
Επομένως, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί του κ. Δαμιανού, ο οποίος

συγκρίνει χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τη βασική προϋπόθεση ε ίνα ι  

ισχυρισμοί οι οποίοι δεν ευσταθούν.

Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα ( τ ι  υπολογίζουμε ότι θα γ ί ν ε ι ,  οι

υπολογισμοί κ. Δαμιανέ όπως σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου ε ίνα ι  ότι
' 1 (

την περασμένη ΙΟετία θα μπορούσε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια 100.000 

Κν/ ή 100 ΜΙΊ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αντ' αυτούς η παραγωγή έφθασε 

μονάχα τα 7.800 ΚΙΊ. Αυτό δε ίχνε ι  την απόσταση αυτού που έγ ινε  από εκείνο 

το οποίο πρέπει και μπορεί να γ ί ν ε ι .  Αυτοί ε ίνα ι  οι υπολογισμοί και εμε ίς

με βάση αυτούς τους υπολογισμούς θέλουμε και πιστεύουμε ότι  πρέπει να
ί

προωθήσουμε τ ι ς  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κ. Δεσύλλας έχει  το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι  συνάδελφοι, δεν υπάρχει

καμμία αμφιβολία^ τον ανέπτυξε ο κ. Υπουργός, αλλά και οι δ ικο ί  μας

ομιλητές όσον αφορά το βασικό στόχο του νομοσχεδίου που είνα ι μεγαλύτερη 
ι

εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας^ γ ια  να 

μπορέσουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο ρόλο από εκείνο που 

διαδραματίζουν σήμερα. Και ασφαλώς επί της γενικής αυτής αρχής του 

νομοσχεδίου δεν υπάρχει δική μας διαφωνία. Η διαφωνία έγκειται  στις  επί
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Κύριε Γεωργολιέ, αν διαβάσετε το νομοσχέδιο θα δ ε ί τ ε  ότι  

αφορά και τη συμπαραγωγή θερμότητος και ηλεκτρικής ενέργειας. Και 

ρυθμίζει  και διάφορα άλλα θέματα. Δεν υπάρχει ναι ή όχι σ'αυτό που 

ρωτάτε, γ ι α τ ί  ούτε το να ι ,  ούτε το όχι ε ίνα ι  απόλυτα σωστό.

Πάντως δεν αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά 

καύσιμα, από ιδιώτες παραγω^

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ: Αν ε ίνα ι  έ τσ ι ,  κύριε Υπουργέ, αφαιρέστε την 

παρ. 5, του άρθρου 1, η οποία λέει  "επιτρέπεται επίσης και η αυτοπαραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργε ιας( από αυτόνομους θερμικούς σταθμούς^που λειτουργούν με 

συμβατικά καύσιμα.

Ν

Επιπλέον θα έλεγα σ'αυτό που λέτε ό τ ι  αφορά μόνο ανανεώσιμες πηγές ' 

ενέργειας^στο τέλος της παρ. β ' ,  του άρθρου 1, να συμπληρωθεί ότι  μπορούν 

να παράγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα^όνο από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ηλιακή,· θερμική, ενέργεια κυμάτων κ.λπ..

Συμπληρώστε το σ'αυτό το σημείο και εγώ είμα ι διατεθειμένος να το 

ψηφίσω και στο σύνολο και στα άρθρα.

Εάν όμως αφορά μόνο τ ι ς  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τότε γ ια τ ί

καταργείτε το ν. 2165; Είναι άλλο αντ ικε ίμενο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν ε ίνα ι  αποστολή του Προεδρείου να 

ερμηνεύει ,  κύριε Γεωργολιέ, το περιεχόμενο των νομοθετημάτων και τον 

σκοπό στον οποίο αποβλέπουν.

Κύριε Υπουργέ, έχουν τελειώσει οι πρωτολογίες 

θα απαντήσετε στις  πρωτολογίες των κυρίων συναδέλφων;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Στο τέλος, κύριε  Π ρ ό ε δ ρ ε ^ ^ '

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Μάλιστα.

Εισερχόμαστε στο στάδιο των δευτερολογιών.

0 κ. Σωτηρλής έχει  το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι  συνάδελφοι, έχω το αίσθημα

, Ν

ότι  σκόπιμα στ ις  τοποθετήσεις αρκετών συναδέλφων καλλιεργείτο/ μία σύγχιση' 

και αποφεύγεται η " ταμπακιέρα," δηλαδή η σοβαρή συζήτηση όλων πάνω στο 

κρίσιμο θέμα που λέγετα ι:  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Δεύτερο, πιστεύω ότ ι  σε όλους μας/ μετά τη δήλωση του κυρίου Υπουργού, 

θα δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε συνολικά για την ενεργειακή πολ ιτ ική ,  

έναν τομέα-μοχλό ευημερίας και ανάπτυξης της Χώρας.

Βεβα,ίως όλο το νομοσχέδιο, ακόμη και η παράγραφος 5, που αναφέρθηκε ο 

συνάδελφος κύριος Γεωργολιός_ και χαίρομαι γ ι 7αυτό, γ ια τ ί  χρε ιάζεται
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Ποιος θα ε ίνα ι  σε θέση να έρθει να μας πει ότι  ένας κολοσσός με

τέ το ια  εμπειρία,όπως η ΔΕΗ, μπορεί να τα αποκαταστήσει. Εκεί ε ίνα ι  το 
) ^

θέμα; Κατά την άποψή μου ε ίνα ι  πάρα πολύ κακό επ>χείρήμα το να ερχόμαστε 

και να λέμε εδώ πέρα ότ ι  ήταν ανίκανη η ΔΕΗ να τα αναπτύξει και με βάση 

αυτό το επιχείρημα να στηρίζουμε το ότι  ταδ ίνουμε  μόνο στους ιδιώτες. Με 

τ ι  τ ιμή όμως; Με τιμή που παίρνουν και την επιδότηση από την ΕΟΚ αυτοί οι 

κύρ ιο ς  αλλά και άλλη επιδότηση από τη ΔΕΗ.

Είπατε προηγουμένως κ. Υπουργέ, ότι  η ΔΕΗ είπε ότι  κ ερδ ίζε ι .  Μας 

αναφέρατε ορισμένα δισεκατομμύρια ετησίως. Εγώ από πληροφορίες που έχω 

από την ΔΕΗ, γνωρίζω ότι  η ΔΕΗ δεν λέει  αυτά τα πράγματα. Λέει ότι  

ζημιώνει.  Μάλιστα στις  συζητήσεις,σιου^κάνιατε ελέχθη από σας τους ίδιους 

ότι  το Υπουργείο θα καλύψει το έλλειμμα ή τη ζημιά της ΔΕΗ. Γ ιατ ί  δεν το 

δηλώνετε αυτό κ. Υπουργέ; Να μας πε ίτε  ότι  το Υπουργείο από τα χρήματα 

που έχει  γ ια  τ ι ς  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να τ ι ς  αναπτύξει, δ ίνε ι  

στους ιδ ιώτες,  ζημιώνεται η ΔΕΗ και εμείς καλύπτουμε τη ζημιά της ΔΕΗ. 

Δεν τα λέτε αυτά. Σας είπαμε και στην επιτροπή να μας φέρετε στο ιχε ία . 

