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Το ΤΕΕ καηαγγέλλει ζςζηημαηική μεθόδεςζη ζηπέβλωζηρ ηηρ αγοπάρ ενέπγειαρ, ππορ 
όθελορ ζςγκεκπιμένων ολιγοπωλίων, ζηην παπαγωγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ, ζε βάπορ 

ηων Ανανεώζιμων Πηγών Ενέπγειαρ και σιλιάδων μικπών και μεζαίων επενδςηών 
 

Εκδήλωζη ζηο ΤΕΕ: «Οι νέερ πςθμίζειρ για ηιρ Φ/Β επενδύζειρ. Σηπεβλώζειρ ηηρ 
αγοπάρ ενέπγειαρ και ζςνθήκερ αθέμιηος ανηαγωνιζμού. Ποιοι ωθελούνηαι, ποιοι 

καηαζηπέθονηαι»: ζηο πλαίζιο ηηρ απόθαζηρ ανάδειξηρ ηος «άπθπος μόνος» 
Ν.4093/2012 και ποιοςρ εξςπηπεηεί 

 
 
Η επαιήζεπζε ησλ ζέζεσλ ηνπ ΤΔΔ απνηειεί ζπλήζσο δηθαίσζε αιιά ηαπηόρξνλα θαη πηθξία 
γηα ηηο ζηξεβιώζεηο ησλ αζθνύκελσλ πνιηηηθώλ θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ βαξαίλνπλ ηνλ 
Έιιελα πνιίηε θαη ηε Χώξα. 
Η αγνξά ελέξγεηαο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλαλ από ηνπο ηνκείο αηρκήο γηα ην 
μεπέξαζκα ηεο θξίζεο, γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Χώξαο, γηα ηελ νηθνδόκεζε 
παξαγσγηθήο δνκήο θαη γηα ηελ ύπαξμε έξγσλ ππνδνκήο κέζα ζηελ θξίζε. 
Αλη’ απηνύ θαη ε Δλέξγεηα εληάζζεηαη ζηνπο ρώξνπο πνπ επηρεηξείηαη κε «επηηπρία» ε 
απνζάζξσζε ηεο θαη ε απνζηαζεξνπνίεζε όζσλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ επελδπηώλ, 
ζπκκεηείραλ ζηα επίθαηξα εγρεηξήκαηα αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ κνλάδσλ, θπξίσο 
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), κε παξόηξπλζε ηεο Πνιηηείαο. 
Έηζη, ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο ζνβαξνύ καθξνρξόληνπ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ, 
επηρεηξήζεθαλ ππεξβνιηθέο δνγκαηηθέο πνιηηηθέο, ρσξίο ηελ ύπαξμε ζπλνδώλ δξάζεσλ θαη 
παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, πνπ ζα βνεζνύζαλ ηε Χώξα λα σθειεζεί από ην ζύλνιν ησλ 
αλαπηπζζόκελσλ ππεξαμηώλ ελόο θιάδνπ, ζπλερίδνληαο ηελ πεπαηεκέλε ηεο Χώξαο σο 
θαηαλαισηή ηερλνινγηώλ θαη πξντόλησλ θαη όρη σο παξαγσγό. 
Αθνινπζώληαο ηε γλσζηή πνιηηηθή λα αθνινπζνύκε «άθξηηα», ρσξίο όξνπο, ζρεδηαζκνύο 
άιισλ θαη κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε μέλσλ ζπκθεξόλησλ αληί ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Χώξαο 
θαη ησλ πνιηηώλ είηε σο θαηαλαισηώλ είηε σο επηρεηξεκαηηώλ ην ειιεληθό θξάηνο έδσζε 
θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ, ρσξίο ηελ ύπαξμε ζρεδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε εξγνζηαζίσλ 
παξαγσγήο ζπζηεκάησλ ΑΠΔ, ρσξίο ζηόρνπο θαη ρξνλνδηάγξακκα, ρσξίο εθζπγρξνληζκό θαη 
ύπαξμε λέσλ ζηαζκώλ βάζεο εγρώξησλ θαπζίκσλ, ρσξίο ζρεδηαζκό γηα ηηο επηπηώζεηο ζηηο 
ηηκέο ξεύκαηνο ζηνλ πνιίηε θαη ζηελ παξαγσγή. 
Με επηκέξνπο πνιηηηθέο δόζεθε ώζεζε ζε θιάδνπο ΑΠΔ, απαγνξεύνληαο νπζηαζηηθά ηελ 
αλάπηπμε άιισλ ηνκέσλ, όπσο ηα πδξνειεθηξηθά θαη ε γεσζεξκία, απαμηώλνληαο ηηο 
κνλάδεο βάζεο κε ιηγλίηε θαη ηε ΓΔΗ, βαθηίδνληαο ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο από ην 
εηζαγόκελν θπζηθό αέξην αλαλεώζηκε πεγή θαη ραξαθηεξίδνληαο ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά 
έξγα ζπκβαηηθή κε αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο. 
Γηα κηα αθόκε θνξά νη ζηξεβιώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο απνηέιεζαλ 
ην επηθνηλσληαθό άιινζη γηα λέεο επηκέξνπο πνιηηηθέο θαηαζηξνθήο θάπνησλ πνιιώλ θαη 
πινπηηζκνύ θάπνησλ άιισλ ιίγσλ. 
Έηζη ζηνλ Ν. 4093/2012, γλσζηό σο «άξζξν κόλν», όπσο έρνπκε ήδε ηνπνζεηεζεί, 
πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πινπηηζκνύ θαη εύλνηαο νιηγνπσιίσλ πνπ έρνπκε επζύλε λα 
