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 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων    Αντύπας Ζαν - Τζεμίλ 

Αποστολέλλης Νικόλαος    Βασιλάτου Ιωάννα 

Θεοδωρέλλης Δημήτριος    Κανακάκης Βασίλειος 

Κωνσταντόπουλος Γεώργιος   Λυγερός Γεώργιος 

Μανωλάκος Σωτήριος    Μήλιος Τρύφων 

Μιχαλάκης Γεράσιμος    Μιχάλαρος Ανδριανός 

Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία   Μουστάκας Δημήτριος 

Μπαλκάμος Γεώργιος    Μπεθάνης Νικόλαος 

Μπελέκας Ανδρέας     Μπούτση - Χαραλαμπίδου Αθηνά 

Νάστου Δήμητρα     Νικολακάκης Ελευθέριος 

Οικονόμου Ιερόθεος     Παπαηλίας Χρήστος 

Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος   Πούλος Ζαχαρίας 

Σπανού Μαρία     Τσιριγώτης Πέτρος 

Τσιτούρας Γεώργιος     Ψαρράς Μιχαήλ 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αρβανιτάκης Παντελής    Βρεττάκος Θεόδωρος 

Γκλεζάκος Ανδρέας     Δανέζης Κωνσταντίνος 

Δανιήλ Πέτρος     Δρομπόνης Βασίλειος 

Εξαρχος Ηλίας     Καζάκος Λάμπρος 

Καστάνης Ιωάννης     Κατεβαίνης Χρήστος 

Κορφιάτης Δημήτριος    Κουζούλογλου Αλέξανδρος 

Λειβάδης Σπύρος     Λιόση Αντιγόνη 

Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος   Ματθιουδάκης Θεόδωρος 

Μερτζάνη Κυριακή     Μόφορης Γρηγόριος 

Μπισταράκης Σπυρίδων    Παπαδάκης Μιχαήλ 

Παπαδόπουλος Νικόλαος    Παπαθανασίου Γεώργιος 

Πλατής - Αθανασίου Αγγελής   Ρούσση Ευαγγελία 

Σαμανίδου Γκαλίνα     Σιγάλας Γεώργιος 

Σκούφος Θεόφιλος     Σοφός Κωνσταντίνος 

Σωτηρίου Γεώργιος     Τριποδάκης Κωνσταντίνος 

Φαράσαλης Γεώργιος    Χρυσικόπουλος Γεώργιος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν να ευχαριστήσουμε που είναι 

σήμερα κοντά μας ο Πρόεδρος του Δήμου ο κ. Δρακόπουλος Αγγελος,ο 

Πρόεδρος του ΒΙΠΑ Σχιστού κ. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης. 

 

 

 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 

 

Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της 20/6/2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της 

επικύρωσης των πρακτικών του Δ.Σ. της 20.6.2013. Σας έχουν έρθει τα 

πρακτικά, τα έχουμε στείλει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Τα πρακτικά δεν έχουν έρθει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν σταλεί. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν έχουν έρθει. Πότε τα στείλατε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν ήσουν, ήσουν απών εσύ, έτσι; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν έχει σημασία αν ήμουν απών, δεν έχουν έρθει τα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν σταλεί με ηλεκτρονική μορφή. Εχουμε πάρει απόφαση σαν 

Διοικητικό Συμβούλιο με ηλεκτρονική μορφή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πότε τα στείλατε, κ. Πρόεδρε;  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Σήμερα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σήμερα; Τι ώρα; Καθίστε... καθίστε... Δηλαδή μέχρι τις 12 η 

ώρα που ήμαστε στο γραφείο μας δεν είχαν έρθει.  
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ΓΙΑΓΚΑΣ: Δεν ήσουν παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν έχει σημασία αν ήμουν παρών ή δεν ήμουν. Εχει σημασία 

αυτό; Δεν πρέπει να ενημερωθούμε για τα πρακτικά; Με συγχωρείτε πάρα πολύ, 

πρέπει να ενημερωθούμε ή δεν πρέπει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει. Τα πρακτικά έχουν σταλεί, λέει η υπηρεσία ότι τα 

πρακτικά έχουν σταλεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, να πάρω το λόγο ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά την εκλογή του Αντιπροέδρου του Τμήματος Βιοτεχνών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν το ξέρουμε όμως, δεν τα έχουμε πάρει. Λέτε να εγκρίνουμε, 

ασχέτως αν δεν ήμουν παρών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχετε πάρει οι άλλοι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι τα έχουν πάρει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πρακτικά άλλοι συνάδελφοι τα έχουν πάρει; Συγγνώμη κύριε... 

δεν έχετε το λόγο ακόμη, μισό λεπτό. Εχετε πάρει οι άλλοι συνάδελφοι τα 

πρακτικά; Τα έχουν πάρει. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν τα έχω πάρει, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... Τα έχουν πάρει όλοι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, αν τα στείλατε 3 η ώρα σίγουρα δεν τα έχω δει. Αν τα 

έχετε στείλει 3 η ώρα, είμαι σίγουρος ότι δεν τα έχω δει γιατί δεν έχω πάει στο 

γραφείο μου ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλεξόπουλος. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεν διαφωνώ και δεν διαφωνήσαμε και σαν 

συνδυασμός με την πρόταση να έρχονται ηλεκτρονικά τα πρακτικά των 
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συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου. Από 'κει και μετά και την προηγούμενη φορά 

αλλά και σήμερα.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε διαφωνήσατε, κ. Αλεξόπουλε; 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα ότι δεν διαφωνήσαμε. Είπα ότι και σήμερα εμένα ήρθαν 

στον υπολογιστή μου 2.30 η ώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν τα εχω πάρει καθόλου, κ. Αλεξόπουλε. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν τα έχουν πάρει καθόλου ή δεν 

έχουν ανοίξει τον υπολογιστή τους. Θεωρώ και έτσι πρέπει να γίνεται κατά την 

άποψή μου, ότι δεν μπορείτε να τα στέλνετε την τελευταία ημέρα τρεις ώρες 

πριν το συμβούλιο. Στείλτε τα τρεις ημέρες πριν να είναι όλοι ενημερωμένοι. Και 

να σας πω και κάτι; Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι από 'δω πέρα δεν τα έχουν 

πάρει καθόλου και δεν τα έχουν δει. Τα έχετε πάρει; Τα έχετε δει; Τουλάχιστον 

να είμαστε και λίγο σοβαροί... διαδικασίες...  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας, κι εγώ αυτό θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Διευθυντής. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη δηλαδή αλλά εγώ θα αποχωρήσω διότι 

είμαι αρκετός σοβαρός. Είπαν ότι δεν είμαι καθόλου σοβαρός. Δεν μπορεί να με 

βρίζει ο καθένας. Και πρέπει κάποια στιγμή κι εσείς να πάρετε θέση. "Δεν 

είμαστε σοβαροί"... Το πρόβλημά μας είναι εάν ενημερωθήκαμε για την εκλογή 

του συναδέλφου. Εδώ ο κόσμος ... έξω, το πρόβλημά μας είναι αν πήραμε την 

ηλεκτρονική μορφή! Και είναι και δική τους πρόταση! Ε, δεν θα με βρίζει ο 

καθένας εδώ μέσα!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αποστολέλλη, ελάτε... 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Οχι, δεν είναι διαδικασία αυτή. Δεν μπορεί να μας σπάνε τα 

νεύρα! Δεν είμαι σοβαρός! Δεν σου επιτρέπω να μιλήσεις εσύ για μένα! ... Αντε 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  
 

  11 

μπράβο κάθε φορά πριν ξεκινήσει η διαδικασία έχουμε το Σπύρο! Δεν έχουμε τα 

προβλήματα του κόσμου, έχουμε τα προβλήματα του Σπύρου!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αποστολέλλη καθίστε. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ: Ε, όχι δα! Οχι δα! Και με σένα τα 'χω γιατι δεν μας 

προστατεύεις! Δεν μπορεί να 'ρχεται ... και να δημιουργεί πρόβλημα!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο καθένας λέει για τον εαυτό του κάτι και εκτίθεται μόνος του. 

(Συνεχίζει ο κ. Αποστολέλλης εκτός μικροφώνου) 

 Ο καθένας κρίνεται από τη στάση του, Νίκο.  

 Τα πρακτικά εστάλησαν, ένα θέμα μόνο, η εκλογή του αντικαταστάτη, 

που και εδώ να το κλείσουμε ειλικρινά, έγινε η διαδικασία και για λόγους 

μικροπολιτικούς ξαναφέραμε τους συναδέλφους πάλι σε μια άλλη διαδικασία για 

να ψηφίσουμε κάποιον που δεν υπήρχε ούτε αντιπαλος υποψήφιος, ένας 

υποψήφιος ήταν, να ταλαιπωρήσουν κάποιοι τους συναδέλφους. Το 

καταφέραμε κι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένοντας τον 

Υπουργό, έχουμε την έγκριση των πρακτικών. 

 Ποιοι συνάδελφοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των πρακτικών και ποιοι 

έχουν ένσταση. Ποιοι συνάδελφοι ψηφίζουν υπέρ της έγκρισης των πρακτικών. 

Ποιοι ψηφίζουν όχι. Κανένας. Αρα, εγκρίνονται τα πρακτικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Σας είχαμε ζητήσει το λόγο, δεν μας δώσατε. Δεν πειράζει. 
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 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 

 

Καθορισμός των δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης 

σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/2644/0022/13.3.2003 Υπουργική 

απόφαση. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι μια τυπική διαδικασία, πρέπει να πάρουμε την έγκριση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το λόγο τον έχει ο διευθυντής.  

ΓΙΑΓΚΑΣ: Το θέμα έρχεται σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τυπικούς και 

μόνο λόγους. Από το 2003 εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση 2/2644/0022 

ΦΕΚ Β 301/2003 για το πώς καθορίζονται τα οδοιπορικά και η ημερήσια  

αποζημίωση. Ομως, επειδή το 2009 με το νόμο 3769 άρθρο 18 παράγραφος 5 

θεσπίστηκε ότι "τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των 

μετακινούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής 

ως και των μελών και των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου καθορίζονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων", φέρνουμε σήμερα το θέμα στο Δ.Σ.  για 

να επικυρώσουμε αυτό που ίσχυε από το 2003. Επειδή παλαιότερα εφαρμοζόταν 

μόνο η Υπουργική απόφαση και έπρεπε από το 2009 να επικυρώσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την υπουργική απόφαση, το φέρνουμε σήμερα για 

να είμαστε τυπικά εντάξει.  