Μέχρι σήμερα τα περιμένουμε και ακόμη δεν τα έχουμε δ ε ι .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Τα έδωσα. Είναι στα Πρακτικά.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Αυτά τα στοιχε ία  εδώ; Αυτά δεν λένε απολύτως 

τ ί ποτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας ενέργειας Τεχνολογίας και

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΤΠΠΟΥ: Τα στοιχε ία  αυτά λένε ότι  έχουμε 12.360

Αυτό το πράγμα δεν λέε ι  τ ίποτα, θέλετε να αποδείξετε ότι  δεν ήταν ανίκανη 

η ΔΕΗ αυτό το χρονικό διάστημα του 1993; Αυτό ε ίνα ι  ένα κακόγουστο 

επιχείρημα και δεν στέκε ι .Σε  όποιον και αν το πε ίτε  θα γελάσει.  Ξέρετε 

ότ ι  με το αναπτυξιακό νόμο παλαιστερσ δόθηκαν δάνεια και επιδοτήσεις για 

να φτιαχτούν τουριστικό ξενοδοχεία. Και ερχόταν ο κάθε άσχετος έπαιρνε τα 

χρήματα αλλά δεν έφτιαχνε ξενοδοχείο. Και ψαχνόμαστε και μετά παρέδιδε τ ο '  

ξενοδοχείο στο κράτος. Επιχειρήσαμε κατ'  αυτό τον τρόπο,αλλά το εγχείρημα 

αυτό απέτυχε. Αυτό πάμε να κάνουμε;

Εμείς λέμε^κύριε Υπουργέ, να βάλετε και τη ΔΕΗ μέσα σ' αυτό το θέμα. 

Να τους πε ίτε  να φτιάξουν μια θυγατρική εταιρεία)όπως έχουν οι άλλες 

κρατικές επιχειρήσεις  που παράγουν ρεύμα στα κράτη μέλη της Κοινότητας, 

προκειμένου να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και να καλύπτει η ΔΕΗ εκεί  που

3ΒΒΗΒΗΕΒΜ&Κ8

Εμπορίου): Γ

κιλοβάτ, δηλαδή 12,3 μεγαβατ και παίρνουμε 2280 ώρες κατ '  έτος, μέσο όρο.

δεν μπορεί να καλύψει ο ιδιώτης. Εκεί θα καταλήξουμε τελ ικά.
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ι

εμπειρογνώμονες και τους ε ιδ ικούς επιστήμονες θα ε ίχ ε  βγάλει όλους μας

από τ ι ς  αμφιβολίες μας και τα αδιέξοδα.

Η ΔΕΗ, κύριε Υπουργέ, συνεχίζει  να διαμαρτύρεται.  Και διαμαρτύρεται^

δ ιό τ ι  παραγκωνίζεται. Τη χρησιμοποιείται^ενώ δεν της δ ίνετε  το δικαίωμα

να συνεχ ίσε ι ,  βελτιώνοντας το έργο που έχει  αρχίσει  μέσω της διεύθυνσης

Εναλλακτικών Ν\ορφών Ενέργε ιας , την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας , θέλετε να τ ι ς  πάτε κατευθείαν στους ιδιώτες χωρίς κρ ιτήρ ια .

Και από την άλλη μεριά να συμφωνήσει η ΔΕΗ μαζί σας να παίρνει ό , τ ι
;  >

αυτούς.

Εγώ πιστεύω ότι  η ΔΕΗ δεν έχει  πρόβλημα να το κάνε ι .  Αλλά επειδή η

ΔΕΗ έχει  ευαισθησίες και κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα την ρωτήσει,

/
γ ια τ ί  συνεχώς μου αυξάνεις τσ τ ιμολόγιο , γ ια τ ί  συνεχώς ο Υπουργός 

Οικονομικών ή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κατεβάζει νομοσχέδια όπου 

ζητάει  και άλλη λ ι τότητα, οι άνθρωποι αυτοί με την τόση εμπειρία δεν 

ε ίνα ι  σε καμμία θέση. Και παρότι ιδ ια ίτερα  η Λιεύθυνση Εναλλακτικών 

‘ Κορφών Ενέργειας πρόσκειται προς το ΠΑΣΟΚ, αντιδρά, όπως αντιδρά η ΓΕΝΟΠ 

-ΔΕΗ , ο σύλλογος μηχανικών και οι υπόλοιποι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου): Η
/  ΥΤη ΐΆ λ ν-τΓν^ ¿τϋν&'Κ'Λ Ο V  ^

Διεύθυνση Εναλλακτικών Ι ή̂ορφών Ένέργει ας γπρόσκε ι τα ι στο ΠΑΣΟΚ, οπ«£ί ο σ ο ϊ £
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ί  γ* Ι~<Το
^“ διευθύνσεις 'Της~Δ£ΐνΐΤρδσκει νται  σε κόμματα <4 $ <& 1 £λ\<:-, λΐΛ/6^ι/κτ,>

»<7 ¿¿<+,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και σας λέμε για να σας βγάλουμε απο το

αδιέξοδο, δείτε το £θνικό Συμβούλιο Ε-νέργειας που πραγματικά δεν θα
;

χωρίσει,  αλλά θα ενώσει όλες ττς εμπειρίες από όπου και αν προέρχονται. 

Και σίγουρα στο τέλος ωψε^ιμένος ^α ε ίνα ι  ο ελληνικός λαός.

Μ ψ ϊ ^ρ'έχουμε από τη μια μεριά τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ και από την 

άλλη της Νέας Δημοκρατίας να αντιμάχονται ο ένας τον άλλον γ ια την
ι

πολιτική, Τους έχουμε μάθει.



την οποία έ χ ε ι .  0 οποιοσδήποτε επιχειρηματίας θα μπορεί να παράγει

ηλεκτρικό ρεύμα για την δική του επιχείρηση. Η ΠΕΣΙΝΕ θα κάνει δικό της

ηλεκτροπαραγωγικό σύστημα. Κάθε φορά(ή τ ι ς  βραδυνές ώρες που η ενέργεια

αυτή θα περισσεύει , ε ίνα ι  υποχρεωμένη η ΔΕΗ, σύμφωνα με αυτό το

νομοσχέδιο  ̂ να παίρνει αυτό το περίσσευμα της ενέργειας. Νομίζω ότ ι  αυτά

ε ίνα ι  πράγματα...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας καιΤεχν/γίας): Τυχοδιώκτες 

« χ ^ ^ ί τ η χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ,  κύριε Γεωργολιέ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ: Πιστεύω ότι  θα βρεθούν, κύριε Υπουργέ και 

καταλαβαίνετε τί  εννοώ. Υπάρχουν και επιδοτήσεις από την ΕΟΚ εδώ πέρα, θα 

υπάρχουν. Ιώι είχαμε και τ έ το ι ε ς  περιπτώσεις.

θα δημιουργηθούν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, θέλω να ξεκαθαρίσει  ο 

Υπουργός τη θέση του, εάν αφορά αυτό μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

αφορά όλες τ ι ς  πηγές ενέργειας. Εάν αφορά μόνο ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας , θα πρέπει να αφαιρεθεί η παρ. 5 του άρθρου 1 και θα πρέπει να

μην καταργηθεί ο Νόμος 2165, δ ιό τ ι  εκείνος νομοθετεί και ρυθμίζει  τελείως

διαφορετικό πράγμα.
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ενέργειας, ναι στην συμμετοχή των ιδιωτών, αλλά όχι στον τρόπο που 

γ ί ν ε τ α ι .  Αν ακόμα δεν υπάρξουν οι αλλαγές που ζητάμε^ ιδ ια ίτερα στο άρθρο 

που αφορά το κόστος της ΔΕΗ για την αγορά αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας 

απο τους ιδιώτες, τότε το κόμμα μας η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το 

νομοσχέδιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι έχω την τ ιμή να

ανακοινώσω στο Σώμα ότι  οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών, Προεδρίας

»
της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Αμύνης, Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης κατέθεσαν σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργ ία του τομέα 

τηλεπικοινωνιών".

(Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή)

0 κύριος Σκυλλάκος έχει  το λόγο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παραιτούμαι^κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Υπουργός Βιομηχανίας έχει  

το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ., Ενέργειας και Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Κύριοι συνάδελφοι# θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά 

ερωτήματα που μου ετέθησαν κατά την δ ιάρκε ια της συζητήσεως του

νομοσχεδίου. Η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε το προηγούμενο του Ν.2165 και
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υποστήριξε ότι  θα ήταν σκόπιμο ίσως ένα σύστημα ανάλογο του νόμου γ ια  τ ι ς  

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ρυθμίζονται απο αυτό το νομοσχέδιο.

Αν διαβάσουμε το άρθρο 2 του νόμου εκείνου διαπιστώνουμε τα εξής: Με 

κο ινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας 

προκειμένου να εξασφαλιστούν οι μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας 

μετά απο εισήγηση^είτε της γενικής διεύθυνσης οικονομικής πολιτ ικής του 

Υπουργείου Εθνικής Ο ικονομ ίας ,ε ίτε  της ΔΕΗ; ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 

δύναται να προβαίνει στην δ ιενέργε ια  διαγωνισμών για την ανάθεση ίδρυσης 

κατασκευής και λειτουργίας νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 

ιδιώτες παραγωγούς.

Οι διαγωνισμοί τους οποίους προτείνει  η Νέα Δημοκρατία ε ίνα ι  

διαγωνισμοί που προκηρύσσονται απο την Κυβέρνηση, και αποφασίζονται απο 

αυτήν για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό δεν ε ίνα ι  απελευθέρωση της 

αγοράς. Εμείς έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι  όσον αφορά τ ι ς  ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας^ δεν θέλουμε να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, 

προγραμματισμός, ποιος κάνει  που παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο 

ανανεώσιμες πηγές. Αντίθετα θέλουμε να υπάρχει ελευθερία ώστε να 

αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες και να υπάρξουν όσον

* 3 -

το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις.
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Το σχήμα αυτό που έχει  ο νόμος 2165 πιστεύουμε ότι  ε ίνα ι  ένα σχήμα 

τελείως ακατάλληλο, ε ίνα ι  ένα σχήμα το οποίο βασίζεται στην ιδέα ενός

σχετικά με τ ι ς  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 0 εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε 

τα συγκεκριμένα στο ιχε ία ,  θέλω και εγώ να καταθέσω στα Πρακτικά ένα 

έγγραφο που περιέχει τους στόχους ΙΟετούς προγράμματος ανάπτυξης των ΑΠΕ 

και της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, όπως διαμορφώθηκαν από

θα προσπαθήσει να εφαρμόσει το Υπουργείο Βιομηχανίας προβλέπει την 

δημιουργία από αιολ ική ενέργεια, -μ ικρά υδροηλεκτρικά φωτοβολταϊκά και 

συμπαραγωγή 1.105 την επόμενη ΙΟετία.

(Στο σημείο αυτό ο κύριος Υπουργός καταθέτει  το προαναφερθέν έγγραφο 

στα Πρακτικά το οποίο έχει  ως εξής:

κεντρικού σχεδιασμού. 0 κεντρικός σχεδιασμός *ε ίνα ι  σκόπιμος, λογ ικ

επιβεβλημένος σε μεγάλες μονάδες, δεν ε ί ν α ι ^  -------μος λογικώς

επιβεβλημένος στις μικρές μονάδες οι οποίες αξιοποιούν τ ι ς  ανανεώσιμες

πήγες ενεργειας.

Η Νέα Δημοκρατία και ρώτησαν ποιοι ε ίνα ι  οι προγραμματισμοί

το ΚΑΠΕ.Οι προτάσεις αυτές, οι σκέψεις και ο προγραμματισμός του ΚΑΠ£που



Στόχοι του ΊΟετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 
των ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ηλεκτρισμού

Οι στόχοι του ΙΟετούς προγράμματος ανάπτυξης των ΑΠΕ και της 
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού καταγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα. Σημειώνεται ότι η αναμενόμενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας των 4715 εκατ. kWh που αντιστοιχεί στο 15% της σημερινής 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Ελλάδα

ΙΟ ετές Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΑΠΕ και Συμπαραγωγής

Ενεργειακή Πηγή Ισχύς
(MW)

Ηλεκτροπαραγωγή 
(εκατ. kWh)

Αποφυγή (Χ >2 
(χιλ το ν /έτο ς )

Αιολική ενέργεια 350 1050 1400

Μικρά υδροηλεκτρικά 250 9 0 0 ΙΟΟΟ

Φωτοβολταϊκά 5 15 25

Συμπαραγωγή 5 0 0 2750 1500

ΣΥΝΟΛΟ 1105 4715 3925



0 εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε -στο έργο της Νέας

Δημοκρατίας και ε ίπε^ότι  δεν γ ίνετα ι  τ ίποτε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Αυτά δεν ε ίνα ι  αλήθεια. Είναι οι γνωστές υπερβολές. Εγώ θέλω να

ι ·

απαριθμήσω τ ι  έχουμε προγραμματίσει και τ ι  έχουμε ξεκ ινήσε ι .

Πρώτα απ' όλα τη κατασκευή νέου λ ιγ ν ι τ ι κ ο ύ  σταθμού στη Φλώρινα 300

ΜΙ>Λ Την κατασκευή νέου σταθμού με φυσικό αέριο στη Θράκη μεγέθους 250 ΙΜ.

Με την μετατροπή της λε ιτουργ ίας 2 μονάδων στον Ά γ ιο  Γιώργη στο

Κερατσίνι  με φυσικό αέριο ( για να απορροφήσουμε το φυσικό αέριο. Τη

κατασκευή νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού στη Κρήτη. 0 πρόεδρος της ΔΕΗ ήταν 

ι
■ψ ΐς  προηγούμενες μέρες στη Κρήτη για να οριστικοποιήσει ^την εγκατάσταση 

του νέου αυτού θερμοηλεκτρικού*σταθμού.ί;ί ϊην αποπεράτωση του λ ι γ ν ι τ ι κ ο ύ  

σταθμού 5 δ ϊλ  Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.'Την κατασκευή του σταθμού ί|1εγάλου 

Λαυρίου όπου έχουν γ ίν ε ι  ήδη οι σχετικές προκηρύξεις και έχει  ξεκ ινήσει  ο 

διαγωνισμός. Και τέλος η αποπεράτωση μεγάλων φραγμάτων στο Νέστο,τα 

υδροηλεκτρικά έργα θησαυρούςΠλατανόβρυσης και Τεμένους που έχουν αρχίσει 

εδώ και καιρό.

Άρα υπάρχει ένας προγραμματισμός ,ο οποίος βασίζεται βεβαίως σε 

προηγούμενες εργασίες^ αλλά προχωρεί. 0 ισχυρισμός^ ότι  όλα έχουν 

στα,ματήσει ( πιστεύω^ ότι  ε ίνα ι  ένας ισχυρισμός που προβάρεται γ ια λόγους



εντυπώσεων, χωρίς να ανταποκρίνέται στην αλήθεια.

Οι ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στο σχέδιο νόμου (δί'τ 

όπως,/Ό εισηγητης του ΚΚΕ (έξέφρασαν απορίες αν εμείς είχαμε δηλώσει/οτι  οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργε ιες  θα ε ίνα ι  ένα πεδίο όπου θα μπορούν^ιδιώτες να 

πραγματοποιούν επενδύσεις. Και ο κύριος Σωτηρλής και ο κύριος Κοκελίδης

και άλλοι επέστησαν τη προσοχή τους ότι  μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
/

στα κείμενα που έχε ι  κυκλοφορήσει  ̂ περιέχονται οι αρχές που 

περιλαμβάνονται σ' αυτό το νομοσχέδιο. Διαβάζω π.χ. στη σελίδα 110 από το

κε ίμενο Ε ν έ ρ γ ε ια  θέσεις και προοπτικές^ που ε ίχ ε  δημοσιεύσει το ΠΑΣΟΚ τον

π
Αύγουστο του 1993. Γράφει λοιπόν εκεί  ότι  γ ια να υλοποιηθεί ο πιο πάνω

στόχος της ανάπτυξης των ΑΠΕ^Θα αρ.έπει να αναμορφωθεί ο νόμος 1559/85;

ώστε να γ ί ν ε ι  πιο λε ιτουργικός και να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα.

