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Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1994

Ο Κώστας Σημίτης, μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, εδήλωσε τα ακόλουθα 
ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών στην ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Στις αρχαιρεσίες αυτές δεν υπάρχουν πρόσωπα που πρόσκεινται σε 
πρόσωπα, αλλά συνδικαλιστές ενός ενωμένου ΠΑΣΟΚ, που αγωνίζονται 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ΔΕΗ.

Η ύπαρξη δύο ψηφοδελτίων στην ΠΑΣΚΕ της ΔΕΗ δεν αναιρεί την άποψή 
μου αυτή.

Ως γνωστόν το πρόβλημα των δύο ψηφοδελτίων έχει τις ρίζες του στην 
κρίση του 1986 με αποκορύφωμα τις αρχαιρεσίες του προηγούμενου 
συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ το 1992.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν κατέστη δυνατόν να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Κάποιοι προσπαθούν και σήμερα να συνδέσουν την κατάσταση αυτή με 
την λειτουργία των καθοδηγητικών οργάνων του Κινήματος.

Κατ' επανάληψη έχω δηλώσει ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να 
είναι η προτεταμένη χείρα κομματικών μηχανισμών γι' αυτό δεν πρέπει 
ούτε να αναμιγνυόμαστε ούτε να μας αναμιγνύουν στις συνδικαλιστικές 
τους διαδικασίες.
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κεφαλαιαγορές για υγιή (μη δανειακά) κεφάλαια.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν στοιχεία μιας σαφούς πολιτικής αλλαγής στον χώρο του 

ηλεκτρισμού και γενικότερα της ενέργειας. Η συνεργασία μας με την ΔΕΗ για την τελική

διαμόρφωση του ΙΟετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος της Επιχείρησης γίνεται στα
πλαίσια της ίδιας πολιτικής. £ « ί«  ¿ιά υα το'
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Αλλά πολιτική αλλαγής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή των

εργαζομένων. Το Υπουργείο και η Διοίκηση επιδιώκουν τη συνεργασιά τους και τη
συμμετοχή τους. Γι αυτό και θα περιμένουμε τα πορίσματα του Συνεδρίου σας να
αποτελούν συμβολή προς την πολιτική αλλαγής που επεργαζόμαστε και προωθούμε.
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Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ μπορούν να είναι περήφανοι γιατί με τους κόπους τους 
κατάφεραν η χώρα μας να έχει σχεδόν πλήρη επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμές που 
είναι ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το έργο της η ΔΕΗ έχει συμβάλλει 
καθοριστικά στην Ανάπτυξη του τόπου και στην ευημερία του Ελληνικού Λαού.

Αρχικά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η χώρα, και ανέλαβε να λύσει η ΔΕΗ, ήταν κυρίως 
ποσοτικό. Η παραγωγή ηλεκτρισμού έπρεπε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 

οικονομίας που αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς, δίκτυα έπρεπε να επεκταθούν ώστε 
να καλύψουν το σύνολο του εθνικού χώρου και να συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη 

των περιφερειώ ν^"'"'''^

Οι ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. όμως, αποκάλυψαν και άλλες διαστάσεις 
του ενεργειακού προβλήματος. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη διαφοροποίησης των 
ενεργειακών πηγών και η εισαγωγή νέων μορφών ενέργειας στο ισοζύγιο κάθε χώρας 
αναδείχτηκαν σε βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής του βιομηχανικού κόσμου.

Στον ίδιο περίπου χρόνο, δηλαδή στη δεκαετία του '80, οι κοινωνίες των αναπτυγμένων 
χωρών βίωναν άλλες αλλαγές που επηρέαζαν και επηρέαζουν καθοριστικά και τον 
ενεργειακό τομέα. Το πέρασμα από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική εποχή 
διαφοροποιούσε τη δομή και τον όγκο της ενεργειακής ζήτησης. Οι ανακατατάξεις στο 
αξιακό σύστημα της κοινωνίας σε συνδυασμό με τη σώρρευση προβλημάτων ρύπανσης του 
περιβάλλοντος άλλαζαν τις κοινωνικές προτεραιότητες και αναδείκνυαν την φροντίδα για 
το περιβάλλον σε κυρίαρχο στόχο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας.

Θα πρέπει να διαπιστώσουμε πως η χώρα μας, δυστυχώς, πολύ λίγα διδάγματα άντλησε 

από τις εμπειρίες των ενεργειακών κρίσεων; για τις οποίες πλήρωσε ακριβά και η κοινωνία 
μας παρακολουθεί από μεγάλη (και αυξανόμενη) απόσταση τις εξελίξεις των άλλων 

σύγχρονων αναπτυγμένων κοινωνιών. \

Η ανά μονάδα εθνικού προϊόντος καταναλισκόμενη ενέργεια είναι από τις υψηλότερες στην 

Ευρώπη και συνεχίζει να κινείται με αυξητικούς ρυθμούς.
Η χρήση εγχώριων παραδοσιακών πηγών ενέργειας, όπως ο λιγνίτης, προωθείται με 
ρυθμούς αναντίστοιχους προς την αξιοποίηση των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών και το



όλο σύστημα αξιοποίησης των πρωτογενών πηγών αναπτύσσεται με εγκληματική 
αδιαφορία προς τις ανάγκες των επερχόμενων γενεών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
όλου του κύκλου των ενεργειακών δραστηριοτήτων αν δεν μας αφήνουν πρακτικά περίπου 
αδιάφορους θεωρούνται ακόμα σχετικά χαμηλής προτεραιότητας.