 Αν θέλετε συγκεκριμένα να σας πω τι προβλέπει η απόφαση, μπορώ να 

σας πω ότι οι μετακινήσεις στο εσωτερικό για τον Πρόεδρο είναι 50 ευρώ, για 

όλα τα άλλα μέλη, Διοικητικό Συμβούλιο, υπαλλήλους είναι 40 ευρώ. Η 

ημερησία αποζημίωση περιορίζεται για την ημέρα, αυτή είναι η ημερήσια 

αποζημίωση. Για την ημέρα επιστροφής καθορίζεται στο μισό. Τα ξενοδοχεία 

προβλέπεται μέχρι 4 αστέρια και ανάλογα με το ύψος του τιμολογίου.  Με 

απόφαση της Δ.Ε. της 16ης/9/2009 τα έξοδα για τα ξενοδοχεία δε θα 
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υπερβαίνουν τα 200,00 ευρώ ημερησίως. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Η 

μετακίνηση με Ι.Χ. προβλέπονταν 15 λεπτά το χιλιόμετρο το 2003, όταν η τιμή 

της βενζίνης  ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Σήμερα με αυτό το ποσό εννοείται ότι 

όποιος χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του θα βάλει από την τσέπη του. Αν 

θέλετε λοιπόν το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε, ως πρόταση, κ. Πρόεδρε, 

είναι αυτό το ποσό αν θέλετε από 0,15 που είναι να το κάνετε 0,20 ούτως ώστε 

να καλύψετε στοιχειωδώς, γιατί δεν καλύπτονται τα έξοδα της βενζίνης. Αν 

θέλετε λοιπόν οι μόνες διαφορές που εγώ εισηγούμαι είναι αυτές. Σε όλα τα 

άλλα παραμένει όπως είναι η υπουργική απόφαση. 

 Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 0,25. 

ΓΙΑΓΚΑΣ: Να το κάνουμε 0,25. Συμφωνείτε; Για να καλύψουμε στοιχειωδώς τις 

δαπάνες.   

 Συμφωνούμε λοιπόν στο 0,25; Ωραία. Εγκρίνεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. Οπότε τα οδοιπορικά έξοδα και 

η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής ως και των μελών και των υπαλλήλων, 

του Προέδρου, των συμβούλων και όσων με εντολή και για λογαριασμό του 

ΒΕΠ μετακινούνται,  καθορίζονται ως εξής : 

1. Μετακινήσεις στο Εσωτερικό 

α) Ημερήσια αποζημίωση: Πρόεδρος: 50 ευρώ. Όλων των υπολοίπων  40 

ευρώ. Για την ημέρα επιστροφής καθώς και για τις μετακινήσεις με 

αυθημερόν επιστροφή, η ημερήσια αποζημίωση περιορίζεται στο ½. 

β) Ξενοδοχεία: μέχρι του ποσού των 200 ευρώ ημερησίως. 

γ) Οδοιπορικά έξοδα: Mετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, το 

αντίτιμο του εισητηρίου, επιπλέον αποζημίωσης 10% για μικροδαπάνες 

ταξιδίου. 
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Πρόεδρος: Με πλοία και τρένο στην α’ θέση και αεροπλάνο στην 

οικονομική θέση. 

 Όλων των υπολοίπων: Με πλοίο και τρένο στην α’ θέση και αεροπλάνο 

στην οικονομική θέση. 

Μετακίνηση με Ι.Χ. αυτοκίνητο: 0,25 ευρώ/χλμ. 

2. Μετακινήσεις στο εξωτερικό 

α) Ημερήσια αποζημίωση: Πρόεδρος: μέχρι 120 ευρώ. Όλων των 

υπολοίπων: μέχρι 100 ευρώ. Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια 

αποζημίωση περιορίζεται στο ½. 

β) Ξενοδοχεία: μέχρι του ποσού των 200 ευρώ ημερησίως. 

γ) Οδοιπορικά έξοδα: Μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, το 

αντίτιμο του εισητηρίου. Με πλοίο και τρένο στην α’ θέση και αεροπλάνο 

στην οικονομική θέση. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 

 

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

Κ.Ε.Ε.Ε. με θέματα: α) Εγκριση πρακτικών της τακτικής γενικής 

συνέλευσης στην Αρτα στις 19-20.4.2013 και β) Προτάσεις Προέδρων 

για τον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηριακού Θεσμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Παρασκευή είχαμε τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 

Ενωσης Επιμελητηρίων με ένα και μοναδικό θέμα, το τι θα γίνει, ποιο θα είναι το 

μέλλον των Επιμελητηρίων στη χώρα.  
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 Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την πρόταση της Διοικητικής 

Επιτροπής της Κεντρικής Ενωσης αλλά ταυτόχρονα και τη θέση όλων των 

μελών τα Επιμελητήρια να παραμείνουν 59 και να ισχύει η υποχρεωτικότητα. 

Και να ειναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

 Το θέμα είναι όμως ότι ήταν μια απαράδεκτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ, 

εγώ προσωπικά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ να βλέπω τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, 

τον κ. Μίχαλο, να επιτίθεται τόσο πολύ ανοιχτά σε μέλη της Γ.Σ., με 

συμπεριφορές απαράδεκτες, κάτι που δεν τιμά τον θεσμό μας και το χώρο μας.  

 Καταρχήν, επιτέθηκε στο Γενικο Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

τόσο πολύ άσχημα που και ο Γενικός Γραμματέας αποχώρησε αλλά και άφησε 

και κάποια υπονοούμενα δηλαδή ότι κάτι συμβαίνει για όλους στο παρασκήνιο. 

 Εμείς σαν μέλη της Γ.Σ. και βλέποντας σήμερα να έρχονται τα πρακτικά 

και να βάζουμε ένα θέμα, το οποίο εμείς ... λέει ότι παράλληλα τα μέλη της Γ.Σ. 

της ΚΕΕΕ αποδοκιμάζουν την ... επί μακρό χρόνο τακτική εναντίον του θεσμού 

του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Στέφανου Κομνηνού που 

αποσκοπεί στην αποδυνάμωση και εν τέλει στον αφανισμό του επιμελητηριακού 

θεσμού και επισημαίνω το εξής: ούτε ψήφισμα πάρθηκε ούτε κάτι τέτοιο 

φάνηκε. Δηλαδή αυτό είναι αυθαίρετο που γράφεται σαν δελτίο τύπου της ΚΕΕΕ 

και επίσης αναφέρει στο τέλος "Τα μέλη της Γ.Σ. της ΚΕΕΕ ομόφωνα κατέληξαν 

στην αποδοχή του ψηφίσματος αυτού εκφράζοντας και την ευχή τους όπως η 

πολιτεία αντιληφθεί το ... συμφέρον της χώρας και επιτρέψει στα ελληνικά 

Επιμελητήρια...". Δεν διαφωνεί κανένας ότι τα Επιμελητήρια πρέπει να είναι 

ενισχυμένα και να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, να είναι ισχυρά, να ειναι 

δυνατά αλλά αυτά δεν ειπώθηκαν ούτε από τον Γενικό Γραμματέα. Ηταν μια 

επίθεση προσωπική και δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Σε έναν Γενικό Γραμματέα 

που ήταν σύμμαχος των Επιμελητηρίων...  
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 Παράξενο και δυστυχώς θα το δούμε εμείς και θα διαμαρτυρηθούμε ως 

Επιμελητήριο γιατί εμείς δεν ψηφίσαμε κάτι τέτοιο ούτε μας ζητήθηκε να 

ψηφίσουμε ούτε ομόφωνα. Δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Ενώ δεν υπάρχει 

διαδικασία  τέτοια για να υπάρχει ψηφοφορία. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-

διάλογοι) 

 Τώρα μέχρι να έρθει ο Υπουργός σε κάποιο συνάδελφο του επιτέθηκε και 

ανέβηκε στο βήμα και του είπε "φτου σου ρε με τη γιάφκα σου". Εφτυσε 

συνάδελφε, έτσι "φτου σου". 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Τα μάθαμε, Πρόεδρε, τα ξέρουμε. Εγινε χαμός, κυκλοφορήσανε 

τα νέα γρήγορα. Αυτοί είναι που μας διοικούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως Διοικητική Επιτροπή, ως Επιμελητήριο είναι ότι εγκρίθηκαν, 

είχαμε υποβάλει πέντε προτάσεις; Είχαμε υποβάλει, συμμετείχαμε σε πέντε 

προτάσεις ΤΟΠΣΑ, εγκρίθηκαν οι τρεις. Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε και 

τους τεχνικούς συμβούλους, τον κ. Κυριακίδη, τον κ. Χαλόφτη και τη ... και την 

υπηρεσία για την προσπάθεια που έγινε. Ηταν οι φάκελοι ολοκληρωμένοι, 

μένουν αρκετά χρήματα στο Επιμελητήριο ... για δράσεις στο Επιμελητήριο. 

  

 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

 

Ομιλία του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κου Ασημάκη Παπαγεωργίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό 

Ενέργειας τον κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου. Οπότε του έχουμε ζητήσει την 

συνάντηση μαζί του άμεσα την έχει αποδεχθεί. Του ζητήσαμε να παρευρεθεί 
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στο χώρο μας, ήρθε και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι ένας 

άνθρωπος που έχουμε μιλήσει αρκετές ώρες μαζί, καταλαβαίνει τα προβλήματά 

μας, τα γνωρίζει, θα τοποθετηθεί.  

 Θέλω μόνο να σας παρακαλέσω κάτι γιατί το πρόγραμμα του Υπουργού 

είναι πολύ πιεσμένο, βεβαρημένο. Θέλουμε να ακούσουμε την τοποθέτησή του, 

να κάνουμε τις ερωτήσεις μας όλοι, να τις καταγράψει ο κ. Υφυπουργός και 

μετά να δώσει απαντήσεις για όλα τα θέματα. Καλό είναι να μην γίνεται 

διάλογος, να κάνουμε ουσιαστικές ερωτήσεις, ουσιαστικές τοποθετήσεις και 

περιμένοντας από τον Υπουργό να μας δώσει ό,τι απαντήσεις μπορούμε να 

έχουμε και για το καλύτερο και τα θέματα που είχαμε θέσει εμείς κι εδώ να 

ευχαριστήσουμε και τον σύμβουλό μας τον κ. Παπαμανώλη τον Γιώργο γιατί 

ανακίνησε ένα θέμα τότε που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

το προχωρήσαμε, είδαμε τη ΡΑΕ, είδαμε και τον κ. Υπουργό, πιστεύω κάτι 

θετικό να εξελιχθεί από αυτή την προσπάθεια.  

 κ. Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά 

ήταν μια από εκείνες τις Δευτέρες, συνήθως λέω για τις Παρασκευές, αλλά ήταν 

η Δευτέρα δύσκολη και γι' αυτό είμαι και λίγο πιεσμένος, είχα προγραμματίσει 

να καθήσω δύο ώρες τουλάχιστον για να σας ακούσω πλήρως αλλά δυστυχώς 

δεν γίνεται. Ξέρετε ότι είναι πολύ πιεσμένα τα πράγματα, ειδικά αυτό το 

διάστημα. 