Να απαγγιστρωθεί ο τομέας από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της ΔΕΗ^ώστε να

αφεθεί ελεύθερη η δυνατότητα των OTA, αλλά και των ιδιωτών να επενδύσουν

U
σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Όσον αφορά δε το παράπονο και την απορία του κυρίου Γεωργολιού για 

το άρθρο 1 παρ.5 θα ήθελα να του πω^ότι το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει μια 

ρύθμιση που υπάρχει από το 1985 και ε ίνα ι  στο άρθρο 3 παρ. 3α και β' του

νόμου 1559.



Οι συνάδελφοι έθεσαν δ.τάφορα ερωτήματα για το κόστος, θα ήθελα να 

κάνω ένα σχόλιο στην παρατήρηση του κ.Παπαφιλίππου^ ότι  ο κ.Μητσοτόκης

ε ίχ ε  το θάρρος εδώ στη Βουλή να πει^ότι  αποσύρει το διαγωνισμό γ ια  το σ ζαΌγ ο

Τ'Ο υ 1 I -------- *
Λαύριο^κατ^να κάνουμε και εμείς το ίδ ιο .  Εγώ, δεν κατάλαβα τ ί  να

κάνουμε εμε ίς .  Ποιό διαγωνισμό να αποσύρουμε; Έχουμε κανένα διαγωνισμό;

Δεν είχαμε φ ιλ ίες  εμείς  με τον κ.Κυρατσάκη οι οποίες φ ιλ ίες  οδήγησαν στην
;

απόσυρση του διαγωνισμού. Η πρόσκλησή σας να αποσύρουμε και εμε ίς  

διαγωνισμό, μου ε ίνα ι  ακατανόητη^

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Φαίνεται ότι  έχασε ο κ.Μητσοτόκης^ γ ια τ ί

απέσυρε αυτό το διαγωνισμό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΉΣ(Υπ.Βιομ.Ενεργεί ας Τεχν/γίας): Δεν ξέρω τ ί

θέλετε να μιμηθούμε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να μιμηθούμε απ'αυτά που

έγιναν τότε.

Για τα στοιχε ία του κόστους, κατέθεσα στη Βουλή τα στο ιχε ία  του 

κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο μη δίασυνδεδεμένο δ ίκτυο. 

Μπορείτε να τα πάρετε να τα διαπιστώσετε. Από τα στοιχεία αυτά του 

κόστους προκύπτει^ότι στο μη δίασυνδεδεμένο δίκτυο, η ΔΕΗ όταν πληρώνει 

ορισμένα τίμημα ) αυτό το οποίο καθορίζεται στο νόμο^τους παραγωγούς,

πληρώνει λ ιγότερο απ 'ό ,τ ι  ε ίνα ι  το ίδ ιο  το κόστος της και γ ι 'α υ τό
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κ ε ρ δ ί ζ ε ι .  Δεν έχετε παρά να διαβάσετε τους αριθμούς, να βγάλετε τα 

συμπεράσματα. Ti παραπάνω θέλετε να σας δώσω; Και αναφέρω στο κείμενο το 

οποίο κατέθεσα από πού προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί,  ^ν  έχετε αμφιβολίες 

να ανατρέξετε ε κ ε ί ν α  διαπιστώσετε αυτούς τους αριθμούς.

Όσον αφορά δε το διασυνδεδεμένο δίκτυο, στην ομ ιλ ία  μου σας ανέπτυξα 

πιστεύω αρκετά εμπεριστατωμένα, ότι  σύμφωνα με όσα ρυθμίζονται στον νόμο, 

σε ορισμένες περιπτώσεις η τ ιμή την οποία πληρώνει η ΔΕΗ είνα ι συμφέρουσα 

για τη ΔΕΗ, η τ ιμή την οποία πληρώνει η ΔΕΗ σε άλλες περιπτώσεις, 

προκαλεί ζημία στη ΔΕΗ, ότ ι  η ζημία αυτή όμως, πρέπει να εξετασθεί κάτω 

από δύο σκοπιές. Η πρώτη αφορά το κοινωνικό κόστος και η δεύτερη αφορά 

την ανάγκη ανεξαρτητοποίησης από τα συμβατικά καύσιμα και από τ ι ς  πηγές 

ενέργειας τ ι ς  οποίες χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο τώρα. Και σας ανέφερα'

εξωτερικό δείχνουν^ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε και ένα κοινωνικό κόστος 

κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, ότι  το 

κοινωνικό αυτό κόστος υπολογίζεται από οικονομολόγους στο ύψος του 

κόστους της παραγωγής της μιας μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας, της 

κιλοβατώρας. Εάν η κιλοβατώρα κοστ ίζει  12 δρχ. , το κοινωνικό κόστος ε ίνα ι  

12 δρχ., άρα το συνολικό κόστος ε ίναι 24 δρχ.'Ενα που πρέπει να ληφθεί



υπόψη.

Το δεύτερο ε ίνα ι  οι αριθμοί που σας ανέφερα και π??σ κατέθεσα και 

σχετικά στο ιχε ία  από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Δανία, ότι  εκεί  πληρώνουν 

πολλά περισσότερα, τα διπλάσια, γ ια τ ί  ακριβώς θέλουν να περιορίσουν τη

χρήση των συμβατικών καυσίμων. Εαν αυτά δεν σας λένε τίποτα, εγώ δεν 

μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω και τ ί  άλλο θέλετε.

0 κ.Αραβανής με παρεκάλεσε να πω τ ί  σκεπτόμαστε για τη ΔΕΗ και αυτά 

που δεν σκεπτόμαστε να τα κατοχυρώσουμε στο νόμο. Εγώ, κύριε Αραβανή, έχω 

μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τη λειτουργ ία του νόμου α π 'ό , τ ι  

έχετε εσε ίς .  0 νόμος δεν ε ίνα ι  δήλωση προθέσεων, ο νόμος δεν ε ίνα ι  

καταγραφή προγραμματικών αρχών, ο νόμος δεν περιέχει ρητορικά πα ιχν ίδ ια .



0 νόμος ορ ίζε ι  συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι 

επιβάλλονται γ ια να ακολουθηθούν από τους πολίτες. Δεν θα καταρτίζουμε 

νόμους, όπου θα περιέχουμε τα προγράμματα, γ ια να αποσαφηνίσουμε σε

κάποιους, οι οποίοι ζητούν αποσαφηνίσεις, τ ί  πραγματικά θέλουμε ή δεν 

θέλουμε. Δεν σας καταλαβαίνω^ γ”ϊατ ί  πρέπει στους νόμους να περιέχουμε

όλες τ ι ς  προγραμματικές μας αρχές και τ ι ς  προγραμματικές μας επιδ ιώξε ις .  
ν,\

Μου ε ίπατε [ότ ι  δεν υπάρχουν τ ιμολόγια. Δεν καταλαβαίνω τ ί  τ ιμολόγια 

θέλετε να σας καταθέσω. Πλήρη στο ιχε ία  του κόστους. Αυτά τα στο ιχε ία  που 

κατέθεσα ε ίνα ι  τα στο ιχε ία  ;τα οποία δ ιαθέτει  η ΔΕΗ και με βάση τα οποία 

εργάζεται και η ΔΕΗ και το ΚΑΠΕ και όσον αφορά τη χώρα^η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Με αυτά τα στο ιχε ία  βγαίνουν τα συμπεράσματα. Πιστεύω, εφόσον 

αυτοί οι οργανισμοί βγάζουν ¿α συμπεράσματα με αυτά τα στο ιχε ία ,  μπορείτε 

και εσε ίς να βγάλετε / / ί  συμπεράσματα με τα ίδ ια στο ιχε ία .

