα, ην 65% λα ην πνπιήζεη ην Κξάηνο θαη λα ηειεηώλεη. Απέλαληη ζε 

απηό, θάλακε πνιιά πξάγκαηα. Πξώηνλ, εμαγνξάζακε ην κεξίδην ηεο Shell, αθξηβώο γηα λα 

κπνξνύκε λα ζπάζνπκε ππνδνκέο θαη εκπόξην θαη λα θξαηήζνπκε ηηο ππνδνκέο ζην 

Δεκόζην. Δεύηεξνλ, πξνεηνηκαζηήθακε πνιύ γηα ην πώο ζα γίλεη απηόο ν δηαγσληζκόο. 

Υπάξρεη πιεζώξα πξνεξγαζίαο πνπ έγηλε, κειέηεο θ.ιπ.. Τξίην, όζνλ αθνξά ην αλ είλαη 

εθηθηό θαη ην πώο γίλεηαη απηό ην πξάγκα, είλαη όλησο πξώηε θνξά θαη ζπλεπώο θαηαιήμακε 

ζε έλα ζρήκα ζην νπνίν ζα δεκηνπξγεζνύλ δύν εηαηξείεο θαη πνπ ζα απνξξνθήζνπλ ό,ηη έρεη 

ζρέζε κε ππνδνκέο, γηαηί είλαη πνιιέο νη εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο ππνδνκέο θαη, 

ηαπηόρξνλα, ζην εκπνξηθό θνκκάηη ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε. 

Τν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ είλαη βηώζηκεο απηέο νη ππνδνκέο, δηόηη, όπσο πνιύ 

ζσζηά εηπώζεθε, είλαη ξπζκηδόκελε αγνξά. Δεύηεξνλ, έρνπκε πνιύ πεηπρεκέλν κνληέιν. Τν 

κνληέιν ηνπ ΑΔΜΗΕ δελ ήηαλ κόλν ζηα ραξηηά. Τν θάλακε, θξαηήζακε ην 51% ηνπ ΑΔΜΗΕ 

θαη ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ν ΑΔΜΗΕ έρεη πινπνηήζεη ξεθόξ έξγσλ, όπσο Κπθιάδεο, Μύθνλνο 

θαη ηειεηώλεη ε δεύηεξε θάζε. Ξεθίλεζε κέζα ζε 2 ρξόληα ηε κηθξή δηαζύλδεζε ηεο Κξήηεο, ε 

νπνία θαηαζθεπάδεηαη. Έγηλε ν δηαγσληζκόο, επηιέρζεθαλ θαη μεθηλάεη ην έξγν, άξα ε εηθόλα 

όηη ε θξαηηθή εηαηξεία ζηηο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο είλαη έλα αξλεηηθό πξάγκα λνκίδσ όηη δελ 



 

 

ηζρύεη. Ίζα - ίζα, ζηηο ελεξγεηαθέο εηαηξίεο ππάξρεη κηα πνιύ θαιή παξάδνζε ησλ θξαηηθώλ 

εηαηξεηώλ πνπ ρηίδνπλ δίθηπα θαη επαλαιακβάλσ όηη ην παξάδεηγκα ηνπ ΑΔΜΗΕ είλαη 

εληππσζηαθό. 

Επνκέλσο, ε θηινδνμία είλαη πνιύ απιή. Η ΔΕΠΑ Υπνδνκώλ πνπ ζα είλαη κηα 

εηαηξεία κε 51% ζην Δεκόζην, κε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θ.ιπ., πνπ όια απηά είλαη ζσζηά θαη 

ζεκηηά, ζα ζηεξίδεηαη ζε εγγπεκέλα έζνδα, δηόηη είλαη ξπζκηδόκελεο νη αγνξέο θαη ζα 

πξνζειθύζεη θαη ηδηώηεο επελδπηέο, δηόηη ζα παξακείλεη κηθηή εηαηξία. Δελ μέξνπκε ηη ζα θάλεη. 

Σήκεξα είλαη ηα ΕΛΠΕ, πνπ ζα παξακείλνπλ θαη ζα απνθαζίζνπλ θαη απηά ηη ζα θάλνπλ. 