 Θα πω λίγα πράγματα, έτσι, σαν μια εισαγωγή, περισσότερο θα ήθελα να 

ακούσω. Βέβαια, έχω μιλήσει με το προεδρείο αλλά θα ήθελα να ακούσω τι είναι 

αυτό που σας απασχολεί κυρίως και αν μπορώ να απαντήσω ή, τέλος πάντων, 

ό,τι δεν μπορώ να απαντήσω θα σημειωθεί για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να 

το λύσουμε στο άμεσο μέλλον. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ Δ.Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

18 

 Αυτό που για μας έχει σημασία είναι και ξέρω ότι, μια και είμαι εδώ, ότι 

θα μιλήσουμε για το ενεργειακό κόστος. Αυτό που προσπαθήσαμε εξαρχής από 

πέρσι από την πρώτη ημέρα, ήταν να φέρουμε μια ισορροπία στην αγορά της 

ενέργειας, γιατί όπως πιθανόν να ξέρετε, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ξέρετε, 

η αγορά της ενέργειας βρισκόταν στο επίπεδο της κατάρρευσης. Και ενέργεια 

όταν λέμε αυτό που όλοι χρησιμοποιείτε στις επιχειρήσεις σας ή στα σπίτια είναι 

όλα. Και οι ανανεώσιμες πηγές και οι κανονικές, φυσιολογικές όπως λέγαμε 

παλιά πηγές ενέργειες όπως είναι ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο πλέον, όλα 

είχαν πρόβλημα. Ολη η αλυσίδα της ενέργειας είχε και έχει πρόβλημα. Η 

διαφορά ειναι ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια ισορροπίας ας πούμε του 

συστήματος της αγοράς, όχι εξισορρόπησης, ισορροπίας για να μην 

καταρρεύσει. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία γιατί αν κατέρρεε η αγορά της 

ενέργειας θα πτώχευε η χώρα. Και αυτό ισχύει με ... δεν το λέω έτσι για να 

δημιουργήσω εντύπωση. Είναι μαθηματικό βέβαιο σε οποιαδήποτε χώρα. Αν 

καταρρεύσει η αγορά ενέργειας πτωχεύει η οποιαδήποτε χώρα. Το παράδειγμα 

άλλωστε υπάρχει πρόσφατο σε όλους, στο μυαλό μας τουλάχιστον, της 

Αργεντινής που έτσι πτώχευσε η Αργεντινή, όταν κατέρρευσε η αγορά 

ενέργειας.  

 Αυτό που κάναμε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ήταν, το πρώτο διάστημα 

ήταν να σωθεί η κατάσταση. Το κύριο πρόβλημα ήταν από τις ανανεώσιμες 

πηγές που ήταν πολύ μεγάλη η διείσδυση και με πολύ υψηλές τιμές εγγυημένες. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάσει ευρωπαϊκής 

πολιτικής και οδηγίας έχουν εγγυημένες τιμές και ... από το κράτος. Το κράτος 

που σημαίνει δηλαδή ο πολίτης, έτσι; Αυτό όμως δεν έγινε με το σχεδιασμό που 

θα έπρεπε, εκ του αποτελέσματος φαίνεται και πήρε τρομερή έκταση, σε σημείο 

που να μην μπορεί να ανταποκριθεί η αγορά, οι πολίτες, το κράτος σ' αυτό το 

πράγμα και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο έλλειμμα. Αυτή στην αλυσίδα των 

ενεργειακών πόρων δημιούργησε πρόβλημα σε όλη την αγορά και του φυσικού 
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αερίου, μιλώ για την ηλεκτροπαραγωγή καθαρά και φυσικά στην αγορά του 

λιγνίτου γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπαίνουν υποχρεωτικά στο 

σύστημα. Δηλαδή γίνεται, να σας το πω έτσι, βέβαια δεν είναι τεχνικά αλλά έχει 

σημασία για να καταλάβετε περισσότερο γιατί δημιουργείται το πρόβλημα. Το τι 

παράγεται από ηλεκτρική ενέργεια κάθε μέρα σε οποιαδήποτε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης πάει σε ένα κεντρικό σύστημα. Ανάλογα τη ζήτηση 

καταναλώνουμε. Αυτό όμως το σύστημα λειτουργεί η υποχρεωτική αγορά του 

ρεύματος που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή πρώτα αγοράζονται 

των ανανεώσιμων πηγών τα Μεγαβάτ, να σας το πω έτσι, και μετά τα υπόλοιπα. 

Ετσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Αυτό δημιούργησε αυτό το 

πρόβλημα, η ισορροπία έχει έρθει πλέον σε ένα επίπεδο θα έλεγα διάσωσης και 

πάμε για την επιβίωση πλέον. Αυτό όμως έχει φέρει και αυξημένα κόστη προς 

τον καταναλωτή, τον οικιακό εννοώ, τη μέση τάση, υψηλή τάση, σε όλους. Και 

λόγω της κρίσης φυσικά αυτό δείχνει ακόμη μεγαλύτερο. 

 Αυτό που κάνουμε ταυτόχρονα, πέραν της... αυτό που κάναμε και 

κάνουμε αυτό το διάστημα, πέραν της διάσωσης του συστήματος γιατί θα 

κατέρρεε όχι μόνον η χώρα αλλά και οι επενδύσεις, τα πάντα, θα είχαμε 

μεγάλη... ουσιαστικά είναι να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή 

όλη η ηλεκτρική ενέργεια βασίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, όπως οι 

περισσότερες αγορές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την ευρωπαϊκή 

οδηγία και αυτό είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή μετά από μια μελέτη μαζί με 

τη ΡΑΕ και ειδικούς της αγοράς ενέργειας, στο να εξορθολογιστούν οι κανόνες 

αυτοί και να πάμε προς το ευρωπαϊκό πρότυπο, γιατί αυτό το οποίο είχαμε κάνει 

εμείς μέχρι σήμερα ήταν κάθε φορά που έμπαινε μια καινούρια μορφή ενέργειας 

προσθέταμε κανόνες στο σύστημα. Ουσιαστικά φτιάξαμε μια Βαβέλ με ένα 

σωρό στρεβλώσεις.  
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 Αυτό λοιπόν που αλλάζει είναι ότι πλέον και μάλιστα την άλλη βδομάδα, 

όχι, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, θα περάσει από την ΡΑΕ ένα  καινούριο 

μεταβατικό σχέδιο που θα κρατήσει περίπου 2 χρόνια, μέχρι το '15, τέλη του 

'15, οπότε και θα βγούμε, για να γίνει ομαλή η μετάβαση της αγοράς, χωρίς να 

υπάρχει πρόβλημα για κανέναν, θα μπούμε στο καθαρά ευρωπαϊκό πρότυπο 

λειτουργίας της αγοράς ενέργειας όπως είναι και στις υπόλοιπες χώρες, με τελικό 

στόχο φυσικά να υπάρχει ανταγωνισμός για να υπάρχει μεγαλύτερη ωφέλεια για 

τους καταναλωτές οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι βιομηχανικοί καταναλωτές 

είτε μέση τάση είτε ο οικιακός καταναλωτής. Δηλαδή να γίνει ένας πλήρης 

εξορθολογισμος της αγοράς και εκεί βεβαίως να μειωθούν και οι λεγόμενες 

υπερεπιδοτήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα, το οποίο συνέβαινε όχι μόνο με τις 

ανανεώσιμες, για να ... έχει συμβεί και με το φυσικό αέριο όταν επιδοτήθηκαν οι 

μονάδες φυσικού αερίου... ηλεκτροπαραγωγής μονάδες, τις οποίες τις 

χρειαζόμασταν βέβαια τότε και σήμερα γιατί είναι βάση του συστήματος αλλά 

αυτά κάποτε πρεπει να τελειώσουν. Δεν μπορεί το κράτος, κι όταν λέω κράτος 

εννοώ όλους εμάς, να επιδοτούμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτού 

του είδους. Θα πρέπει η αγορά ενέργειας να μπει σε ένα καθεστώς ελεύθερης 

αγοράς βάσει της ζήτησης και των κανόνων που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

 Αυτό το νέο σύστημα που θα ξεκινήσει από αυτή την εβδομάδα, 

ουσιαστικά αυτό που θα φέρει .... θα είναι ένα όφελος για την αγορά περίπου, 

την αγορά ενέργειας γύρω στα, δηλαδή την εξοικονόμηση αυτό εννοώ, γύρω 

στα 100 εκατομμύρια με 200 το χρόνο, τα οποία θα φύγουν από τα κόστη, άρα 

θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και ο πάροχος, ο μοναδικός 

πάροχος ρεύματος που είναι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ να μπορεί να είναι πολύ πιο 

ευέλικτη απέναντι στους καταναλωτές αλλά και η ίδια αγορά να έχει μικρότερα 

κόστη για να μπορεί να επιβιώσει καλύτερα. Εννοώ σε σχέση με τις δανειακές 

της υποχρεώσεις, γιατί ο στόχος ειναι να μην έχουμε απώλειες στο κομμάτι της 

ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας από καμία εταιρεία και ο λόγος ειναι 
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προφανής. Οχι μόνο για να μην χάσουμε θέσεις εργασίας αλλά γιατί ειναι 

καθαρά θέματα επενδύσεων και κυρίως είναι θέμα ... του συστήματος. 

 Το σύστημα της ηλεκτρικής αγοράς, εμείς στην Ελλάδα που δεν έχουμε 

άλλες πηγές, δεν έχουμε εργοστάσια στυλ Φουκουσίμα όπως ξέρετε και δεν θα 

έχουμε ποτέ, είναι λιγνίτης, φυσικό αέριο. Και ... στο ηλεκτρικό σύστημα 

διεθνώς αυτό που μπορεί να λειτουργεί αδιάλειπτα 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο. 

Οι ανανεώσιμες δεν μπορούν να καλύψουν αυτό. Λογικό, έτσι; Είτε 

φωτοβολταϊκά είτε αιολικά, είτε υδροηλεκτρικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

σαν μονάδες βάσης της ενέργειας. Και η ενέργεια έχει τεράστια σημασία και για 

την ανάπτυξη για τις εταιρείες, για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες οτιδήποτε και για 

τη λειτουργία οποιασδήποτε αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να έχει μια χώρα.  

 Ετσι λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε και κάνουμε αυτη τη στιγμή είναι να 

περάσουμε απο το ένα στάδιο στο άλλο χωρίς προβλήματα και αν ειναι δυνατόν 

να δημιουργήσουμε και την ευελιξία προς τους, από τη μεριά του παρόχου και 

εσείς είστε κυρίως στη μέση τάση απ'  ό,τι ξέρω και ... να περάσουμε προς τους 

χρήστες. ... δηλαδή στη ΔΕΗ που είναι ο μοναδικός ... και το ξέρουμε όλοι. 

Αργότερα θα υπάρχουν κι άλλοι, όχι σαν την προηγούμενη φορά γιατί  θα 

υπάρχουν... που θα παρέχουν δυναμικότητα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό 

τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα ξεκινήσει άμεσα μια καινούρια λογική προς τη 

μέση τάση καταρχήν ... που ουσιαστικά θα δημιουργούν μια έκπτωση... αυτό 

πρώτα θα γίνει η πρώτη φάση η άμεση θα γίνει με τους μεγάλους ενεργοβόρους 

πελάτες που είναι αν θέλετε το πιλοτικό σύστημα και θα γίνει και με την υψηλή 

τάση που πλέον θα εφαρμοστεί με το μοντέλο που υπάρχει και σε πάρα πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες που λέγεται μοντέλο της διαθεσιμότητας. Δεν σας αφορά 

άμεσα, όμως επειδή ειναι αλυσίδα όλο το σύστημα ό,τι ωφέλεια υπάρχει από το 

ένα θα πάει στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 

για την υψηλή τάση, τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως η 
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χαλυβουργία... που σημαίνει θα δημιουργηθούν ωφέλειες γι' αυτούς όπως και 

για τη μέση τάση ώστε να μπορούν να έχουν χαμηλότερο κόστος και 

ταυτόχρονα θα μπορούν να ανταπεξέρχονται πιο εύκολα, πιο ευέλικτα στις 

υποχρεώσεις που έχουν που σήμερα είναι πολύ πιο επιβαρημένες σε σχέση με 

το παρελθόν πιστεύω... και κυρίως, τουλάχιστον απ' ό,τι φαίνεται από πολλές 

επιχειρήσεις τις μεγαλύτερες είναι εξαγωγικές και εκεί αντιμετωπίζουν πάρα 

πολύ μεγάλο πρόβλημα ανταγωνισμού....  