Τέλος'θέλω να πω και δύο λ έξε ις  για το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, επειδή λέ|χθηκε εδώ^ ότι  αυτό το κέντρο ε ίνα ι  ένα ίδρυμα, ή 

ένας οργανισμός^ο οποίος δεν έχει  προσφέρει. Το ΚΑΠΕ ιδρύθηκε το 1987 > με 

σκοπό την προώθηση των εφαρμογών των ανενεώσιμων πηγών ενέργειας, της 

ορθολογικής χρήσης ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.  Έκτοτε  

έχε ι  κάνει μία σειρά από μελέτες ) για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
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ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, μελέτες οι οποίες έχουν 

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έ χε ι  κάνει επ ιδε ικτ ικά  έργα με 

σκοπό την επίδε ιξη των τεχνολογιών, έχει  αναπτύξει εργαστήρια και κέντρα 

δοκιμών, έχει  δώσει πληροφόρηση και έχει  διαδώσει τεχνολογία στον τομέα 

των ΑΠΕ. Δεν έχει  ενισχυθεί από τον προϋπολογισμό, αλλά χρηματοδοτεί τα \jCtwJ) ίίη&^ 

από ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία επιτυγχάνει  να πάρει μέσα στους 

διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει  χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια 

των χρηματοδοτήσεων που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ,  λοιπόν, 

μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια.

Για να κλείσω, κύριοι  συνάδελφοι, θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο 

είπα και στην ομιλ ία μου. Υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα εδώ: θέλουμε να 

ενισχύσουμε τ ι ς  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; θέλουμε να ενισχύσουμε τ η '  

συμπαραγωγή; Δεν είμαστε οι πρώτοι. Και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν πάρει σχετ ικές αποφάσεις. Ας κοιτάξουμε τ ί  έκαναν, γ ια να 

κρ ίνουμε ; τ ί  θα πρέπει να κάνουμε και εμε ίς .  Εάν κοιτάξουμε τ ί  έκαναν 

αυτές, θα διαπιστώσουμε ότ ι  το σχέδιο νόμου, το οποίο σας παρουσιάζουμε, 

ε ίνα ι  μέσα στα πλαίσια των εξελίξεων, όπως πραγματοποιούνται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είμαστε οι μόνοι, ή δεν είμαστε εμείς οι οποίοι 

υποστηρίζουμε κάτι το περίεργο και κάτι που ξεφεύγει  από τα συνηθισμένα.



θέλω να σας παραπέμψω σε ένα άρθρο^το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα στην 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και έχει τ ί τ λ ο  "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας". Από την

εγώ, ότι  η χώρα έχει  δυνατότητες, ότι  οι δυνατότητες αυτές δεν 

αξιοποιήθηκαν, ότι  ε ίνα ι  καιρός να αλλάξει η νομοθεσία, ότι ε ίνα ι  καιρός 

να υπάρξει οικονομική ενίσχυση στην προσπάθεια και ότι  η χώρα πρέπει να 

αξιοποιήσει αυτές τ ι ς  πηγές ενέργειας. ΕυχαρΐΛ'ΓΛ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Παρακαλώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Παναγιώτης Σγουρϊδης): Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Κατ' αρχύς, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να

διαμαρτυρηθώ εντονότατα. Σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο και αύριο που θα

μέχρι τώρα και τώρα που τελειώνουμε την κατ' αρχήν συζήτηση,-θα φθάσουμε 

να συζητήσουμε ένα άλλο νομοσχέδιο. Δεν πρόλαβα μάλιστα, κατά τη διάρκεια 

της ομιλ ίας μου, να επισημάνω ότι  πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτή η 

βιομηχανία παραγωγής μεσονύχτιων τροπολογιών, ήλθαν άλλες δύο, οι οποίες 

αλλάζουν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου και προσθέτουν και ορισμένες νέες

ανάγνωση αυτή του άρθρου προκύπτει σαφέστατα αυτό το οποίο σας είπα και

έρθουμε στα άρθρα θα συζητήσουμε «*β- άλλο νομοσχέδιο. Μας ήλθαν τέσσερις '

τροπολογίες μεγέθους^ν«? ν τν  νομοσχεδίου. Άλλο νομοσχέδιο συζητάγαμε

δ ια τ ά ξ ε ι ς .



ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα αυτό το δίωρο,

τρ ί ωρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τόση ε ίνα ι  περίπου η συζήτηση του 

νομοσχεδίου αυτού. Δεν υπάρχει συμφωνία. Όσο πάει, θα συνεχίσουμε όμως 

με το νομοσχέδιο αυτό. Εγώ πιστεύω^ότι δεν θα πάμε παραπάνω από τρε ις  

ώρες. Από εκε ί  και πέρα όμως,είναι πιθανόν να πάμε και 4 ώρες. Αυτό δεν 

σημαίνει  τ ίποτα.  Η Βουλή μπορεί να συνεδριάζει  και στ ις  2 και στ ις  3 το
I

πρωί.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο γ ια να σας πληροφορήσω, 

γ ια τ ί  άκουσα για πολλοστή φορά^ ότι  η Επιτροπή Ενέργειας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αποφάσισε κάποια πράγματα.

Είμαι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974 και Επιτροπή Ενέργειας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

δεν έχω γνωρίσει .  Τώρα οι συνάδελφοι, οι οποίοι επικαλούνται την Επιτροπή

' -Ενέργειας^ίσως γνωρίζουν καλύτερα που βρίσκεται αυτή η Επιτροπή και καλό

/
θα ήταν να μου συστήσουν και εμένα, που να τη βρω.

Μη ρΓου επικαλεσθείτε τ ι ς  διάφορες εφημερίδες, κύριε Δαμιανέ. Οι 

εφημερίδες γράφουν. Εσείς προτού το μεταφέρετε εδώ, θα έπρεπε ίσως, να



ελέγξετε και να ρωτήσετε και κάποιους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. "υπάρχει 

Επιτροπή Ενέργειας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.;" Εγώ Επιτροπή Ενέργειας δεν έχω ακούσει.

Όσον αφορά το ερώτημά σας για τη ΔΕΗ, σας είπα^ ότι  με τη ΔΕΗ 

συζητήσαμε. Η ΔΕΗ ε ίχ ε  αντιρρήσεις στο νομοσχέδιο. Είναι λογικό να έχει  

α ν τ ιρρ ήσε ις ,δ ιό τ ι  το νομοσχέδιο περιορίζει  τ ι ς  εξουσίες της και ορισμένοι 

στη ΔΕΗ έχουν την αντίληψη^ότι δεν πρέπει να περιοριστούν οι εξουσίες 

της.
»

Με ρωτάτε^ αν έχει  αντιρρήσεις η ΔΕΗ και σας επαναλαμβάνω^ ότ ι  έχει  

αντιρρήσεις η ΔΕΗ. Δεν απέκρυψα σε κανέναν,ότι έχει  α ν τ ι ρ ρ ή σ ε κ ^ ^ · ^

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Δεν ήταν αυτή η θέση μας, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε

γ ια το κόστος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Όσον αφορά το άλλο ερώτημα, αν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός 

προϋπολογισμός, σας απαντώ^ότ ι αν η ΔΕΗ έχει  κέρδη από τη μία μεριά και 

έχει  ζημίες από την άλλη, εφόσον τα κέρδη κατά τη δ ίκ ιά  μας πεποίθηση 

' . ε ί ν α ι  πολλαπλά των ζημιών, δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Δε/βλέπω πού θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογι

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Άρα αν δεν ε ί ν α ι ,  θα επιβαρυνθεί.

