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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΣΟΤ ΔΕΦΑ ΚΑΙ ΣΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Από τον Ειρθνικό μζχρι τθ Μ. Ανατολι, από τθν Αφρικι μζχρι τθν Αρκτικι οι περιοχζσ ενεργειακϊν κοιταςμάτων, οι 

δρόμοι μεταφοράσ ενεργειακϊν πόρων, οι χερςαίοι και καλάςςιοι διάδρομοι μεταφοράσ αγακϊν, αποτελοφν 

αντικείμενο κανάςιμθσ διαπάλθσ ανάμεςα ςε μονοπωλιακοφσ ομίλουσ και ιμπεριαλιςτικζσ ςυμμαχίεσ. 

Ο κλάδοσ του Φυςικοφ Αερίου αποτελεί ςθμαντικό πεδίο νζων κερδοφόρων επενδφςεων για το κεφάλαιο και 

εντείνεται ο ανταγωνιςμόσ για τον ζλεγχο των δρόμων μεταφοράσ του και το μοίραςμα των αγορϊν διάκεςισ του. 

το πλαίςιο αυτό προχωρά θ πϊλθςθ του 66% του ΔΕΦΑ. Η δεφτερθ φάςθ του νζου διαγωνιςμοφ ιδιωτικοποίθςθσ 

του Εκνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ ολοκλθρϊνεται με τθν κατάκεςθ δεςμευτικϊν  προςφορϊν ςτισ 16/2/2018. 

Οι εξελίξεισ ςτθ χϊρα μασ ςτο δρόμο τθσ «απελευκζρωςθσ» επιταχφνκθκαν με τα μνθμόνια, όμωσ οι βάςεισ είχανε 

μπει πολφ νωρίτερα με τθν ψιφιςθ τθσ ςυνκικθσ του Μάαςτριχτ το 1992, που ειςιγαγε το «δίκαιο του 

ανταγωνιςμοφ» όπωσ εκφράηεται ςτον κλάδο, δθλαδι τθν ίδια τθν «απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ».  

Η πϊλθςθ τθσ τεράςτιασ τεχνικισ και ςτρατθγικισ ςθμαςίασ υποδομισ του ΔΕΦΑ αποτελεί πολιτικι δζςμευςθ τθσ 

ςθμερινισ και των προθγοφμενων κυβερνιςεων και περιλαμβάνει διαςυνδετιριουσ αγωγοφσ υψθλισ πίεςθσ με 

άλλεσ χϊρεσ, τουσ μετρθτικοφσ ςτακμοφσ, το ςτακμό ςυμπίεςθσ ςτθ Ν. Μεςθμβρία, πζντε Κζντρα Λειτουργίασ και 

υντιρθςθσ και τον Σερματικό τακμό Τγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (ΤΦΑ) Ρεβυκοφςασ, που  ςυγκαταλζγεται 

ςτουσ δεκατρείσ αντίςτοιχουσ ςτακμοφσ ΤΦΑ, που λειτουργοφν ςιμερα ςε όλο το χϊρο τθσ Μεςογείου και τθσ 

Ευρϊπθσ. Η τρίτθ δεξαμενι αναμζνεται να αυξιςει τθ ςυνολικι αποκθκευτικι ικανότθτα του τακμοφ ςε 225.000 

κ.μ. ΤΦΑ από 130.000 κ.μ. ΤΦΑ που είναι ςιμερα. 

Δείκτθσ τθσ διαπάλθσ που διεξάγεται μεταξφ Ε.Ε., ΗΠΑ και Ρωςίασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι με επίκεντρο τα 

ενεργειακά αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ τθσ υπεράκτιασ πλωτισ μονάδασ παραλαβισ, αποκικευςθσ και αεριοποίθςθσ 

ΤΦΑ ςτθν Αλεξανδροφπολθ, που εντάςςεται ςτα ζργα κοινοφ ενδιαφζροντοσ τθσ Ε.Ε. και αποςκοπεί ςτθ 

δθμιουργία μίασ τζταρτθσ πφλθσ ειςαγωγισ φυςικοφ αερίου ςτθν χϊρα, αποκθκευτικισ ικανότθτασ ζωσ 170.000 

κ.μ. ΤΦΑ. Σο ΑΦΑ Αλεξανδροφπολθσ κα διαχειρίηεται νζεσ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου (ςχιςτολικικοφ από τισ ΗΠΑ) 

και ςτοχεφει ςτθν ελλθνικι και τθν περιφερειακι αγορά τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ όπωσ θ ερβία, θ ΠΓΔΜ, θ 

Ρουμανία αλλά και θ Ουκρανία. Δεν είναι άςχετθ με το ζργο αυτό και θ ιδιωτικοποίθςθ του λιμζνα 

Αλεξανδροφπολθσ, που παίρνει ςειρά μετά τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ. 