  .... ο λόγος όπως ειπα είναι ένας: να εξορθολογίσουμε την αγορά και η 

αγορά να γίνει υγιής, η αγορά ενέργειας να γίνει υγιής και ανταγωνιστική για να 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των καιρών. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν 

τρόπο, με την αλλαγή των κανόνων. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Και αυτές τις 

αλλαγές τις οποίες είπα προηγουμένως εσείς θα τις διαπιστώσετε στην πράξη 

μέσα στον επόμενο χρόνο που θα ειναι το αποτέλεσμα πλέον φανερό στη ΔΕΗ.  

 Και να πω κι ένα... πολλές φορές κατηγορούν τη ΔΕΗ όλοι για πολλά 

πράγματα, αλλά δεν παύει η ΔΕΗ να είναι ο μόνος παίχτης στην αγορά ενέργειας 

μεν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και η εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή 

τουλάχιστον είναι ο πυλώνας της αγοράς ενέργειας για την Ελλάδα. Αρα, πρέπει 

να επιβιώσει. Και παρ' όλο που είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ελλάδα 

αντιμετωπιζει τα ιδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις λόγω 

της κρίσης. Τα ίδια ακριβώς, τα ίδια προβλήματα ρευστότητας, τα ίδια 

προβλήματα δανεισμού, τα ίδια προβλήματα στο θέμα των εσόδων, έχει μεγάλη 

υστέρηση εσόδων και το ξέρετε. Δηλαδή αν το σκεφτείτε πόσες ρυθμίσεις 

γίνονται στα τιμολόγια από τους καταναλωτές, είτε επιχειρηματίες είτε απλοί 

καταναλωτές, η οποιαδήποτε ρύθμιση φυσικά φέρνει υστέρηση εσόδων. Αρα, 

αυτό σημαίνει από μια άποψη, μάλλον καθυστέρηση πληρωμών προς τους 

προμηθευτές, μια υστέρηση στις επενδύσεις που οι επενδύσεις της ΔΕΗ έχουν 

μεγάλη σημασία γιατί είναι μεγάλες επενδύσεις και πολύ στρατηγικής σημασίας.  
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 Αρα, νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε και βρίσκεται όλη η αγορά στην ίδια 

κατάσταση. ... αυτή η ιστορία είναι ευκαιρία να πάρει τέλος κάνοντας αυτές τις 

κινήσεις. Θα μου πείτε, είναι μονόδρομος, δεν υπάρχουν άλλες κινήσεις; Είναι 

μονόδρομος και είναι μονόδρομος γιατί εμείς καλώς ή κακώς, προφανώς εκ του 

αποτελέσματος κακώς, δεν κάναμε αυτά που έκαναν όλοι οι άλλοι και στην 

αγορά ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια και τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί. 

Και σε μικρό χρονικό διάστημα, που μπορούμε να τα κάνουμε και αυτό κάνουμε 

και μόνο το γεγονός αυτό που σας είπα, αλλαγή των κανόνων της αγοράς ... σε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ακόμη και στις πιο 

προηγμένες ενεργειακά αν θέλετε, Γαλλία, Δανία, η αλλαγή του ρυθμιστικού 

πλαισίου γίνεται από χρόνια. Εμείς το κάνουμε σε 8 μήνες. Δεν έχουμε 

περιθώρια ... γιατί δεν θα υπάρχει ....  

 Αρα, λειτουργεί, μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα... Απλά θα πρέπει 

όλοι να έχουμε υπόψη μας ποια είναι τα δεδομένα της αγοράς. Από πλευράς 

Υπουργείου και ... να ξέρετε ότι υπάρχει πλήρης αντίληψη .... για να πάμε στην 

επόμενη μέρα. 

 Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, θα ήθελα να σας ακούσω, ερωτήσεις 

και να απαντήσω σε όσα μπορώ περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό. Να ενημερώσουμε το σώμα ότι 

εμείς κάναμε μια συνάντηση με τον διευθυντή πωλήσεων της ΔΕΗ που μας είπε 

ότι όταν απελευθερωθεί η αγορά να κάνουμε ακόμα μια συνάντηση μαζί τους 

για να καθορίσουμε πλέον μια τιμολογιακή πολιτική για τα μέλη τα δικά μας, θα 

μπορεί πλέον και η ΔΕΗ να εξελίσσεται .... θα γίνεται μια προσφορά από τη ΔΕΗ 

προς τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, προς τα μέλη του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και θα 

θέλαμε από εσάς κ. Υπουργέ να επιταχύνετε λιγάκι αυτό το ραντεβού και να 

είναι το πρώτο Επιμελητήριο στη χώρα που θα ξεκινήσει και για να προβάλλει 
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και αυτό τη διαδικασία αλλά να είμαστε κι εμείς, γιατί είχαμε κάνει ήδη την 

προεργασία, να είμαστε το πρώτο Επιμελητήριο που θα μπορούμε να μπούμε σ' 

αυτή τη λογική πλέον του ανταγωνισμού στην ηλεκτρική ενέργεια.  

 Ο κ. Παπαμανώλης. 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ: Καλησπέρα. Αφού σας ευχαριστήσω πρώτα και πω και προς 

τα μέλη του Δ.Σ. ότι τιμήσατε το λόγο σας και είναι προς τιμήν σας και μας 

ακούσατε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και 

ευχαριστώ προσωπικά εγώ. 

 Πάλι πριν είπατε για τη μέση και την υψηλή τάση. Για τη χαμηλή που 

είμαστε οι περισσότερες βιοτεχνίες εδώ πέρα δεν είπατε κάτι για τις ΑΠΕ. Οταν 

πήγαμε μαζί με τον Πρόεδρο και τον κ. διευθυντή στην ΡΑΕ ο κ. πρόεδρος μας 

είπε ότι χρησιμοποιήσανε ένα μοντέλο το οποίο .... και πάνω στο Υπουργείο της 

Αυστρίας. Το θεώρησαν ότι αυτό είναι το ενδεδειγμένο και το καλύτερο, αλλά 

δυστυχώς πάλι εμείς οι μικρομεσαίοι, αυτοί που είμαστε η ραχοκοκαλιά της 

Ελλάδας και της οικονομίας, αναγκαζόμαστε και πληρώσαμε φέτος μέχρι τον 

Φεβρουάριο, αυτό που σας ειπα πριν, 57% αύξηση στην τιμή της Κιλοβατώρας 

για τους αέριους ρύπους, τη στιγμή που η μέση, υψηλή, το οικιακό ρεύμα και το 

αγροτικό ρεύμα ήταν πολύ χαμηλότερα έως μηδαμινές οι αυξήσεις που πήρατε.  

 Πάλι αναφέρατε πριν ότι η ΡΑΕ θα μειώσει τη μέση και την υψηλή αλλά 

πάλι εμάς δεν μας βοηθήσει κανένας. Πάλι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα 

υποφέρουμε. Δεν είναι το ποσό το μεγάλο, είναι σημαντικό όμως αυτή τη 

στιγμή να έχουμε ... να ξέρουμε ότι θα μας βοηθήσει, ότι θα ακούσει τα 

προβλήματα και τουλάχιστον να δεσμευθεί, είτε μέσω εσάς είτε της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας ότι κάτι θα κάνει γι' αυτό τον βιοτέχνη που τόσα χρόνια 

υποφέρει.  Κάτι άλλο δεν έχω να πω, απλώς περιμένω και αυτό που είπε και ο 

κ. Πρόεδρος ότι η ΔΕΗ είχε δεσμευθεί ότι από 1η Ιουλίου που θα αποδεσμευθεί 

η τιμή της κιλοβατώρας από θέμα τιμολογιακής πολιτικής από την κυβέρνηση 
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ότι θα μπορέσει να βάλει τιμή ανταγωνιστική σε μας τους βιοτέχνες, ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον στο θέμα του παγίου στοιχείου της 

ηλεκτρικής ενέργειας να είμαστε ανταγωνιστικοί και μια χαμηλή χρέωση ώστε 

να μπορέσουμε κι εμείς να αντέξουμε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. 

Και να φανταστείτε κ. Υπουργέ είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή 

τη στιγμή. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Ναι, γι' αυτό είπα της ΡΑΕ, των πρώην ΑΠΕ. Απλώς μας είπαν ότι το 

μοντέλο είναι το μοντέλο της Αυστρίας. Αλλά εκεί απ' ό,τι ξέρω οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σαν της Ελλάδας δεν υπάρχουν. Αυτές είναι οι μεσαίες που είναι 

από 100 έως 500 άτομα και οι μεγάλες από 500 και πάνω. Κι εμείς πήγαμε,  σας 

λέω οι άλλες  ήταν 4% με 8% η αύξηση, εμείς ήμασταν 57%. Δεν σας λέω για 

το οικιακό ρεύμα, μας είπαν ότι δεν μπορούν να το αγγίξουν γιατί υπάρχουν 

πολλά σπίτια όπως ειπατε κι εσείς που δεν έχουν να πληρώσουν, όπως το 

αγροτικό ρεύμα το οποίο μας είπε, τι θέλετε να κάνω να κατεβούν με τα 

τρακτέρ στους δρόμους; Εντάξει, αυτό δηλαδή αυτό είναι η μόνη λύση; Να 

κατεβούμε κι εμείς με φορτηγά; Αύριο μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να 

βρούμε τις λύσεις αλλά βοηθήστε τουλάχιστον αυτούς που έχουν παραμείνει 

στην Ελλάδα και δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ. 

Πολλών ειναι οικογενειακές επιχειρήσεις οι περισσότερες, είναι επιχειρήσεις των 

πατεράδων μας, των παππούδων μας, των γονιών μας και θέλουμε να 

παραμείνουμε εδώ στην Ελλάδα. 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πολυχρονόπουλος, είναι ο Πρόεδρος του ΒΙΠΑ Σχιστού. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Υπουργέ, καλώς ήλθατε στην πόλη μας. Συγχαίρω 

τη διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για την τόσο σοβαρή συνάντηση 

που έχουμε σήμερα.  
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 Θα σας δώσω δύο πραγματικά προβλήματα. Το πρώτο, υποβάλλουμε 

παράκληση, έχετε τις γεννήτριες της Ρόδου στην Ελευσίνα. Εξι γεννήτριες ... 