αλαδείμνπκε ζηνλ ειιεληθό ιαό, πνπ βαθηίζηεθαλ σο κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 
παξνπζηάδνληαη σο εηδηθή έθηαθηε εηζθνξά αιιειεγγύεο πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ 
θσηνβνιηατθώλ επελδύζεσλ αλέξρεηαη ζην εμνλησηηθό 25% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ 
θσηνβνιηατθώλ επελδύζεσλ.   
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Η έληαμε απηώλ ησλ δηαηάμεσλ ζην «άξζξν κόλν» ρσξίο ζπδήηεζε πνπ ζα εμέηαδε όιεο ηηο 
πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ρσξίο ηελ παξνπζίαζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ 
αγνξά ελέξγεηαο, είραλ ζηόρν ηελ απνθπγή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ 
εμαλαγθαζκό ηεο Βνπιήο θαη ησλ Βνπιεπηώλ ζε ππεξςήθηζε ξπζκίζεσλ ειιεληθήο 
θαηαζθεπήο θαη πξνέιεπζεο πνπ νδεγνύλ ζηελ εμαθάληζε ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ 
παξαγσγώλ, ζπλερίδνληαο ην θιίκα αλαμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνύ Κξάηνπο πνπ αιιάδεη επί ηεο 
νπζίαο ηνπο όξνπο αληαγσληζκνύ, πνπ έρεη δεζκεπηεί, ζε όζνπο ήδε έρνπλ επελδύζεη κε δηθή 
ηνπ παξόηξπλζε. 
Δίλαη άιισζηε ελδεηθηηθό ηεο ζέιεζεο ησλ εκπλεπζηώλ ηεο ξύζκηζεο ε αιιαγή αθόκε θαη ηνπ 
ρξόλνπ ελεξγνπνίεζεο ηεο ζύλδεζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ, ζε ήδε εγθεθξηκέλεο 
ππάξρνπζεο άδεηεο, από 18 κήλεο ζε 4 κήλεο. Χξόλνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
ρξόλνπο απόθξηζεο νύηε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ νύηε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο. Δίλαη 
πξνθαλέο όηη ε επίθιεζε ηνπ εκπνξίνπ αδεηώλ, πνπ πξέπεη λα ζεξαπεπηεί θαη απνηειεί 
ζηξέβισζε ηεο αγνξάο, αληηκεησπίδεηαη κε δηαηάμεηο απαγόξεπζεο δηαβίβαζεο αδεηώλ, 
εγθξίζεσλ, επέλδπζεο θαη κεηόρσλ ζηηο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 
δηάζηεκα θαη γηα όιεο ηηο κνξθέο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη όρη κε δηαηάμεηο πνπ 
δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο απαγνξεπηηθήο πινπνίεζεο. 
Τν ΤΔΔ εμαθνινπζεί ηελ πιήξε έξεπλα θαη κειέηε ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 
εκπνξίαο θαη θαηαλάισζεο ηεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη ζα ελεκεξώζεη, σο νθείιεη, κε 
Γεκόζηα Σπδήηεζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηηο θνηλσληθέο ηεο νξγαλώζεηο.  
Τα πξνεγεζέληα ηνπ Ν.4093/2012/Παξάγξαθνο Ι ζα γίλνπλ θηήκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 
θαη ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο, δεδνκέλεο ηεο παξάβαζεο όρη κόλνλ θεηκέλσλ 
λνκνζεηεκέλσλ δηαηάμεσλ, αιιά θαη ησλ ζηνηρεησδώλ δηαθεξπγκέλσλ θαλόλσλ δενληνινγίαο 
θαη πνιηηηθήο εζηθήο. 
Όπσο έρνπκε ήδε δηαθεξύμεη, ην ΤΔΔ ζα αλαιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πξσηνβνπιίεο καδί κε 
ηνπο Σπιιόγνπο ησλ Μεραληθώλ, κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ησλ αληηζπληαγκαηηθώλ ξπζκίζεσλ 
θαη ηελ εμππεξέηεζε ζπκθεξόλησλ κέζσ ηνπ «Άξζξνπ Μόλνπ», πνπ βαθηίζηεθαλ 
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, γηα ηελ αλαηξνπή απηήο ηεο αλάιγεηεο θαη αληηαλαπηπμηαθήο 
πνιηηηθήο. 
Σε απηό ην πιαίζην ζα εληάζζεηαη ε Ηκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ΤΔΔ κε ζέκα: «Οη 
λέεο ξπζκίζεηο γηα ηηο Φ/Β επελδύζεηο. Σηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ζπλζήθεο 
αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ. Πνηνη σθεινύληαη, πνηνη θαηαζηξέθνληαη». 

 

Από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΔΔ 