Επίςθσ προχωρά θ καταςκευι του αγωγοφ «ΣΑΡ», που κα μεταφζρει φυςικό αζριο από τθν περιοχι τθσ Καςπίασ 

μζςω Ελλάδασ και Αλβανίασ και δια μζςου τθσ Αδριατικισ κάλαςςασ κα καταλιγει ςτθ Νότια Ιταλία και ζπειτα ςτθ 

Δυτικι Ευρϊπθ. Ιςχυρίηονται ότι θ διζλευςθ του αγωγοφ από τθν Ελλάδα εξαςφαλίηει φτθνό φυςικό αζριο για τα 

λαϊκά νοικοκυριά, ενϊ δεν υπάρχει καμία τζτοια πλθροφορία που να αναφζρεται ςε τζτοια ριτρα ςτθν 

προκαταρκτικι ςυμφωνία κυβζρνθςθσ και κοινοπραξίασ «ΣΑΡ». Οι πλθροφορίεσ, μάλιςτα, ςυγκλίνουν ςτθν 

εκτίμθςθ ότι ςτθν επιλογι τθσ κοινοπραξίασ κακοριςτικό ρόλο δεν ζπαιξε θ ζγνοια τουσ να προμθκεφουν με φτθνό 

αζριο τον ελλθνικό λαό, αλλά το ακριβϊσ αντίκετο! Ότι, δθλαδι, οι αγορζσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ιταλίασ, ζχουν από 

τισ υψθλότερεσ τιμζσ παροχισ φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ. Ενδεικτικά το 2013 – 2014  ςτθν Ελλάδα: 33,3 € ανά 

MWh, ςτθ Γερμανία: 24,5 €/MWh και ςτθ Μ. Βρετανία: 22,9 €/MWh. Σεράςτια κζρδθ κα αποκομίςει θ κοινοπραξία 

«αχ Ντενίη ΙΙ», που εκμεταλλεφεται το αηζρικο φυςικό αζριο, τθν οποία αποτελοφν μερικά από τα μεγαλφτερα 
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ενεργειακά μονοπϊλια του κόςμου. Μεγάλα κζρδθ επίςθσ από τθ μεταφορά του αερίου κα βγάλουν και οι 

εταιρείεσ που ελζγχουν τον «ΣΑΡ». Η γεωςτρατθγικι «αναβάκμιςθ» και θ μετατροπι τθσ Ελλάδασ ςε «ενεργειακό 

κόμβο», για τα οποία επαίρεται θ κυβζρνθςθ, εκείνο που «αναβακμίηει» είναι τθ βακφτερθ εμπλοκι τθσ χϊρασ 

ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ και μονοπωλιακοφσ ανταγωνιςμοφσ. 

Όταν ςτρατθγικόσ ςτόχοσ ςτθν ενζργεια είναι το ιδιωτικό κζρδοσ, κα επιδιωχκεί να περιοριςτοφν τα εργαςιακά 

δικαιϊματα, ϊςτε αφενόσ να περάςουν όςο το δυνατόν πιο ανϊδυνα και με τισ λιγότερεσ δυνατζσ αντιδράςεισ οι 

επόμενεσ αναδιαρκρϊςεισ και αφετζρου να εδραιωκεί θ δυνατότθτα να αυξθκεί το περικϊριο κζρδουσ με χτφπθμα 

των μιςκολογικϊν και εργαςιακϊν δικαιωμάτων. Η ουςία τθσ εργολαβοποίθςθσ, εδϊ και 20 και πλζον χρόνια ιταν 

διαρκρωτικι και αυτι παραμζνει θ ουςία μζχρι ςιμερα. Η δε πολιτικι τθσ εργοδοςίασ δεν κα αλλάξει, αντίκετα κα 

ςκλθρφνει όςο προχωρά θ «απελευκζρωςθ». Επιπλζον θ πολυδιάςπαςθ αντικειμζνου και οι ιδιωτικοποιιςεισ 

δθμιουργοφν κινδφνουσ ςτθν εκτίμθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ επικινδυνότθτασ, που κα πρζπει να αφορά ςυνολικά 

τθ μεταφορά, τθ διανομι και το ςκζλοσ τθσ εςωτερικισ εγκατάςταςθσ φυςικοφ αερίου, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ 

πικανότθτα ενόσ εναρκτιριου γεγονότοσ, θ ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων, θ ςυνδυαςμζνθ ικανοποίθςθ των 

κοινωνικϊν αναγκϊν, θ προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. 

Είναι ενδεικτικό ςτον τομζα τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ το βρετανικό παράδειγμα τθσ πενταετίασ 1990 - 1995 όπου 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «απελευκζρωςθσ» οι κζςεισ εργαςίασ μειϊκθκαν ςφμφωνα με δθμοςιεφματα κατά 42%. 