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας



και Εμπορίου): Νομίζω ότι  η ρύθμιση, όπως περ ιέχετα ι ,  εξυπηρετεί το

τον καταστατικό της νόμο πρέπει να προάγει όλες τ ι ς  μορφές παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργε ιας, άρα και τ ι ς  μορφές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Είναι ένας νόμος, ο οποίος θα μας βοηθήσει επιτέλους, να 

ξεπεράσουμε την καθυστέρηση την οποία έχου

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να

ομιλήσει επί της αρχής του νομοσχεδίου.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου

"Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από

συμβατικά καύσιμα και άλλες δ ια τάξε ις " .

Ερωτάται το Σώμα, αν γ ίν ε τα ι  δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό. ,
Ι^αΐΟ-, Τ 7 '} € - / 6 η ^ 1̂ ·

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Συνεπώς^το νομοσχέδιο έγ ινε  δεκτό 

' ,επί της αρχής, κατά πλειοψηφία.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 1.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

/

κοινωνικό σύνολο και εξυπηρετεί επίσης, θα έλεγα και τη ΔΕΗ η οποία από

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ζητάτε το λόγο επί διαδικαστικού;
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Η ώρα ε ίνα ι  δώδεκα παρά τέταρτο. Ήδη συμπληρώνουμε έξ ι  ώρες 

συνεδρ ί αση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Υπουργός, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ.Ενέργ.Τεχν/γίας & Εμπορίου): Κύριε 

wmasκaBm8&mas3sa^BsaassaBBΛ
Πρόεδρε, θα έλεγα επειδή οι συνάδελφοι επικαλούνται την ώραεάν είμαστε 

σύμφωνοι να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και των τροπολογιών^ 

τότε μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συζή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει 

τουλάχιστον το άρθρο 1 να το ψηφίσουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ.Ενέργ.Τεχν/γίας & Εμπορίου): Όπως

νομ ίζ ε τε ,  κύριε Πράε"

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Δεν συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε.

Όλοι  δέχονται να διακόψουμε τη συνεδρίαση στο σημείο αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

Διακόπτουμε, κύριοι  συνάδελφοι, την συνεδρίαση γ ια  5 λεπτά.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)



(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται 

η διακοπ?·(6α-συνεδρίαση.

Τον λόγο έχει  ο κύριος Υπουργός. Παρακαλώ, αν έχετε να κάνετε καμιά 

παρατήρηση επί της διαδικασίας και της οργάνωσης της συζήτησης, καθώς και 

επί του άρθρου 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ.Ενέργ.Τεχν/γίας & Εμπορίου): Κύριοι

συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω^ ότ ι με βάση τ ι ς  συζητήσεις που 

κάναμε στην Επιτροπή, καταθέσαμε μια τροπολογία με γεν ικό αριθμό 713 και 

ε ιδ ι κ ό  12, η οποία περιέχει ορισμένες τροποποιήσεις του άρθρου 1. 

Εμφανίζεται ως ιδ ια ίτερα  εκτεταμένη. Στην πραγματικότητα όμως δεν ε ί ν α ι ,  

γ ια τ ί  απλώς γ ια  να διευκολύνει  τη συζήτηση επαναλαμβάνει το κείμενο του 

νόμου.

Πρώτη αλλαγή. Μετά το άρθρο ΙΑ ( υπάρχει ένα άρθρο 1Β στο οποίο 

προβλέπεται η δυνατότητα της ΔΕΗ να συστήνει θυγατρικές επιχε ιρήσεις με 

,.οποιαδήποτε νομική μορφή, με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στο

διεθνή χώρο. Η τροπολογία αυτή ανταποκρίνεται στην επιθυμία της

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Γ ιατ ί  μόνο στο διεθνή χώρο, κύριε Υπουργέ;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ, κύριε G 'ovaoc^ 'c  ,



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ. Ενέργειας Τεχν. και 

Εμπορίου): Μόνο στο διεθνή χώρο.κύριε Πιπεργιά ,δ ιότ ι  στο εσωτερικό της 

χώρας ο υφιστάμενος καταστατικός νόμος της ΔΕΗ της δ ίν ε ι  τη δυνατότητα να 

δραστηριοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλε ι .  Εάν πάλι η Βουλή 

νομ ίζε ι  ότι  μπορούμε να προβλέψουμε και τη σύσταση θυγατρικών εταιρε ιών 

στον εσωτερικό χώρο^εγώ δεν θα είχα αντίρρηση.

Στο άρθρο 1 αλλάζει επίσης η αρίθμηση της παρ. 9 σε 10 και 

προστίθεται νέα παράγραφος 9^η οποία προβλέπει τη δυνατότητα της ΔΕΗ να 

συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με σκοπό τη δημιουργία και λε ιτουργ ία  

μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας ή και ψύξης με καύσεις 

συμβατικών καυσίμων ή βιομηχανικών υτιοπαραγώγων. Και εδώ πρόκειται γ ια 

μία ρύθμιση η οποία θέλει  να ανταποκριθεί σε μία πρόταση της ΔΕΗ να έχει  

τη δυνατότητα δραστηριοποίησης μακροπρόθεσμης , μία μεγαλύτερη ευε λ ι ξ ία

απ οτι  εχει  σήμερα.

Όσον αφορά την παρ. 10 του άρθρου 1 αυτή συμπληρώνεται με μία φράση 

η οποία αναφέρεται στη συμπαραγωγή από το φυσικό αέριο. Η συμπαραγωγή 

καύσης του φυσικού αερίου ε ίνα ι μία ρύθμιση^η οποία έχει  προταθεί και

αυτή από-τη ΔΕΗ,., δεν προβλεπόταν η συμπαραγωγή απο το φυσικό αέριο κα

σωστάτ~είναι να προβλεφθεί.



Τέλος^θέλω να αναφέρω το εξής: Επειδή έγ ινε  καποια συζήτηση σε σχέση 

με την ενεργειακή αξιοποίηση των υποπαραγώγων βιομηχανικού κυκλώματος, 

στο 7β ' -αυτό δεν αναφέρεται στη τροπολογία, νν δηλώνω ότι  ε ίνα ι  σκόπιμο 

να προστεθεί-  γράφει "ενεργειακή αξιοποίηση των υποπαραγώγων βιομηχανικού 

κυκλώματος". Η διατύπωση να γ ίν ε ι  "ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών 

και ακινδύνων για το περιβάλλον υποπαραγώγων βιομηχανικού κυκλώματος. 

Αυτά ως προς το άρθρο 1.
I ν '

ι

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης) Δηλαδή^ όπως αναλύσατε  ̂ κύριε 

Υπουργέ, η τροπολογία με γενικό  αριθμό 713 και ε ιδ ικό  12 ε ίνα ι  μία 

τροπολογία η οποία διορθώνει το άρθρο 1 και προστέθηκαν και σ το ιχ ε ία .  

Εντάσσεται δηλαδή στο άρθρο—1. Όταν θα συζητηθεί το άρθρο 1 ή θα αρχίσει  

η συζήτηση του άρθρου 1 , θα συμπεριληφθούν και αυτές οι διορθώσεις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ. Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): θα συμπεριληφθούν και αυτές οι διορθώσεις που περιλαμβάνονται

σε αυτή την τροπολογία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης) : 0 κύριος Δαμιανός έχει το λόγο. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να επισημάνω και εγώ,

δεν ε ίναΓ  όπως το είπατε. Η τροπολογία συμπεριλαμβάνει και τροποποιήσεις

/
του'-'αρθρου 2. Γ ι 'αυτό^λοιπόν^ θα προτ ε ι να αφού έχουμε πλέον το χρόνο και
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αυτοπαραγωγούς να λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα. Και η περίπτωση 5α 

ε ίνα ι  αυτό που σας λέγαμε από την αρχή και σας έλεγαν και άλλοι 

συνάδελφοι, ότι  ε π ιχ ε ιρ ε ί τ ε  να εγκαταστήσετε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας με τη μορφή του ΒΟζή του Β01β.|, Ανεξέλεγκτη και απροσδιόριστη

λχρ-Ι)
τιράζ εμάς. Το είχατε καταγγείλλει  σαν Αντιπολίτευση και τώρα έρχεσθε 

εσείς να γ ί ν ε τ ε  ανακόλουθος των όσων λέγατε τότε. Δώστε εσείς την 

ερμηνεία μόνος σας.