φυσικού αερίου. Υποβάλλουμε την παράκληση να τις βάλετε στο Κερατσίνι να 

δουλέψουμε εμείς, τα μηχανουργεία μας, ο κόσμος όλος. Θα φύγουν από την 

εγγύηση, κλείνουν δυο χρόνια οι μηχανές ...  Είναι στο λιμάνι της Ελευσίνος και 

με την παράκληση να δουλέψουν συνεργεία από τον Πειραιά. 

 κ. Υπουργέ, άκουσα τη συνέντευξή σας για το ΤΑΡ και σας συγχαίρω, 

ήταν σπουδαία δουλειά. Υποβάλλω μια παράκληση. Επειδή ο κόσμος εδώ δεν 

γνωρίζει καλά τις διαδικασίες, θέλουμε μαζί με σας να φέρετε τον διευθυντή 

προμηθειών, τον τεχνικό διευθυντή της ΤΑΡ Ελλάς, να μας εξηγήσουν και να 

καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι πώς μπορούν να μπουν στον πίνακα των 

προμηθευτών και των μικροεργολάβων. Εχουμε καλούς ανθρώπους εδώ μέσα, 

έχουμε καλές εταιρείες, καλά συνεργεία. Ξέρουν τη δουλειά, μιλάνε με τη 

δουλειά. Δεν ξέρουν όμως πώς να πλησιάσουν τη Διοίκηση του ΤΑΡ Ελλάς για 

να πάρουν καμιά μικρή δουλειά. Μπορεί να πάρουν και μεγάλη, το λέει η καρδιά 

μας, ειναι ευκαιρία να πάμε σε cluster. Βοηθήστε μας ... και το ΕΒΕΠ σήμερα, το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά, μαζί τα δύο Επιμελητήρια, 

αν φέρετε τον τεχνικό διευθυντή και τον διευθυντή προμηθειών να μας 

εξηγήσουν. Ενα έργο 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια. Κάποιο κομμάτι ψωμί 

θα υπάρχει και για μας, λίγο να δουλέψουμε. 

 Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Πολυχρονόπουλε. Εχετε το λόγο. κ. Κορφιάτη 

ελάτε λίγο στο μικρόφωνο για τα πρακτικά, γιατί γράφονται πρακτικά. 

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Καλησπέρα. Θα ήθελα να μάθω γιατί από το 2009 που υπάρχει 

απόφαση δικαστηρίου οι καταναλωτές και προφανώς κι εμείς οι επιχειρήσεις να 

μην πληρώνουν τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας της ΔΕΗ, αρχικά αυτό γιατί δεν 

έχει εφαρμοστεί. Ηρθατε εδώ και μας τάξατε ότι θα φτηνύνει το ρεύμα 
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μεσοπρόθεσμα. Γιατί δεν ξεκινάτε με κάτι το οποίο ειδικό δικαστήριο έχει 

ψηφίσει και αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται απο την πολιτεία; Οι υπηρεσίες 

κοινής ωφελείας εφαρμόζονται για κάποιες ειδικές ομάδες οι οποίες είναι 

ευπαθείς και οι οποίες πληρώνουν κάποια οι καταναλωτές γι' αυτούς. Σαφέστατα 

είναι ένα κοινωνικό μέτρο. Η επιχείρηση η μικρομεσαία δεν ειναι ευπαθής ομάδα 

αυτή τη στιγμή για το ελληνικό δημόσιο; Και αυτοί που έχουν ιδιωτικούς 

παρόχους, που δεν δίνουν ρεύμα στα νησιά, γιατί πρέπει να πληρώνουν κι αυτοί 

υπηρεσίες κοινής ωφελείας, που κι εδώ δικαστήριο ειδικό έχει αποφασίσει ότι 

όσοι έχουν παρόχους μη, έξω από τη ΔΕΗ πρέπει να πληρώνουν υπηρεσίες 

κοινής ωφελείας.  

 Η ηλεκτρική μας ενέργεια, κοίταζα εχθές ενόψει της επίσκεψής σας στα 

χαρτιά μου, από το 2010 που .... από τα 650 περίπου ευρώ μαζί με τα 

παρελκόμενα έξοδα έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 1.200. Μέσα σε δύο χρόνια 

και μας λέτε ότι θα φτηνύνει πότε; Δεν υπάρχουν αντοχές. Και υπάρχουν 

αποφάσεις τις οποίες μπορούσατε να δείξετε αύριο το πρωί ότι θέλετε να 

βοηθήσετε τους μικρομεσαίους και οι οποίες δεν τηρούνται. Και λέτε ότι η ΔΕΗ 

έχει πρόβλημα. Μα τη ΔΕΗ εσείς την κάνατε να έχει πρόβλημα. Εσείς βάλατε το 

χαράτσι μέσα στη ΔΕΗ και δημιουργήσατε χιλιάδες ανθρώπους που δεν 

μπορούν να πληρώσουν, που καθημερινά πάνε να ρυθμίσουν τα χρέη που έχουν 

γιατί δεν έχετε ικανό μηχανισμό να εισπράξει αυτά τα χρήματα, σας το λέει και 

η τρόικα. Εχετε δημιουργήσει ένα προσωπικό της ΔΕΗ το οποίο δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει τους καταναλωτές της για τις δουλειές που ... αλλά την έχετε 

κάνει φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Δημιουργήσατε χρέη στη ΔΕΗ ακριβώς γιατί 

ο κόσμος δεν πληρώνει το χαράτσι, το οποίο το χαράτσι το καταβάλλει η ΔΕΗ 

στο κράτος και είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι μονοπωλιακός και μας λέτε 

ότι θα ρυθμιστούν οι κανόνες και θα φτηνήνει το ρεύμα. 
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 Εγώ θυμάμαι ότι το τηλέφωνο ήταν ακριβό και φτήνυνε όταν μπήκε μέσα 

η Βόνταφον και μπήκε μέσα η Γουίντ. Μας λέτε ότι θα φτηνήνει το ρεύμα με 

μοναδικό πάροχο ρεύματος τη ΔΕΗ; Πώς γίνεται αυτό; Δηλαδή θα πουλάω εγώ 

με ελεύθερα τιμολόγια στους καταναλωτές χωρίς ανταγωνισμό και θα πουλήσω 

φτηνότερα; Πρέπει να είμαι χαζός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα; Και υπάρχουν 

τόσα απλά πραγματάκια για να δείξετε ότι εντέλει καταλαβαίνετε ότι έχουμε 

κρίση και δεν γίνεται τίποτα. Εχουμε ακούσει για success story, έχουμε ακούσει 

ότι μας καταλαβαίνετε και τελικά όταν πάμε να πληρώσουμε κάθε τέλος του 

μήνα είμαστε μόνοι μας. Δεν είστε δίπλα μας. Οταν οι ασφαλιστικές εισφορές 

έχουν εκτοξευθεί, το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί, όταν το προσωπικό 

παρακαλάει να τους απολύσουμε για να πάρουν ταμείο ανεργίας για να 

συμπληρώσουν αυτά τα χαμένα που έχουν, όταν θέλουν να τους δίνουμε μαύρα 

χρήματα γιατί δεν αντέχουν τη φορολογία, όταν έχει φτάσει ακόμα και το νερό 

να είναι πανάκριβο, μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι θα φτιάξει το σύστημα. Εγώ 

τώρα τι ελπίδα να πάρω; Και απο τη στιγμή που σας λέω ότι υπάρχει και 

απόφαση δικαστηρίου από το '09 να μην πληρώνουμε. Εχετε δει πόσα ειναι 

αυτά τα χρήματα για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας; Και ρωτάω και τους 

συναδέλφους, σε έναν λογαριασμό 1.000 ευρώ είναι κοντά 170 ευρώ. Αλλο 

τόσο είναι περίπου και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Τι είναι αυτό 

το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος; Τι με νοιάζει εμένα; Και άλλα τόσα 

είναι οι τελωνειακές εργασίες και άλλα τόσα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

άλλο τόσο είναι το... Τι με νοιάζουν εμένα; Εγώ θα πάω να κόψω τιμολόγιο στο 

Γερμανό που εξάγω και του εξηγώ γιατί ειμαι ακριβός νομίζετε ότι τον νοιάζει αν 

οι ειδικές τελωνειακές εργασίες είναι μέσα; Γιατί να πληρώνω τα ... ; Νομίζετε 

ότι έχω χρόνο να ακούω την κα Σαλαγκούδη στην τηλεόραση; Σας είπε κανείς 

ότι έχω χρόνο να δω ΕΤ1; Και δεν το λέω τώρα ενόψει που κλείσατε την ΕΡΤ 

και βγήκε ο κ. Κεδίκογλου και είπε ότι μας γλιτώσανε από το χαράτσι. Είναι σαν 
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να μας δέρνουν 35 άτομα και ο ένας να έρθει να μας ρίξει την τελευταία 

σφαλιάρα. Εντάξει.  

 Αλλά, για ποιο λόγο δεν τα κάνετε αυτά προτού γίνουν τα θέματα; 

Δηλαδή ... Γιατί να μην έχει ΕΡΤ το κοινόχρηστος και να έχει το μηχανουργείο; 

Δεν κατάλαβα δηλαδή, ποιος σας είπε ότι πάω και βλέπω ΕΡΤ; Γιατί δεν κόβετε 

τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας από τις επιχειρήσεις; Για ποιο λόγο; Για ποιο λόγο 

δεν βγαίνουν αυτές οι χρεώσεις; Να πάω αύριο το πρωί να δούμε αυτό το 

λογαριασμό από 1.000 να το δούμε 800 και να πούμε υπάρχει κι ένας άνθρωπος 

που μας καταλαβαίνει. Και τα ίδια πρέπει να πούμε και στον Υφυπουργό που 

είναι για την ασφάλιση, τα ίδια στον κ. Στουρνάρα που είναι σε άλλο πλανήτη, 

τα ιδια στον κύριο όποιος ασχολείται με τις αποχετεύσεις. Δηλαδή είμαστε σε 

μια δουλειά, μας βαράτε όλοι και έρχεστε και μας λέτε ότι θα στρώσει το 

σύστημα γιατί αύριο θα απελευθερωθούν οι τιμές, σε μια βδομάδα, ενώ δεν 

υπάρχει δεύτερος. ... πόσοι συνάδελφοι είναι εδώ μηχανουργοί; Είμαστε πέντε. 

Αμας μας δώσετε ένα σχέδιο εγώ θα πω 80 ευρώ, ο δίπλα θα πει 60, ο δίπλα θα 

πει 50 και ο δίπλα θα πει 40. Και θα πει στο 40 φτιάχ' το μου. Εάν υπήρχε ένα 

τιμολόγιο ρεύματος τι νομίζετε, ότι δεν θα πει αφού είναι 100 ευρώ ας το 

κάνουμε 90. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό το πράγμα;  

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Θεοδωρακόπουλε, είχατε ζητήσει το λόγο; Ο κ. Οικονόμου έχει 

ζητήσει το λόγο; Κάποιος άλλος συνάδελφος; Ο κ. Τσιτούρας ο Γιώργος. Είναι 

αυτό που αντιμετωπίζουμε και λέμε ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ πρέπει να 

χρησιμοποιεί από ελληνικές επιχειρήσεις προϊόντα. Υπάρχουν ελληνικές 

επιχειρήσεις, ειπε ο κ. Πολυχρονόπουλος, το ίδιο είναι όπως είναι και ο κ. 