Όπου υπάρχει «ανάπτυξθ» (με τθν όπιςκεν, δθλαδι με όρουσ ιδιωτικοποιιςεων) αλλάηει θ ςφνκεςθ των 

εργαςιακϊν ςχζςεων και χτυπιοφνται τα εργατικά δικαιϊματα. Επίςθσ ενδεικτικζσ είναι οι δραματικζσ αυξιςεισ 

τιμϊν ςε Δανία, Βρετανία, ουθδία όπου επικρατεί ο δικεν ευεργετικόσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ιςχυρϊν 

μονοπωλιακϊν ομίλων. τισ χϊρεσ αυτζσ, μεταξφ του 2001 και του 2006 οι τιμζσ αυξικθκαν από 77% ζωσ 91%. 

Αντίςτοιχα, ςτον τομζα του φυςικοφ αερίου οι τιμζσ οικιακισ κατανάλωςθσ διπλαςιάςτθκαν μζςα ςτο 2006 ςτθ 

Γαλλία και ςτθ Γερμανία.  Η ιδιωτικοποίθςθ προχωράει με γριγορουσ ρυκμοφσ και θ κυβζρνθςθ δεν δίνει καμία 

εγγφθςθ για τουσ εργαηόμενουσ, για τισ κζςεισ εργαςίασ και τα δικαιϊματα τουσ, ροκανίηει το χρόνο. 

υνάδελφε, ςυναδζλφιςςα,   

Η πολιτικι τθσ «απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ ενζργειασ» φζρνει μείωςθ οργανικϊν κζςεων, εντατικοποίθςθ 

εργαςίασ, εργολαβοποιιςεισ και outsourcing, μειϊςεισ μιςκϊν, μεγάλεσ αυξιςεισ τιμϊν για τα λαϊκά νοικοκυριά, 

επιςφάλεια ςτθ λειτουργία των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων, μεγαλφτερθ ενεργειακι εξάρτθςθ τθσ χϊρασ και 

εμπλοκι του λαοφ μασ ςε ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ. Απζναντι ςε όςα ςυμβαίνουν ςε καλοφμε να ενιςχφςεισ 

τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ και να ςυμβάλεισ ςτθ διεφρυνςθ τθσ ταξικισ γραμμισ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. Να 

δυναμϊςεισ το Κλαδικό ωματείο Ενζργειασ, τον αγϊνα απζναντι ςε εργοδοςία και κυβζρνθςθ. Γφρνα τθν πλάτθ ςε 

παλιζσ και νζεσ κυβερνθτικζσ ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ, που είναι τα ςτθρίγματα τθσ εργοδοςίασ.   

τθν επίκεςθ κυβζρνθςθσ – εργοδοτών – ΕΒ να αντιτάξουμε τθν οργάνωςι μασ ςε επίπεδο κλάδου. Να 

ορκϊςουμε τείχοσ αντίςταςθσ με ςτόχο να εμποδιςτοφν και να ανατραποφν τα ςχζδιά τουσ. Οι επιχειρθματικοί 

όμιλοι παρά τουσ μεταξφ τουσ ανταγωνιςμοφσ και αντιπαρακζςεισ, εναρμονίηονται, «τα βρίςκουν» όταν επιτίκενται 

ςτα δικαιϊματα των εργαηομζνων και τθσ λαϊκισ οικογζνειασ. 

Διεκδικοφμε και παλεφουμε για ποιοτικά ενεργειακά ςυςτιματα, φτθνι ενζργεια για το λαό και ευρφτερα 

λειτουργία με γνϊμονα το λαϊκό ςυμφζρον και όχι το κζρδοσ: 

 Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ, χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. Κςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία. 
 Ανάκλθςθ τθσ πϊλθςθσ του ΔΕΦΑ (του Εκνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου). 
 Κατάργθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν περαιτζρω απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ του φυςικοφ αερίου και 

ανάκλθςθ προθγοφμενων νόμων ςτο δρόμο αυτό. Κατάργθςθ του ΣΑΙΠΕΔ. 
 

Ο αγώνασ των εργαηομζνων πρζπει να ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενιαίου, κρατικοφ φορζα ενζργειασ, που κα 

υπόκειται ςε κοινωνικό ζλεγχο, κα λειτουργεί με επιςτθμονικό ςχεδιαςμό, κα εξαςφαλίηει ενιαία αςφαλι και 

ποιοτικι λειτουργία των ενεργειακών ςυςτθμάτων με γνώμονα τθν ικανοποίθςθ των ςφνκετων αναγκών τθσ 

ςφγχρονθσ λαϊκισ οικογζνειασ. 