Αναφέρομαι στην παράγραφο 10. Εδώ πρόκειται περί αναξιοπιστίας

βασικά, δ ιό τ ι  δεν προάγετε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

με το να επιβάλετε σε οποιονδήποτε έχει  εγκαταστάσεις εκατομμυρίων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να φτ ιάξε ι  και ένα εφεδρικό εάν και όταν 

και πότε η ΔΕΗ δεν θα του παρέχει ρεύμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου):

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ:Τον αναγκάζετε να κάνει εφεδρικό σταθμό. Αν 

έχετε κάτι  άλλο να πε ίτ ε ,  θα μας το πε ίτε .  Αυτή ε ίναι η δική μας 

ερμηνεία.

ΓενιΚώς όλο το άρθρο ε ίνα ι  στη λογική που εσείς χαράζετε εξ αρχής.

ν '
Και —από την τοποθέτησή μου στο άρθρο να προϊδεάσω και την τοποθέτησή μου



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Παυλίδη σας παρακαλώ να
/

τελειώσετε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργός όταν λέγε 

ότ ι  μπορεήτνα αξιοποιήσεΤέτην ενέργεια που προέρχεται από τη θάλασσα τώρα

που θα λάβετε το λόγο πε ίτε  μας τ ι  εννοε ίτε .  Εμείς των νησιωτικών
ι

ι
περιοχών θέλουμε να μάθουμε τ ι  έχετε στο νου σας^ώστε να βοηθήσουμε με τη 

συμμετοχή μας στη συζήτηση να περάσει αυτή η διάταξη χωρίς συγκρούσεις.
I /

Αλλά πάντως οφείλω να σας συγχαρώ. Κάνετε αυτό που δεν τόλμησε να 
ι I

κάνει το παλαιό ΠΑΣΟΚ. Εσείς το νέο ΠΑΣΟΚ ισοπεδώνετε όλα τα μέχρι σήμερα 

ισχύοντα και με τη φωνή του κυρίου Πιπεργιά που την άκουσα με μεγάλη 

ευχαρίστηση. Αλλά δεν κατάλαβα τελικώς^ κύριε Πιπεργιά: Ψηφίζετε ή δεν 

ψηφίζετε; Να μας το εξηγήσετε. Ψηφίζετε ιδιώτες στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ή δεν ψηφίζετε;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Το πρόβλημα ε ίνα ι  σ ' εσάς που δεν καταλαβαίνετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Παρακαλώ να μη γ ίνετα ι  διάλογος.

0 κύριος Υπουργός^έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ. Ενεργ. Τεχν. και Εμπορίου):

/
Ευχαριστώ τον κύριο Πιπεργιά που με την εισήγησή του πράγματι πέρα από 

τον "εΊσηγητή της πλειοψηφίας τον κύριο Σωτηρλή προσπάθησε να εξηγήσει με



κάποιο τεκμηριωμένο τρόπο^τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. θέλω και εγώ να

επαναλάβω ότι  πολλά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 ε ίνα ι  επαναλήψεις

»
προηγουμένων νομοθεσιών προσαρμοσμένων στ ις  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς .  Και απορώ γ ια τ ί

μερικο ί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης εκπλήσσονται βλέπουν νέους τρόπους
/

γ ια  να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στο καθεστώς το οποίο ισχύει γ ια τη ΔΕΗ
ι /

χωρίς να το πούμε ή βλέπουν παραβάσεις σε ότι  έχουμε πει και ρυθμίσει σε

άλλα νομοσχέδια  ̂ ενώ πρόκειται  απλώς επαναλαμβάνω για ρυθμίσεις

προηγούμενες οι οποίες έχουν αλλάξει διατυπώσεις οι οποίες έχουν 
/ I

συμπληρωθεί χωρίς να αλλάζει  στην ουσία τίποτα, 
ι

Η παράγραφος 10 η οποία τόσο πολύ ενοχλεί τον κύριο Παπαφιλίππου και 

τόσο πολύ φοβάται μήπως κάποιοι ξοδέψουν χρήματα και γ ια τ ί  να τα ξοδέψουν
Ν

Λ

και ότ ι  πρόκειται  να δημιουργήσει πρόβλημα^είναι μία παράγραφος η οποία 

υπάρχει από το 1985. Αντιληφθήκατε κύριε Παπαφιλ ί ππου ̂  να υπάρχει 

πρόβλημα; Δημιουργήθηκε στη ΔΕΗ πρόβλημα από κάποιες βιομηχανίες από την 

αντ ίστο ιχη ρύθμιση; Εγώ- -δεν άκουσα και εσείς δεν ακούσατε. Γ ια τ ί  έχετε 

τ έ τ ο ι ε ς  απορί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: θα γ ίν ε ι  σπατάλη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ. Ενέργ. Τεχν. και Εμπορίου):

Όσον~' αφορά τη σπατάλη που λέτε^ο κάθε βιομήχανος επιχειρηματίας έχει



ευθύνη γ ια  τ ι ς  επενδύσεις του. Δεν θα του καθορίσουμε εμείς που και πως

θα κάνει τ ι ς  επενδύσεις και σε ποιό ύψος. Εάν πιστεύει-που δεν θα το 

κάνει βεβαίως κανένας-ότι  μπορεί να κάνει έναν εφεδρικό σταθμό υπερβολικός, 

ας τον κάνε ι .  Δεν θα τον κάνει όμως. Και ούτε η ΔΕΗ - γ ια τ ί  το λέε ι  

σαφέστατα ο νόμος- πρόκειται  να συμφωνήσει σε κάτι  τέ το ιο .  Γ ιατ ί  να 

συμφωνήσει;

Επαναλαμβάνω  ̂ απλώς προσαρμόζουμε και μέσα σ' αυτό το πλαίσιο των 

προσαρμογών θέλω να διεκρινήσω δύο πράγματα.

Κύριε Πιπεργιά ε ίπατε γ ια το εσωτερικό της χώρας. Δεν έχω καμία 

αντίρρηση να διαγράψουμε την έκφραση "στο διεθνή χώρο" και να αφήσουμε 

στην τροπολογία την παράγραφο " . . . μ ε  σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

της" .  Τελε ία και παύλα.

Δεν σημείωσα όμως ένα άλλο σημείο στο οποίο αναφερθήκατε και στο 

οποίο νομ ίζετε  ότι  πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Ποιό ε ίνα ι  αυτό; Υπάρχει και

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Αφορά το άρθρο 2.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ. Ενέργ. Τεχν. και Εμπορίου): Ό χι

τώρα για- το άρθρο 2.