Μπνξεί λα έξζνπλ θαη άιινη. Θα πνπιήζνπκε ην 14% ησλ ππνδνκώλ γηαηί έρεη 65% ην 

Δεκόζην θαη ν λόκνο ιέεη 51% θαη ην ππόινηπν ζα ην δώζνπκε. Επνκέλσο, ζα 

πξνζειθπζηνύλ θαη λένη επελδπηέο θαη ζεσξνύκε όηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, όπσο θαη ζηνλ 

ΑΔΜΗΕ πνπ είλαη έλα επηηπρεκέλν κνληέιν κε ηελ θηλεδηθή State Grid πνπ έρεη ην 25%, όηη 

αλνίγεη ην δξόκν γηα λα κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζε απηό ην εξώηεκα. 

Η ΔΕΠΑ Εκπνξίνπ λνκίδσ όηη θαη απηή κπνξεί λα είλαη κηα πνιύ πεηπρεκέλε εηαηξία 

θαη ζα θαλεί πόζν ελδηαθέξνλ ζα πξνθαιέζεη, αθξηβώο γηαηί έρεη ηε κεγάιε αγνξά ηεο 

Αζήλαο θαη είλαη πνιύ κεγάιν ην εκπνξηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηεο Αζήλαο. 

Ταπηόρξνλα, θπζηθά, ζα δεκηνπξγήζεη επηπξόζζεηε αμία κε ηελ πξννπηηθή, επαλαιακβάλσ, 

επέθηαζεο πιένλ, δηόηη κε ηε ΔΕΠΑ Εκπνξίνπ, όπσο έγηλε θαη κε ηελ εηαηξία ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ θαηέβεθε ζηελ Αζήλα, ππνζέησ ζα ππάξρεη πιένλ αληαγσληζκόο ζε 

νιόθιεξε ηελ επηθξάηεηα θαη ζα είλαη έλαο πνιύ δηαθνξεηηθόο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. 

Εξγαδόκελνη θαη κεηαβαηηθό ζηάδην. Η δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο είλαη απιή, 

δεισκέλε ζε όινπο ηνπο ηόλνπο, είκαζηε θαηά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εξγνιαβηθώλ 

εξγαδνκέλσλ. Τν έρνπκε πεη ζε όινπο ηνπο ηόλνπο. Θεσξνύκε αδηαλόεην άλζξσπνη νη νπνίνη 

δνπιεύνπλ δίπια – δίπια, ζηελ ίδηα δνπιεηά θαη θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά γηα 10 ρξόληα, ν έλαο 

λα είλαη κόληκνο θαη ν άιινο λα είλαη εξγνιαβηθόο. Είλαη απαξάδεθην απηό ην ζύζηεκα. Η 

πξόζεζή καο είλαη, θαηά ηε κεηάβαζε απηή, λα βξνύκε ηξόπνπο ελζσκάησζεο ησλ 

εξγνιαβηθώλ εξγαδνκέλσλ, πνπ θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ζηηο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, επαλαιακβάλσ, ε ίδξπζε δύν, ελζσκάησζε όισλ 

ησλ άιισλ από θάησ, ελζσκάησζή ηνπο ηειηθά ζε κηα εηαηξεία θ.ιπ. Σε απηή ηε δηαδηθαζία, 



 

 

εκείο έρνπκε δεζκεπζεί όηη πξόζεζή καο, είλαη όζνη εξγαδόκελνη θαιύπηνπλ πξνθαλώο 

πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο λα ελζσκαησζνύλ.  

Άξα, απηή είλαη ε πξόζεζε θαη απηή είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε θαη γηα λα 

δηεπθξηλίζσ, επεηδή θαη θάπνην θνκκάηη ζα ηδησηηθνπνηεζεί θ.ιπ., δελ ζα κεηαβιεζεί ην 

ζπλνιηθό θόζηνο εξγαζίαο, δελ είλαη ε πξόζεζε λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη άιιν, είλαη 

επηηέινπο λα δηθαησζεί απηή ε πιεπξά, θαη επαλαιακβάλσ, είλαη απηνλόεην θαη ππελζπκίδσ 

όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπκβαίλεη. Απηό είλαη κηα ηδηαηηεξόηεηα απηώλ ησλ εηαηξηώλ πνπ 

ιεηηνύξγεζαλ όια απηά ηα ρξόληα ππό απηό ην απεξίγξαπην θαζεζηώο, θξαηηθέο θαηά θαλόλα, 

ην ππνγξακκίδσ απηό, ζηνλ ηδησηηθό ελεξγεηαθό ηνκέα είλαη κηθξόηεξν, δελ ππάξρεη ην 