Τσιτούρας, όπως είναι κι άλλοι συνάδελφοι εδώ που μπορούν να βγάλουν πάρα 

πολύ ποιοτικά και αξιόλογα προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τη ΔΕΗ σε 

πάρα πολλές, σε τεχνικά κομμάτια... 
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ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ: Καλησπέρα. Είμαι προμηθευτής και πελάτης της ΔΕΗ. Είπατε ότι 

στη μέση τάση θα γίνει κάποια έκπτωση. Αυτό θα γίνει με μια προϋπόθεση. Οτι 

να είναι σωστός στην ώρα του και στην πληρωμή του θα γίνει αυτό. Να 

πληρώνεται ο λογαριασμός στην ώρα του. Η ΔΕΗ όμως δεν με πληρώνει στην 

ώρα της. Και αναγκάζομαι να μην μπορώ ... Και δεν μπορεί να κάνει και 

συμψηφισμό,  να γίνει συμψηφισμός. Τα τιμολόγιά μου είναι πιο μεγάλα τα δικά 

μου, μου χρωστάει περισσότερα απ' ό,τι της χρωστάω.  

 Κι ένα δεύτερο. Αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε το βράδυ για να έχουμε 

φτηνό ρεύμα. Κάνουμε μεγάλες καταναλώσεις σε ρεύμα και αναγκαζόμαστε και 

δουλεύουμε το βράδυ. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τους παίρνει να γίνεται αυτό... Ο κ. Αλεξόπουλος. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Υπουργέ, καλώς ορίσατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη μισό λεπτό. Και να κλείσουμε για να προλάβει να δώσει 

απαντήσεις ο Υπουργός. 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι ένας βιοτέχνης κι εγώ ο οποίος είχα την φαεινή ιδέα να 

βάλω ένα φωτοβολταϊκό επάνω 10 Κιλοβάτ στη στέγη της επιχείρησής μου, 

όπως προτρέπατε όλο τον κόσμο να κάνει. Και τους απλούς κατοίκους αυτής της 

Ελλάδος αλλά και κάποιους βιοτέχνες με κάποιο ποσό καλό θα έλεγα κατά την 

άποψή μου να έδινα το ρεύμα στη ΔΕΗ και με κάποιες συμβάσεις οι οποίες τις 

υπέγραψε η ΔΕΗ και θα μας πλήρωνε, μάλιστα μας ζήτησε και λογαριασμό 

τράπεζας να μας καταθέτει η ΔΕΗ τα λεφτά. 10 Κιλοβάτ, να μας καταθέτει η 

ΔΕΗ τα λεφτά.  

 Αυτή τη στιγμή, μετά από 2 χρόνια, δεν μετράει το ρεύμα όπως μετράει 

κι αυτό που πληρώνουμε στη ΔΕΗ. Δεν εκδίδει λογαριασμούς κάθε δίμηνο όπως 

πληρώνουμε το ρεύμα όλοι, εκδίδει κάθε τετράμηνο και αν εκδίδει και κάθε 

τετράμηνο, δεν κάνει πάντα συμψηφισμό του ποσού τουλάχιστον που είναι να 
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πληρώσουμε στη ΔΕΗ και δεν μας αποδίδει τα χρήματα τα οποία προέρχονται 

από το λογαριασμό του φωτοβολταϊκού πάρκου. Εγώ δεν διαφωνώ ότι οι 

συμβάσεις που υπέγραψε ήταν λάθος γιατί δεν μπορεί να είναι 55 λεπτά η 

κιλοβατώρα  και να την πουλάει 7 και 8 λεπτά η ΔΕΗ. Ποιος θα την πληρώσει 

αυτή τη διαφορά; Αυτό όμως ήταν ένα μάθημα. Τα μαθαίνει κανείς στην Α' 

Δημοτικού. Οι έξυπνοι που το σκέφτηκαν αυτό και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν 

λέω ότι οι δικοί μας είναι... αλλά και οι άλλοι που το έκαναν στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση την οδηγία αυτή δεν το είδανε; Γιατί όταν αγοράζεις κάτι 55 λεπτά δεν 

μπορώ να το δίνω εγώ στον κύριο με 7 λεπτά. Κάποια στιγμή θα μπω μέσα, 

είναι αναπόφευκτο, έτσι; Καλή ήταν η οδηγία μέχρι το '13 να έχουν δεν ξέρω 

πόσες χιλιάδες Μεγαβάτ στο δίκτυό μας αλλά από εκεί και μετά ο τρόπος αυτός 

ήταν λάθος. Και τώρα θα έρθετε, πιστεύω κατά την άποψή μου και κάποια 

λεγόμενά σας και θα μου πείτε εμένα που επένδυσα, ξέρετε, δεν θα το παίρνετε 

τόσο το ρεύμα αλλά θα το παίρνετε τόσο. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή με όλα 

αυτά τα δρώμενα που συμβαίνουν και στη ΔΕΗ, είτε στην Εφορία με το 

φορολογικό νομοσχέδιο που το ένα παιδί μέχρι τα 18 είναι παιδί αλλά το άλλο 

μετά μέχρι το Πανεπιστήμιο δεν είναι παιδί και πρέπει να πληρώνουμε και φόρο 

για τα χρήματα που σπαταλούμε να το σπουδάσουμε, όλα αυτα τα πράγματα 

έχουν εξαγριώσει τον κόσμο και τον έχουν φέρει στο αμήν!  

 Κι έρχομαι εγώ τώρα που έχω ανάγκη αυτά τα χρήματα της επιστροφής, 

τα 7-8-10 χιλιάρικα που έχω φτάσει τώρα και δεν μου τα επιστρέφει η ΔΕΗ. Και 

τι πρέπει να κάνω; Να πάω τη ΔΕΗ στα δικαστήρια; Εχω μια σύμβαση με την 

ΔΕΗ. Να κάνω ασφαλιστικά μέτρα στη ΔΕΗ; Και εντάξει, εγώ είμαι ένας μικρός. 

Ενας μεγάλος πάροχος τι πρέπει να κάνει;  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, τώρα τελειώνοντας πριν απαντηθούν οι τοποθετήσεις 

μας και οι ερωτήσεις μας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καλό για το 
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πάρα πολύ καλό, πολιτισμένο κλίμα που έγινε η συζήτηση και οι ερωτήσεις και 

οι τοποθετήσεις. Ευχαριστώ το Δ.Σ. και συγχαρητήρια. Τώρα το λόγο έχει ο κ. 

Υπουργός να μας δώσει ό,τι απάντηση μπορεί να μας δώσει και τον 

παρακαλούμε να είναι δίπλα μας στο Βιοτεχνικό χώρο γιατί έχουν μείνει πάρα 

πολύ λίγες επιχειρήσεις που παράγουν ακόμα σ' αυτή τη χώρα και εμείς κάνουμε 

εδώ στο Επιμελητήριο μια τεράστια προσπάθεια να ξαναξεκινήσει, να πάρει 

μπροστά η παραγωγική μηχανή.  

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: κ. Υπουργέ, μόνο αλήθειες θέλουμε ... τίποτε άλλο. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, καλά κάνετε και μου το λέτε γιατί είχα σκοπό να 

ξεκινήσω τις απαντήσεις λέγοντας ότι εγώ δεν ήρθα να τάξω. Είναι ξεκάθαρο 

αυτό και ίσως δεν ήταν. Καλό ήταν που είπατε αυτά τα πράγματα, έτσι; Δεν θα 

τάξω, το ξαναλέω για δεύτερη φορά, ούτε να σας πω πράγματα τα οποία δεν 

υπάρχουν....  

 Εγώ απλά είπα, ήθελα να σας κάνω μία όπως είχαμε συζητήσει και μαζί 

στο Υπουργείο, ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική κατάσταση, να ξέρετε για 

τι συζητάμε για να ξέρω κι εγώ τι σας λέω. Εγώ δεν πρόκειται να σας πω κάτι 

άλλο. Αν θέλετε λόγω χαρακτήρα, λόγω παρελθόντος γιατί κι εγώ απο την 

ιδιωτική αγορά προέρχομαι, ποτέ δεν μου άρεσε να λέω πράγματα τα οποία δεν 

ισχύουν. 

 Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα "θα" ούτε τάξιμο για φτηνό ρεύμα κ.λπ. Μου 

δωσατε όμως την ευκαιρία γιατί το ξέχασα προηγουμένως, βεβαίως και δεν 

γίνεται να φθηνήνει το ρεύμα μόνο με τους κανόνες και χρειάζεται 

ανταγωνισμός. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε και ήδη έχει βγει το μοντέλο στην 

ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ όπως ξέρετε, που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια 

δεύτερη ΔΕΗ αφ' ενός μεν, και αφ' ετέρου με τους κανόνες που σας ειπα πριν 

δίνονται πλέον οι δυνατότητες να μπουν στην παροχή ρεύματος, γιατί η 

δεύτερη ΔΕΗ θα ειναι από παραγωγή μέχρι και εμπορία, με τους κανόνες θα 
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μπουν πλέον υγιείς επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όταν 

ταυτόχρονα θα αγοράζουν από μεγαλύτερη πληθώρα παραγωγής, υλικών 

παραγωγής σε μια λεγόμενη δεξαμενή. Σκεφτείτε το ότι θα δίνονται το τι 

παράγεται από τους παραγωγούς με ανταγωνισμό, όπως είπατε το πώς ο 

καθένας θα δίνει το ρεύμα του και θα αγοράζουν αυτοί οι οποίοι θα το πωλούν 

στην εμπορία. Φυσικά έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Οτιδήποτε 

άλλο θα ήταν ηλίθιο να καθόμαστε να το συζητάμε, έτσι; Επειδή είστε άνθρωποι 

της αγοράς κι επειδή μ' αρέσει να μιλάω και ευθέως, φαντάζομαι και οι κύριοι 

που είχαν έρθει στο γραφείο φαντάζομαι το είχαν δει. Φυσικά δεν γίνεται 

αλλιώς. Τι θα αλλάξουμε, το ένα κι ένα κανει δύο να το κάνουμε δυόμισι; 

 Αλλά αυτά, για να πούμε κάποια πράγματα, αυτή ειναι η κατάσταση. 

Μεχρι σήμερα ή αν θέλετε μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα αυτή ήταν η 

κατάσταση. Αν θέλουμε να πούμε ότι κακώς έγινε, κακώς αυτό, κακώς εκείνο, 

βεβαίως κακώς. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Προφανώς. Το ίδιο 

λοιπόν που ισχύει για σας, ισχύει και για μένα και για τον οποιονδήποτε, είτε 

είναι στην κυβέρνηση είτε δεν είναι. Το να είσαι στην κυβέρνηση τι σημαίνει; 

Σημαίνει ότι πρέπει να λύσεις τα προβλήματα, γι' αυτό είσαι στην κυβέρνηση. 

Γιατί αλλιώς τι κάνεις στην κυβέρνηση; Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να 

αλλάξουμε την κατάσταση. Αν συνεχιστεί θα χειροτερέψει, το ξέρουμε όλοι μας. 

Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εμένα για να σας το πω. Αρα, είναι βασικό να 

αλλάξουν οι κανόνες. Είναι βασικό να υπάρξει ανταγωνισμός και, ναι, έτσι θα 

έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και φθηνότερο ρεύμα σε όλες τις κατηγορίες.  

 Να τα βάλω ένα ένα, μην ξεχάσω κάτι από αυτά, νομίζω έχω σημειώσει 

τα περισσότερα.  

 ΡΑΕ και μειώσεις τιμολογίων. Η ΡΑΕ πλέον, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 

δεν εμπλέκεται στα τιμολόγια, όπως ξέρετε, είναι απελευθερωμένα. Τι σημαίνει 

απελευθερωμένα; Οπως είπε ο κ. συνάδελφός σας είναι μόνον η ΔΕΗ. Σημαίνει 
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όμως ότι δεν παρεμβαίνει το κράτος. Δεν παρεμβαίνει η ΡΑΕ, απλά το μόνο που 

ελέγχεται σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή οδηγία είναι τα κόστη. Δηλαδή για να 

κάνει η ΔΕΗ πλέον οποιαδήποτε αύξηση, πρέπει να δηλώσει τα κόστη της και 

στους μετόχους και στη ΡΑΕ για να πάρει έγκριση να κάνει αύξηση. Δεν 

παρεμβαίνει όμως το κράτος να την βοηθήσει. Και αυτή τη στιγμή στα χαμηλής 

τάσης όπως είπατε έγινε μόνο τον Ιανουάριο και δεν έγινε ούτε το Μάιο όπως 

λεγόταν, γιατί τότε ήταν και μνημονιακή υποχρέωση, τον Μάιο και τον Ιούλιο. 

Ούτε Μάιο ούτε 1η Ιουλίου έγινε. Αυτό έγινε με μεγάλη προσπάθεια. Τι 

σημαίνει. Επειδή έχετε επιχειρήσεις θα το καταλάβετε με δυο λόγια. Σημαίνει 

μαζεύεις τα κόστη της ΔΕΗ, κάνεις διάφορες κινήσεις μες στην εταιρεία για να 

τα κατεβάσεις για να μην έχει ανάγκη να εξορθολογιστεί βάσει τιμολογίου. Γιατί 

αυτό που λέει η ευρωπαϊκή οδηγία και δεν είναι θέμα τρόικας, είναι ότι τα 

τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά στη χαμηλή τάση, πρέπει να 

ανταποκρίνονται στο κόστος. Αυτό είναι κανόνας ευρωπαϊκής οδηγίας. Εάν δεν 

το κάνουμε δεν θα μας βάλει πρόστιμο η τρόικα, θα μας βάλει το πρόστιμο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν ακολουθούμε τον κανόνα. Αρα, αυτό που κάναμε 

ήταν να μειώσουμε τα κόστη της ΔΕΗ για να μην έχει ανάγκη να κάνει αυτό το 

πράγμα. 

 Το να μπορέσουν να μειωθούν περισσότερο, σημαίνει ότι πρέπει να 

γίνουν κι άλλες ενέργειες. Κι όπως ξέρετε σε μια επιχείρηση και επειδή έχετε 

επιχειρήσεις, δεν έχει σημασία αν είναι μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, παρόμοια 

πράγματα είναι. Τα μεγέθη αλλάζουν. Δεν γίνονται οι αλλαγές από τη μια μέρα 

στην άλλη. Αυτό είναι δεδομένο. Χρειάζεται χρόνο για να αποδώσει μια αλλαγή 

και για να μπορέσει η ΔΕΗ π.χ. να έχει φθηνότερο λιγνίτη. Αυτό θέλει χρόνο. 

Δεν είναι τόσο απλό αυτό να επιτευχθεί την άλλη μέρα. 

 Οσον αφορά το ΕΤΜΕΑ, το ΕΤΜΕΑ είναι ένα θέμα. Δυστυχώς, όπως και 

όλα τα υπόλοιπα, όπως και το ... με τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί ειναι καθαρά 
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για τις ανανεώσιμες πηγές αυτό, έτσι; Εμείς υπερβάλαμε εαυτόν όχι απλώς σε 

σχέση με αυτό που έλεγε η ευρωπαϊκή οδηγία κάναμε αλλά και στις εγγυημένες 

τιμές όπως είπε ο κύριος τα 55 λεπτά προηγουμένως, δώσαμε τις υψηλότερες 

τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι πέρσι το καλοκαίρι. Και πέρσι το 

καλοκαίρι είχαμε ακόμη τις υψηλότερες τιμές. Η μικρή, φτωχή Ελλάδα πλήρωνε 

την υψηλότερη τιμή. Ποιος την πλήρωνε; Ολοι εμείς την πληρώναμε. Οι 

ανανεώσιμες πηγές, εμείς τις πληρώνουμε. Είτε είναι οικιακός ο χρήστης της 

ενέργειας είτε είναι ένα μαγαζί είτε μια βιοτεχνία, μια βιομηχανία, δεν έχει 

σημασία, πληρώνει τις ΑΠΕ. Δεδομένο. Αυτό που πάθαμε λοιπόν ήταν το εξής 

με δυο λόγια: να έχουμε φτάσει το 2013 να έχουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά 

απ' όσα θα έπρεπε να έχουμε το 2020. Τέτοιος προγραμματισμός. Τα οποία 

όμως πρέπει να τα πληρώσουμε. Οι άνθρωποι επένδυσαν. Να δούμε όμως πώς 

θα τα πληρώσουμε. Το θέμα είναι να βρεθουν τρόποι. Γι' αυτό δεν πληρώνουμε 

μόνο το ΕΤΜΕΑ. Παίρνουμε χρήματα μέσω του τέλους της ΕΡΤ, μέσω του 

λιγνίτη, μέσω της ΔΕΗ για να καλύψουμε αυτή την τρύπα, γιατί πρόκειται για 

ένα έλλειμμα της τάξεως των 400 εκατομμυρίων αυξανόμενο. Θα μου πείτε τι 

κάνουμε.  

 Εδώ είναι το θέμα, όπως είπε και ο κύριος, συγγνώμη δεν θυμάμαι το 

όνομά σας, έχει υπογράψει μια σύμβαση. Ετσι έχουν υπογράψει και οι υπόλοιποι 

μια σύμβαση. Η σύμβαση δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή δεν μπορούμε να 

ακούμε, γιατί εσείς μιλήσατε για ένα οικιακό, 10 Κιλοβάτ. Αλλοι έχουν Μεγαβάτ 

με μια σύμβαση ...  Απαγορεύεται από το Σύνταγμα να αλλάξει η τιμή. Δεν 

μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές που κακώς δόθηκαν κάποτε. Δεν γίνεται αυτό 

το πράγμα, απαγορεύεται. Αρα, πρέπει να βρεθούν  άλλοι τρόποι. Και αυτή τη 

στιγμή κοιτάμε να - πέρα φυσικά έγινε η έκτακτη εισφορά... Κοιτάξτε, 

συγγνώμη, να πω το εξής: εδώ συμβάλλουμε όλοι για να ξεπεράσουμε την 

κρίση. Μειώθηκαν οι μισθοί, οι συντάξεις, έχουν γίνει τόσα πράγματα, δεν 

καταλαβαίνω κι εγώ, ειλικρινά το λέω και το λέω ευθέως, γιατί θα πρέπει κάποιοι 
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να έχουν αποδόσεις της τάξεως του 70%, του 80% και σε κάποιες περιπτώσεις 

του 180% ..... και να το πληρώνει ο κόσμος. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το 

πράγμα. Ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Αν ήταν άλλη περίοδος και όλα ήταν 

θαυμάσια στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα το κέρδος να ήταν όσο 

γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό είναι η ελεύθερη οικονομία. Αλλά αυτή τη στιγμή 

δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώνει για να έχουν κάποιοι τέτοιες αποδόσεις. Και 

πάλι με την εισφορά που μπήκε στα φωτοβολταϊκα και αιολικά κ.λπ.,και πάλι οι 

αποδόσεις είναι υψηλές, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αλλαξαν οι τιμές για τα 

καινούρια, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτή την κατάσταση. Και 

τώρα προσπαθούμε σε συνεργασία με τις τράπεζες να βρούμε μια λύση ώστε να 

μπορέσει να εξισορροπήσει το πράγμα και να μην καταρρεύσει. 

 Σε σχέση με αυτό με τη ΔΕΗ περί συμψηφισμού τιμολογίων δεν μπορεί 

να το κάνει ακόμη η ΔΕΗ. Είναι κάτι το οποίο μελετάται, ήδη το έχω 

κουβεντιάσει αρκετές φορές με το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μια σκέψη 

να κάνουμε ένα, το λέω δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το net .... Είναι ένα, δεν 

είναι η ανακάλυψη του τροχού, το κάνουν ήδη στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση. Θέλει λίγη δουλειά με ψηφιακά ζητήματα και μπορεί να γίνει, που εκεί 

θα διορθωθεί κατευθείαν αυτό το πράγμα, ειδικά με τους οικιακούς. Για τις 

καθυστερήσεις το σημείωσα. Εγώ δεν ήξερα για καθυστερήσεις στα οικιακά. 

Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχατε καθυστέρηση, έτσι; Το σημείωσα.  

 Στα άλλα υπάρχει καθυστέρηση. Οι υπόλοιποι των ΑΠΕ πληρώνονται με 6 

μήνες καθυστέρηση. Δεν ειναι από τη ΔΕΗ, είναι από ειδικό λογαριασμό από μια 

εταιρεία που διαχειρίζεται, κρατική εταιρεία που διαχειρίζεται τα χρήματα για τις 

ΑΠΕ.  

 Οι γεννήτριες για τη Ρόδο να μείνουν στο Κερατσίνι. Θα το δω. Δεν το 

ξέρω το θέμα. Κοιτάξτε, το γεγονός είναι ότι το Κερατσίνι θα αποσυρθεί 

σύντομα. 
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ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εχει ιστορική σημασία.  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αλλο πώς θα χρησιμοποιηθεί μετά. Μιλώ σαν μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής. Ξέρετε, έχει μεγάλες επιβαρύνσεις περιβαλλοντικές. Πάντως 

είναι ένα θέμα το Κερατσίνι που όντως το κοιτάμε και να δούμε πώς θα γίνει η 

χρήση. 

