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Θέμα: «Νόμος για πώληση ποσοστού 30 % της ΔΕΗ» 

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κρίσιμος πολιτικός διάλογος και διεξάγεται ένας 

σημαντικός αγώνας με τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις σχετικά με την απόφαση της 

κυβέρνησης για την πώληση και την ιδιωτικοποίηση ποσοστού 30% της ΔΕΗ. 

Ο Νόμος που η κυβερνητική πλειοψηφία προώθησε και τελικά ψήφισε στο θερινό τμήμα της 

Βουλής, αφορά την ενεργειακή υποδομή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, άρα ξεφεύγει από 

τα στενά πλαίσια των αργαζόμενων στη ΔΕΗ και αφορά όλον τον Ελληνικό λαό. 

Με το συγκεκριμένο Νόμο της κυβέρνησης προωθείται η πώληση της λεγόμενης «Μικρής ΔΕΗ», 

που θα περιλαμβάνει ποσοστό 30% από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και 

δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Δηλαδή περνούν σε ιδιωτικά συμφέροντα 11 μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος, μεγάλο μέρος των κοιτασμάτων λιγνίτη, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων, 

υδροηλεκτρικές μονάδες, δικαιώματα χρήσης ποταμών και λιμνών, χιλιάδες στρέμματα 

απαλλοτριωμένων χωραφιών και αφαιρείται από την Κύρια ΔΕΗ το πιο προσοδοφόρο κομμάτι της, 

το οποίο παραχωρείται στο ιδιωτικό κεφάλαιο σε εξευτελιστική τιμή, μαζί και 2 εκατ. καταναλωτές. 

Πρόκειται για ένα τεράστιο Εθνικό σκάνδαλο, αφού παραχωρείται, στην κυριολεξία, δωρεάν 

δημόσιος και εθνικός πλούτος. 

Ως Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να πάρουμε θέση και να 

εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας για ψηφισθέν νομοσχέδιο, εκτός από τα ανωτέρω, και 

για τους ειδικότερους λόγους που αφορούν την πώληση και την εκχώρηση δικαιωμάτων που 

αφορούν του ορυκτούς πόρους της χώρας όπως είναι τα λιγνιτικά κοιτάσματα αλλά και τους 

υδατικούς πόρους της χώρας που αφορούν τους μεγάλους ταμιευτήρες νερού των 

υδροηλεκτρικών φραγμάτων της ΔΕΗ.  

Τα λιγνιτικά κοιτάσματα που εκμεταλλεύεται σήμερα η ΔΕΗ και αυτά που έχουν εντοπισθεί και 

προσδιορισθεί  ως αποθέματα των μελλοντικών εκμεταλλεύσεων συνιστούν βασικό μέρος του 

ορυκτού πλούτου της χώρας. Η πώληση τους σε ποσοστό 30% με οικονομικά μόνο κριτήρια τα 

παραδίδει στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση, διότι δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται οι κατάλληλες 
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εποπτικές αρχές και δομές ελέγχου ούτε οι διασφαλίσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά 

αποδεκτή αξιοποίηση των ορυκτών πόρων. 

Οι υδατικοί πόροι, οι τεχνητές λίμνες και τα ποτάμια συστήματα που σήμερα αξιοποιεί η ΔΕΗ και 

που έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματα χρήσης και αξιοποίησης τους, επίσης πωλούνται κατά 

ποσοστό 30%. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής αποκτά δικαιώματα και έλεγχο επί των υδατικών 

πόρων της χώρας, δηλαδή με έμμεσο τρόπο ελέγχει το νερό που όμως δεν είναι απλά μηχανισμός 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά κοινωνικό αγαθό απαραίτητο συστατικό της ζωής των 

ανθρώπων και των οικοσυστημάτων. 

Αξίζει να τονισθεί ότι είναι πρόσφατη η εμπειρία της χρεοκοπίας κάποιων ιδιωτικών επιχειρήσεων 

που επιχείρησαν να λειτουργήσουν στον τομέα της διανομής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, τι επιπτώσεις θα προκύψουν αν χρεοκοπήσουν και αυτοί που πιθανά 

θα έχουν αγοράσει το 30% των λιγνιτικών κοιτασμάτων και των υδροηλεκτρικών φραγμάτων της 

ΔΕΗ;; 

Από τους παραπάνω προβληματισμούς και διαπιστώσεις καταλήγουμε ότι η προωθούμενη 

πώληση του 30% της ΔΕΗ, με όλες τις υποδομές που αναφέρθηκαν, δημιουργεί τεράστιες 

επιπτώσεις και είναι επιζήμια για την αναπτυξιακή προοπτική και την επιβίωση του Ελληνικού 

λαού.  

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων εκφράζει την αντίθεση του και ζητά την ακύρωση του 

νομοσχεδίου που ψηφίστηκε, διότι εκχωρεί προς πώληση σημαντικά αποθέματα φυσικού 

πλούτου αλλά και βασικές και ζωτικής σημασίας υποδομές της χώρας. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 
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