θαηλόκελν ησλ εξγνιαβηθώλ, είλαη ζύκπησκα ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο -15εηίαο, όηαλ ππήξραλ 

δηάθνξα ζέκαηα, ηα νπνία δελ ηέζεθαλ εγθαίξσο. Πάλησο, απηή είλαη ε πξόζεζή καο, εκείο 

δεζκεπόκαζηε, όκσο, δελ κπνξνύκε λα ελζσκαηώζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία ζην λνκνζρέδην, 

γηαηί είλαη πεξίπινθε αλαθνξηθά ηνπ πσο ζα γίλεη, πόηε θαη κε πνην ηξόπν θαη ζα 

δεκηνπξγνύζε άιια ζέκαηα. Εγώ ζεσξώ όηη πξέπεη λα παξακείλνπκε ζε απηό ην επίπεδν θαη 

λα ζπλερίζνπκε κε απηό ηνλ ηξόπν ηε δηαδηθαζία, θαζώο ζα γίλνληαη νη δηαδνρηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί λα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε απηό ην ζέκα γηα ην νπνίν έρνπκε 

δεζκεπηεί.  

Όζνλ αθνξά ζηε κεηαβαηηθή δηάηαμε πνπ πξνβιέπνπκε γηα ηελ ηδησηηθή εηαηξεία πνπ 

θξαηηθνπνηήζακε θαη ζα μαλαγίλεη ηδησηηθή, απηό ηζρύεη, δηόηη όλησο, είλαη ζε ηδησηηθό 

θαζεζηώο, ζα κπνπλ γηα 12 κήλεο ζε κεηαβαηηθό ζηάδην ππό δεκόζην έιεγρν, απηό ην θνκκάηη 

ην εκπνξηθό ηεο SHELL, ε ΕΠΑ θαη ζα μαλατδησηηθνπνηεζνύλ. Η πξόβιεςε απηή είλαη ινγηθό 

λα ππάξρεη, λα κελ αιιάμεη ην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία, αθνύ 

είλαη εληειώο πξνζσξηλό, όκσο ην αλάπνδν δελ ηζρύεη - ηέζεθε από θάπνηνλ εξγαδόκελν γηα 

ηελ εηαηξεία λα ππάξμεη κεηαβαηηθή αληίζηνηρε δηάηαμε - δηόηη είλαη ηδησηηθή εηαηξεία πνπ 

πεξλάεη από δεκόζην έιεγρν.  

Θα θιείζσ ιέγνληαο, όηη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζε απηό ην λνκνζρέδην, είλαη λα 

απαληεζνύλ ζεκαληηθά ζέκαηα ζηε κελ γεσζεξκία, πνπ είλαη έλαο θιάδνο ηαιαηπσξεκέλνο 

πνπ πνηέ δελ μεθίλεζε, ζην δε,  λνκνζεηηθό έξγν λα θηηάμνπκε έλα θαιό πιαίζην γηα λα 



 

 

δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ πηζαλόηεηα λα μεθηλήζεη ε γεσζεξκία, πνπ απνηειεί 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ελεξγεηαθνύ καο ζρεκαηηζκνύ θαη ηνπ ζρεδίνπ γηα ην 2030.  

Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ΔΕΠΑ, νπζηαζηηθά, θιείλεη ν θύθινο ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, πάληα ππό ην πξίζκα, ην νπνίν έζεζα από ηελ αξρή, δειαδή, ηελ 

ηδέα λα παξακείλνπλ ππό δεκόζην έιεγρν νη ππνδνκέο. H δηαδηθαζία απηή νινθιεξώλεηαη. 

Εθθξεκεί κόλνλ ην ζέκα ησλ ιηγληηηθώλ Μνλάδσλ ηεο Δ.Ε.Η., γηα ην νπνίν ζα έξζεη κηα 

ηξνπνινγία, αύξην. 

Καη γηα ην ζέκα ηνπ ΙΓΜΕ, έλαλ ηαιαηπσξεκέλν ζεζκό, κε πνιιά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Επηηέινπο, λνκίδσ όηη θιείλνπκε ηνλ θύθιν επίιπζεο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη θζάλνπκε ζην ζεκείν κηαο λέαο αξρήο, πνπ εγγπάηαη δηάξθεηα, εγγπάηαη ηζρπξή 

ζπγθξόηεζε θαη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ηεξάζηηνπ ξόινπ, πνπ κπνξεί λα παίμεη απηόο ν 

θνξέαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Σαο επραξηζηώ. 


