Ομιλία Βασίλη Γιόγιακα για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ και τις ΑΠΕ
Συντάχθηκε απο τον/την vdella
Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 20:01 -

Ο Βασίλης Γιόγιακας μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής για την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη
στήριξη των ΑΠΕ. «Όσοι από την αντιπολίτευση κάνουν σήμερα κριτική για το σχέδιο
διάσωσης της ΔΕΗ αποσιωπούν τις σοβαρές ευθύνες της προηγούμενης Κυβέρνησης για την
παρά λίγο χρεωκοπία της», τόνισε ο βουλευτής Θεσπρωτίας
Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα
έχει καλά νέα για τους καταναλωτές, για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, για την εθνική
οικονομία.
Ένα πολύ καλό νέο είναι ότι
προχωρά το σχέδιο διάσωσης της Δ.Ε.Η..
Και έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό.
Γιατί δεν έχει γίνει αντιληπτό πόσο κοντά έφτασε η ΔΕΗ στην χρεωκοπία και πόσο
καταστροφικό θα ήταν κάτι τέτοιο.
Γιατί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για την τότε Κυβέρνησης, που σήμερα ως αξιωματική
αντιπολίτευση τις αποσιωπά…
Ο κόσμος όμως, πρέπει να γνωρίζει!
Πρέπει να γνωρίζει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αγνοήσει όλα εκείνα που
προειδοποιούσαν για την τραγική κατάσταση της ΔΕΗ:

-

τον απότομη βουτιά του τζίρου,
τη μεγάλη έκθεση σε δανεισμό,
την έκρηξη των ανεξόφλητων οφειλών,
τα προβλήματα ρευστότητας.

Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι ο τρόπος που η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε να
προχωρήσει στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας είχε αποτέλεσμα να χάσει η ΔΕΗ μερίδια
αγοράς με τους χειρότερους δυνατούς όρους.
Με τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ υποχρέωσε τη
ΔΕΗ να πουλάει στους ανταγωνιστές της ρεύμα σε τιμή κάτω του κόστους.
Με τη συνολική ζημιά να έχει υπολογιστεί στα 600 εκατομμύρια ευρώ.
Στην αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ μείωσε δραστικά το οικονομικό όφελος για την ΔΕΗ.
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Με τις επιλογές της γκρέμισε την αξία των μετοχών της Επιχείρησης.
Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πόσο βαθιά θα άφηνε το σημάδι της στην οικονομία μια πολύ
πιθανή, πριν μερικούς μήνες, χρεωκοπία της ΔΕΗ.
Τις επιπτώσεις στους μεγαλύτερους και μικρότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
που πουλούσαν στη ΔΕΗ.
Τους προμηθευτές και μικρούς εργολάβους σε κάθε περιοχή που δραστηριοποιείται η ΔΕΗ.
Στη ΔΕΠΑ, που έχει σημαντικότερο πελάτη για την προμήθεια φυσικού αερίου τη ΔΕΗ.
Στις μεγάλες βιομηχανίες που θα μείωναν την παραγωγή τους χωρίς τα ειδικά τιμολόγια και
τις ειδικές παροχές της ΔΕΗ.
Αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δε θα μπορούσαν να σηκώσουν το αυξημένο
ενεργειακό κόστους και θα έβαζαν λουκέτο.
Στις τράπεζες, που θα έβλεπαν τα αποτελέσματά τους να χειροτερεύουν καθώς είχαν
αποδεσμεύσει καταθέσεις της ΔΕΗ πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν εγγύηση σε
χρήμα για την αναχρηματόδοτηση των δανείων της Επιχείρησης.
Πάνω απ’ όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι χιλιάδες
νοικοκυριά θα έμεναν χωρίς ρεύμα ή με συνεχείς διακοπές ρεύματος.
Με μεγαλύτερο πρόβλημα να έχουν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας, που η ΔΕΗ
ηλεκτροδοτεί ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου.
Αυξήσεις τιμών, πτώση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, κλείσιμο επιχειρήσεων,
αύξηση της ανεργίας.
Πολύ απλά, κυρίες και κύριο συνάδελφοι, η ΔΕΗ ήταν πολύ μεγάλη να αποτύχει!
Γιατί αυτό θα είχε αντίκτυπο σε όλη την οικονομία μας!
Αυτή την αλήθεια αποκρύπτουν όσοι από την αντιπολίτευση κάνουν σήμερα κριτική για το
σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ.
Ευτυχώς όμως, το σχέδιο αυτό προχωρά.
Το πρώτο βήμα έγινε με τα πρόσφατα μέτρα για να ενισχυθεί η ρευστότητα της
επιχείρησης και με τα οποία διασφαλίστηκε ότι η ΔΕΗ είναι βιώσιμη.
Το δεύτερο βήμα είναι αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο ώστε η ΔΕΗ να μπορεί να
λειτουργήσει ως σύγχρονη επιχείρηση σε μια ανοιχτή αγορά.
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Όχι με όρους παλιού Δημοσίου σε μια μονοπωλιακή αγορά.
Το τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή ενός σχεδίου ανάπτυξης που αναμένουμε να θα
παρουσιαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα καλά νέα που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για τους
καταναλωτές, για τους επενδυτές, για την οικονομία μας είναι κι άλλα.
Είναι το μοντέλο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των
δικτύων φυσικού αερίου στη χώρα μας και στη μεγαλύτερη χρήση του από επιχειρήσεις και
νοικοκυριά.
Είναι η μικρότερη επιβάρυνση όλων των καταναλωτών που μοιράζονται το κόστος για την
ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Είναι η στήριξη μεγάλων έργων για σύνθετους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
ισχύ πάνω από 250 μεγαβάτ και η συμμετοχή περισσότερων μονάδων ΑΠΕ στη
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι η πρόβλεψη κανόνων για να αναπτυχθεί το δίκτυο φόρτισης των ηλεκτρικών
οχημάτων, κάτι που είναι βασική προϋπόθεση για να στραφεί μαζικά ο κόσμος στην
ηλεκτροκίνηση.
Είναι το φιλικότερο πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών βιοαερίου-βιομάζας από φορείς
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που θα βοηθήσει περιβαλλοντικά και οικονομικά τις
τοπικές κοινωνίες.
Είναι η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε γη υψηλής
παραγωγικότητας, χωρίς αυτή να αποβαίνει σε βάρος της καλλιεργητικής δραστηριότητας
και της αγροτικής παραγωγής.
Με όριο το 1% αυτής της γης ανά νομό και για παραγόμενη ενέργεια μέχρι 1 μεγαβάτ.
Αυτό θα βοηθήσει τους αγρότες μας να απεξαρτηθούν από το πετρέλαιο και τη βενζίνη του
χρησιμοποιούν σήμερα για διάφορες ανάγκες τους.
Να έχουν καθαρή ενέργεια εκεί που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται, αλλά και να μπορούν
να ενισχύουν το εισόδημά τους πουλώντας το περίσσευμα…
Πίσω όμως από τα καλά νέα που φέρνουν οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού
αερίου, για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, για την ηλεκτροκίνηση, υπάρχει ένας μεγάλος,
φιλόδοξος στόχος:
Είναι η οριστική απεξάρτηση της χώρας μας από τον λιγνίτη το αργότερο μέχρι το 2028.
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Και η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών, ώστε από αυτές να παίρνουμε το
35% της ενέργειας που καταναλώνουμε και το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγουμε.
Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά.
Με καθαρούς κανόνες που διαμορφώνουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ευνοούν τις
επενδύσεις και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.
Αυτή είναι η πυξίδα μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε
μέσα και έξω από τη χώρα.
Μιας κυβέρνησης που τολμά ρήξεις με το παρελθόν, για μία Ελλάδα που θα αντικρίζει με
αυτοπεποίθηση το μέλλον!
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