 Οσον αφορά τον ΤΑΡ, ο ΤΑΡ είναι στο ξεκίνημα. Εδώ ίσως θα πρέπει να 

δούμε, δεν ξέρω αν θα πρέπει ο τεχνικός διευθυντής γιατί τώρα θα στελεχωθεί 

η εταιρεία, ο ΤΑΡ Ελλάδος όπως το είπατε σωστά, θα δω πώς μπορεί να γίνει με 

το Βιοτεχνικό να έχετε επαφή. Αλλά θα πρέπει ίσως να γίνει και επαφή με τις 

κατασκευαστικές οι οποίες θα βγουν, γιατί βάλαμε έναν όρο στη συμφωνία μαζί 

τους ότι να μπορούν να συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες. Αυτά, όλες οι 

προμήθειες του ΤΑΡ θα γίνουν με διαγωνισμούς που θα τους επιβάλλει το 

ευρωπαϊκό Δίκαιο γιατί θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και μπήκε όρος να μην αποκλείονται ελληνικές εταιρείες. Με ποια 

έννοια; Με την έννοια να μπουν προδιαγραφές τέτοιου είδους που αποκλείονται 

οι ελληνικές επιχειρήσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα, επειδή ειναι ειδικό το έργο 

και ..... ως κύριος ο εργολάβος, το πιο απλό. Ο σωλήνας που περνάει το φυσικό 

αέριο. Αυτό σημαίνει κάποια εταιρεία θα προμηθεύσει, καποια βιομηχανία τους 

σωλήνες. Μία, δύο, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το πρότζεκτ, πάρα πολλά 

χιλιόμετρα. Εάν βάλουν π.χ. εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών κατασκευής 

σωλήνων, ναι, δεν υπάρχει ελληνική εταιρεία που να έχει τέτοια εμπειρία. Αλλά 

υπάρχουν όμως εταιρείες που έχουν παράξει σωλήνες φυσικού αερίου και έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απλά είναι με λιγότερα χρόνια 

εμπειρίας. Αυτό εννοώ να μην αποκλειστούν με τεχνικούς τρόπους, έτσι; Αλλά 

θα δούμε πώς μπορεί να γίνει για να έχετε επαφή με αυτά. 

 Χαράτσι και εισπρακτικός μηχανισμός. Σαν χώρα το 2013 δεν έχουμε 

άλλον εισπρακτικό μηχανισμό μηχανογραφημένο και σωστό από κάθε άποψη 
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εκτός της ΔΕΗ; Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι πώς θα φτιάξουμε 

δεύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός 

τέτοιος. Ούτε η Εφορία δεν έχει. Αυτή είναι η πρόθεση. Γι' αυτό μπήκε το 

χαράτσι εκεί. Αν θέλουμε να έχουμε απόδοση για κάποια πράγματα, μόνο μέσω 

μηχανισμού της ΔΕΗ γίνεται σήμερα. Ηδη μελετάται και γίνεται και έχει γίνει 

πολλή δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών απ' ό,τι ξέρω απο το σύστημα της 

πληροφορικής στην ομάδα εκείνη για να υπάρξει δεύτερος μηχανισμός, διότι θα 

σας πω το εξής: ... από πέρσι το καλοκαίρι ειμαι εναντίον το να είναι όλα αυτά 

μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ ... Κι εγώ πληρώνω λογαριασμούς όπως όλοι μας. 

Είναι αδιανόητο να είναι όλα αυτά μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ συμφωνώ. Και 

περί τελωνειακών και δημοτικά τέλη και χίλια δυο άλλα. Και η ΕΡΤ ακόμη, 

βεβαίως. Ο μισός λογαριασμός της ΔΕΗ δεν αφορά το ρεύμα.  

 Το να αλλάξει ο λογαριασμός, το να γίνει καθαρά λογαριασμός 

ενεργειακός και όχι πρόσθετες υπηρεσίες, θέλει κάποια δουλειά. Δεν είναι τόσο 

απλό. Θέλει σοβαρή δουλειά και το λέω ειλικρινά αυτό το πράγμα γιατί το 

προσπαθώ ένα χρόνο και δεν ειναι τόσο εύκολο, αλλά θα γίνει. Αυτό θα γίνει. 

Αυτό είναι "θα" αλλά θα γίνει.  

 Λοιπόν, τις ΥΚΟ. Οι ΥΚΟ είναι μια ιστορία, παλιά πονεμένη ιστορία που 

πληρώνουμε όλοι το ηλεκτρικό ρεύμα για τα νησιά, έτσι; Η λύση δεν είναι να 

μην το πληρώνουμε. Μιλάω για την ... Η λύση είναι να κάνουμε αυτό που 

χρειάζεται. Τι είναι αυτό που χρειάζεται για να ... Οι ΥΚΟ είναι χονδρικά σας λέω 

γύρω στα 800 με 900 εκατομμύρια το χρόνο που τα πληρώνουμε όλοι. Αυτό 

όμως για να φύγει από πάνω μας γίνεται με έναν τρόπο. Διασύνδεση των 

νησιών με υποβρύχιο καλώδιο. Ηδη θα γινει των Κυκλάδων και όχι "θα" με την 

έννοια... έχει γίνει ήδη ο διαγωνισμός για να αναδειχθούν οι ανάδοχοι. Μόνο 

αυτό των Κυκλάδων, το οποίο ήταν τέλος πάντων στη διαδικασία να γίνει τα 

τελευταία 10 χρόνια. Τώρα είναι στη διαδικασία να υλοποιηθεί. Αυτό θα φέρει 
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όφελος, θα γλιτώσουμε όλοι 400 εκατομμύρια κατευθείαν, μόνο με αυτό το 

έργο. Και όταν γίνει και της Κρήτης που είναι το επόμενο και περιμένουμε την 

έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση, η Κρήτη είναι 

άλλα 400. Χονδρικά θα μείνουν κάτι λίγα από μικρά νησιά και κλείνει το θέμα 

των ΥΚΟ κι αυτο θα γίνει μέσα στα επόμενα τρία χρονια, καταρχήν των 

Κυκλάδων, έτσι; Για να είμαι ακριβής. 

 Τώρα, το πόσο μπορεί να ελαφρυνθεί η βιοτεχνία από τα ΥΚΟ. Σημαίνει 

ότι ό,τι ελαφραίνεις μια κατηγορία, σημαίνει θα το πληρώσουν οι υπόλοιποι. Να 

το εξαφανίσουμε δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι ένα κόστος πλέον δεδομένο. 

Είναι πάγιο. Ειναι ανελαστικό κόστος. Αυτό θα το κοιτάξω που είπατε, γιατί 

μέχρι σήμερα δεν έχω υπόψη μου εγώ καμία... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 

 Αυτό είπα και το επαλαμβάνω, και για τη δικαστική απόφαση, θα το δω.  

 Νομίζω έχει μείνει... Αυτό που ουσιαστικά θέλω να σας πω είναι ότι καλό 

είναι να έχουμε όλοι υπόψη μας τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ειναι η ώρα για να 

πούμε, αν θέλετε, ούτε τι κακό έγινε πριν, ούτε να τάζουμε όπως έλεγε και ο 

πατέρας μου λαγούς με πετραχήλια. Δεν υπάρχουν λεφτά. Πρέπει σήμερα να 

λύσουμε τα προβλήματα για να μπορέσουμε να υπάρχουμε αύριο. Αυτή είναι η 

... Ευτυχώς δεν είναι όλα έτσι. Ευτυχώς. Κάποια μπορούν να λυθούν πολύ πιο 

γρήγορα, μπορούν να τακτοποιηθούν αν θέλετε και να υπάρξει η ανάσα που 

χρειάζεται για όλους και για την οικονομία και για τους επιχειρηματίες, μικρούς 

μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία και για όλους, μπορεί να γίνουν πιο γρήγορα. 

Αλλά κάποτε κάτι πρέπει να γίνει. Αν δεν τα κάνουμε, αυτό που σας είπα μόλις 

προηγουμένως, η διασύνδεση των Κυκλάδων, αν δεν την κάνουμε θα 

συνεχίσουμε να πληρώνουμε 400 εκατομμύρια το χρόνο γι' αυτό το πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αν μπορούμε να γινει γρηγορότερα. Γίνεται αυτό;  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα σας πω το εξής: για να γινει γρηγορότερα δώσαμε τη 

δυνατότητα μέσω του διαγωνισμού, διεθνής διαγωνισμός, να μπουν 
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περισσότερες εταιρείες σε περισσότερα κομμάτια για να υλοποιηθεί σε 

μικρότερο χρόνο. Αυτό είναι για να μειωθει ο χρόνος από 36 μήνες που ήταν, 38 

μήνες, θα κατεβεί στα 2 χρόνια. Αυτό για να γίνει έπρεπε να μπουν 

περισσότερες εταιρείες για να γίνει αυτό το πράγμα και αυτή είναι η ουσία. Ηδη 

έγινε σας λέω μέσα στο χρόνο αυτό, ναι, σε ένα χρόνο, δεν γίνεται... Δυστυχώς, 

αυτά τα έργα είναι και μεγάλα και χρονοβόρα. Εγινε η διασύνδεση με την 

Εύβοια. Ηδη έπεσε το καλώδιο, ήδη συνδέθηκε στη Νέα Μάκρη. Αυτό και μόνο 

είναι ένα κόστος ... Η Εύβοια ειναι και μεγάλη από θέμα κατανάλωσης κ.λπ.. 

Γίνονται έργα, γίνονται τρέχοντας και πρέπει να έχουμε όλοι λίγο υπομονή.  

 Εγώ αυτό που λέω, αυτό αν θέλετε ευχαρίστως και να ξανάρθω σε 6 

μήνες να τα ξαναπούμε ... εάν δεν γίνει. Το τι έγινε πριν 10 χρόνια ή πριν 20, 

μπορούμε να την κάνουμε παρέα κάποια στιγμή άλλη αλλά δεν είναι η ώρα για 

να κάνουμε τέτοιου είδους κριτικές. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 ...γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή για να πέσει η τιμή. Θα μου 

πείτε πόσο. Δεν ξέρω. Και αν δεν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις υπάρχει και η 

διαιτησία. Ολα όσα πρέπει να γίνουν γίνονται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νικολακάκης.  

ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ: Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ο νόμος είναι ο 4001 άρθρο 195 που 

δημοσιεύθηκε 22 Αυγούστου 2011. Το λέω για τα στοιχεία σας, κ. Υπουργέ, 

άρθρο 195 Ν. 4001 που δημοσιεύθηκε 22 Αυγούστου 2011 που απαγορεύει η 

ΔΕΗ να εισπράττει το...  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σημειώθηκε και θα σας απαντήσω άμεσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νικολακάκης και κλείνουμε.  

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ: Λέτε για τα κόστη. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που η ΔΕΗ 

διαφημίζεται στα κανάλια. Μονοπώλιο ειναι, δεν έχω άλλη επιλογή. Αυτά δεν 

είναι λεφτά πεταμένα;  
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ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Οχι, κοιτάξτε, μισό λεπτο να σας πω. Εντάξει, καταλαβαίνω 

κάποια πράγματα. Η ΔΕΗ επιδοτείται σε πολλά πράγματα, για πολλές ... από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενας απο 

τους όρους που υπάρχει πάντα σ' αυτά τα δάνεια  είναι ότι θα πρέπει να 

προβάλλεται το έργο για το οποίο χρηματοδοτήθηκε.   

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ: Εγω πιστεύω άλλο είναι. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κοιτάξτε, η ΔΕΗ, για να μην κάνουμε το σύνηθες των 

ελληνικών συνωμοσιών, είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο με τους 

κανόνες της κεφαλαιαγοράς και ειδικά επειδή έχει πολύ μεγάλα δάνεια, είχε και 

έχει πολύ μεγάλα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πιστέψτε με 

ότι ελέγχεται στο παραμικρό. Γι' αυτό και βγαίνουν και όλα αυτά που βγαίνουν 

κατά διαστήματα. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου-διάλογοι) 

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επανέλθω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Υπουργέ που ήσασταν μαζί 

μας.... στο δύσκολο έργο σας. 

 Λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
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