Ετσ ι το ενεργειακό μας σύστημα στην πράξη αντιμετωπίζει και απαντά ακόμα στα 
ερωτήματα περασμένων δεκαετιών χωρίς να προβληματίζεται και να προετοιμάζεται για 
να αντιμετωπίζει τις ορατές πιά προκλήσεις του μέλλοντος.
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Ακόμα και στο επίπεδο διαχείρισης του συστήματος εμμένουμε σε δομές και διαδικασίες 
πou|CHtβμαJ<αιαv την εποχή που επιλέχτηκαν ήταν κατάλληλες για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων εκείνων των εποχών, σήμερα έχουν πια ξεπεραστεί και ουσιαστικά 
αποτελούν αγκυλώσεις που εμποδίζουν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού.

Πολλά στοιχεία του ενεργειακού μας συστήματος διακρίνονται για χαμηλό ποσοστό 

ενσωματωμένης τεχνολογίας, "φτηνή" αλλά πολυδάπανη διαχείριση, και χαμηλή 

παραγωγικότητα.

Η συνολική αντίληψη μας στον τομέα της ενέργειας πρέπει να αλλάξει.

Κατ' αρχάς πρέπει να υπάρξει συνολική εθνική ενεργειακή πολιτική : μια πολιτική που 

θα αντιμετωπίζει και θα εντάσσει σε μια συνολική θεώρηση όλους τους επιμέρους 
ενεργειακούς κλάδους : τα υγρά καύσιμα, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια εθνική πολιτική που θα συνθέτει τους στόχους των 

επιμέρους ενεργειακών τομέων και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους 
λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιορισμούς και θα τα εντάσσει λειτουργικά 

/στην εθνική οικονομία.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε συντάξει το σχέδιο-νόμου για την Εθνική Ενεργειακή 
Πολιτική και την Εθνική Επιτροπή Ενέργειας το οποίο έχει ήδη δοθεί στους αρμόδιους 
κυβερνητικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς για διάλογο.

ΤΤΘέόμικη^αϋτ^Λο^εμβαση δημιουργεί τον χώρο ανάπτυξης των επιμέρους,ενεργειακων 

δραστήριοτήτων και δραστηριοποίησης των ενεργειακών επιχειρήσεων, χωρίς να



παρεμβαίνει στον επιχειρησιακό προγραμματισμό τους. Αντίθετα, λύνει κατά τρόπο 
λειτουργικό την εξάρτηση των ενεργειακών επιχειρήσεων από το Κράτος και εξαλείφει 
αποτελεσματικά τον κρατικό παρεμβατισμό.

Η θεσμοθέτηση της Εθνικής ΕνεργειακήρΠολιτικής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον 
εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέά και είναι θετικό πως όλοι οι πολιτικοί και κοινωνικοί 
φορείς έχουν ταχθεί υπέρ της αναγκαιότητάς της.

Η έλλειψη λεπτομερειακά επεξεργασμένης και θεσμικά διαμορφωμένης ενεργειακής 

πολ ιτικής δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι απραξίας για την Κυβέρνηση/ Η Κυβερνητική 
πολιτική στον τομές^-έχει κατατεθεί στη Βουλή με τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά 

κυρίως έχει δώσει δείγματα γραφής με συγκεκριμένες πράξεις του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Πρώτη πράξη - δείγμα γραφής υπήρξε η αναθεώρηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
1994-1999 και η επαναδιαπραγμάτευσή του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανατροπή της 
σχέσης επενδύσεων για παραγωγή προς επενδύσεις για εξοικονόμηση και ανανεώσιμες 
αποτελεί κραυγαλέο μήνυμα αλλαγής φιλοσοφίας και προτεραιοτήτων. Παράλληλα, θα 
πρέπιε να επισημανθεί ότι το ΚΠ Σ II στηρίζει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, σε 
αντιδιαστολή με το πρόγραμμα που είχε συντάξει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Δεύτερη πράξη - δείγμα γραφής υπήρξε η ψήφιση του νόμου 2244/84 για θέματα 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβατικά καύσιμα. Ο νόμος 
αυτός αίρει τα θεσμικά και οικονομικά αντικίνητρα που λειτουργούσαν αρνητικά για την 
ανάπτυξη των πλούσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας- και

επιχειρεί μια πρώτη οριοθέτησ
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O νόμος αυτός κατήργησε τον νόμο 2165 /93 , για την ίδρυση μεγάλων μονάδων

ηλεκτροπαραγωγής με το σύστημα ΒΟΟ ή BOOT και παράλληλα

(α) Προωθεί την συμπαραγωγή θερμότητας - ηλεκτρισμού κατά τρόπο που 
διαμορφώνει ένα νέο προνομιακό αλλά όχι μονοπωλιακό πεδίο επιχειρησιακής 

δραστηριοποίησης της ΔΒΤ1, και
(β) διευρύνει τον χι̂ ρο ανάπτυξης της ΔΕΗ με τη δυνατότητά παμ της παρέχεται να 

συστήνει θυγατρικές επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτό να έχει πρόσβαση στις