—Ε-ίμαι σύμφωνος λοιπόν στο άρθρο 1 β να φύγουν οι λέξε ις  "στο διεθνή
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χώρο" και να γ ί ν ε ι  " . . τ~ μ ε  σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της".  ··

Έρχομαι τώρα στ ις  παρατηρήσεις του κυρίου Δαμιανού. Εγώ^κύριε

»
Δαμιανέ δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω γ ια τ ί  η παράγραφος 9 όπως 

I

περιέχεται  στην τροπολογία ε ίνα ι  αντίθετος με την παράγραφο 7. Στην

παράγραφο 7 λέει  τ ι  ε ίνα ι  συμπαραγωγή συνδυασμός παραγωγής θερμότητας ή

και ψύξης από συμβατικά καύσιμα αξιοποίηση των υποπαραγώγων βιομηχανικού

ι
κυκλώματος κ .ο .κ .  και στην τροπολογία αναφέρει που μπορεί να γ ί ν ε ι

*

συμπαραγωγή.
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Εδώ ίσως «κείνο, το οποίο σας ενοχλεί  και ο τρόπος διατύπωσης ε ίνα ι  

λάθος ε ίνα ι  ότι  μετά την λέξη "ηλεκτρισμού" έχει  κόμμα. Πρέπει να φύγει 

το κόμμα, ή να μπεί η λέξη "κα ι"  γ ια να μην έχετε καμμία αμφιβολία. 

Λέει  "λε ι τουργ ία  μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή και 

ψύξης". Δεν νομίζω μετά να έχετε καμμία αμφιβολία ότι το άρθρο 1 

παράγραφος 7 συμβιβάζεται απόλυτα με το άρθρο 1 παράγραφος 9.

Αυτά, κύριοι  συνάδελφοι, είχα να πω. Νομίζω ότι  στα άλλα δεν
(

χρε ιάζετα ι  να α π α ν τ ή σ ω ^ ^ / '

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Δεν νομίζω ότι  χρειάζεται να φύγει 

το κόμμα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Για να μην υπάρχουν φόβοι ότι  πρόκειται να γίνουν κάποια 

άλλα πράγματα, άλλα από αυτά που δ η λ ώ ν ο υ μ ε ^ - ^ ^

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Υπάρχει κανείς από τους 

συναδέλφους που θέλει να δεατερολογήσει;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ: Για μισό λεπτό θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ούτως ή άλλως, δύο λεπτά έχετε ,

κύριε  συνάδελφε.

Ορίστε, έχετε το λόγο.

ι
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ: θέλω να αναφερθώ πολύ σύντομα στην παράγραφο 10. 

Και αυτό γ ια τ ί  είχαμε κουβεντιάσει  γ ια την παράγραφο αυτή αναλυτικά και 

στην Επιτροπή φέρνοντας παραδείγματα για το τ ι '  επικρατεί  στη διεθνή 

κοινότητα και μάλιστα σε μεγάλες βιομηχανίες πέρα από τα νοσοκομεία που, 

όπως ειπώθηκε, ε ίνα ι  αναγκαίο να υπάρχει άμεση υποκατάσταση, σε περίπτωση 

βλάβης, παρουσίας της ηλεκτρικής ενέργειας. Φανταστείτε στο αλουμίνιο της 

Ελλάδος ή σε μία άλλη μεγάλη βιομηχανία τ ι  θα συμβεί, εάν διακοπεί η ροή
ι

ηλεκτρικού ρεύματος. Φανταστείτε τ ί  θα συμβεί σε άλλες μεγάλες

βιομηχανίες, οι οποίες ε ίνα ι  άμεσα συναρτώμενες με αυτό. Δεν τους το 

επιβάλλουμε εμε ίς .  Είναι στη δική τους, αν θέλε τε , "δ ιακρ ι τ ική  ευχέρεια 

μια τέτο ια  επιλογή. Εκείνο που οφείλαμε εμε ίς  να κάνουμε ε ίνα ι  να το 

προβλέψουμε στο νομοσχέδιο και τίποτα άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Παπαφιλίππου έχει  το 

λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ:'.Ισως διέφυγε στον κύριο Υπουργό να μας δώσει 

μία απάντηση για την Λάριμνα.

Αποφεύγετε συστηματικά, κύριε Υπουργέ, αλλά κάποια στιγμή όμως 

οφε ί λετε'Τ..

"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας



Ζςη

και Εμπορίου): Δεν αποφεύγω. Δεν μιλώ εκτός θέμα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ό χ ι ,  δεν ε ίνα ι  καθόλου. Συμπαραγωγή ε ί ν α ι ,  

κύριε Υπουργέ. Εδώ ελέχθησαν όλα αυτά. Πέστε μ ας , ’ δεν ε ίναι κακό. Εδώ 

όλοι κάνουν λάθος. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μας φύγει και εμάς αυτή η 

απορία, δ ιό τ ι  πάντοτε έχουμε κατά νου ότι  πρόκειται να γ ί ν ε ι  κάτι  

σπουδαίο εκε ί  πέρα και δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.

Στην Λάριμνα ήταν να γ ί ν ε ι  μία μεγάλη μονάδα 400-500 μεγαβάτ

συνδυασμένης παραγωγής, για να λύσει το πρόβλημα και της Λάριμνας με τη 

θερμική ενέργεια που απα ιτε ί ,  αλλά και των ηλεκτροβόρων βιομηχανιών της 

χώρας. Πρέπσι να δοθεί κάποια απάντηση σε αυτό.

Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω το εξής: Εδώ δ ίδετα ι  η 

δυνατότητα με συμβατικά καύσιμα να δημιουργούνται ορισμένες μονάδες και 

αναφέρομαι στην παράγραφο 5. Από εκεί  και πέρα στην υποπαράγραφο 5α 

αναφέρει ότ ι  αν η ΔΕΗ αυτή την αδυναμία της την καλύψει μέσα σε ένα 

χρονικό διάστημα, τότε με.προθεσμία 10 ετών φεύγει από τη μέση αυτός ο 

σταθμός με συμβατικά καύσιμα. Επειδή εδώ πέρα αναφερόμαστε σε μονάδες 

μέχρι και 50 μεγαβάτ, νομίζω ότ ι  τα 10 χρόνια για απόσβεση, ή εν πάση 

περιπτώσει γ ια  να καλυφθεί αυτή η επένδυση ε ίνα ι  ένα μικρό χρονικό 

διάστημα και ίσως πρέπει να το σκεφθούμε αυτό για να το αυξήσουμε, δ ιό τ ι



04ΒΑ 2/4 Ζφος ΛΑΓΚΑΔΑ Δφος ΜΑΡΝΕΛΗ 20.09.1994 0'/0920Μί 

Πιπεργιά. Ελπίζω αυτό να μη σας οδηγήσει ξανά στα χέρια της ΕΤΕΚΑΚ. Η 

αμαρτωλή ΕΤΕΚΑΚ, η οποία επαναδραστηριοποιείται τώρα με απόφαση του ΟΑΕ 

και του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Αυτή ήταν η διευκρίνηση κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι  τώρα πλέον 

έγινα πιο κατανοητός απ 'ό , τ ι  πριν, ως προς την παρ.9 του άρθρου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σγουρίδης): 0 κύριος Υπουργός έχει  το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Βιομ.Ενέργ. Τεχν/γίας &Εμπορίου): Δεν έχω να
» Μ Β γ μ τ . - .  ,  ,_ ι ι_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

πω τίποτα, εκτός από το σημείο που ανέφερε ο κ.Δαμιανός. Και οι 

συνεργάτες μου, μου επισημαίνουν ότι  ο σωστός τρόπος έκφρασης ε ίνα ι  αυτός 

ακριβώς όπως υπάρχει στην τροπολογία. "Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας ή και ψύξης". Μπήκε ένα κόμμα, έλειπε η λέξη " κ α ι " .  Βγάζουμε \  

το κόμμα, προσθέτουμε το " κα ι "  γ ια να μην υπάρχει καμμία αμφιβο ': ~

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγτώτης Σγουρίδης): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος να 

μιλήσει επί του άρθρου 1 και κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επ'αυτού.

Ερωτόται το Σώμα αν γ ίν ε τα ι  δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από τον κ.Υπουργό.

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιύτης Σγουρίδης): Συνεπώςτο άρθρο 1 έγ ινε  δεκτό όπως


