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ΠΡΟ: 
Υπουργό  Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κ. Σκρζκα Κωνςταντίνο 

 
ΘΕΜΑ: «Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ΔΕΘ» 
 
 κφριε Υπουργζ 

Τα μζλθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων (ΠΕΔ) Δυτικισ 
Μακεδονίασ ςτθν τελευταία τουσ ςυνεδρίαςθ ςυηιτθςαν διεξοδικά το κζμα τθσ αφξθςθσ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Δ.Ε.Θ.  Α.Ε. και αποφάςιςαν ομόφωνα να δθλϊςουν τθν αντίκεςι 
τουσ ςτθν περαιτζρω ιδιωτικοποίθςι τθσ. 

Θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ΔΕΘ ΑΕ επιφζρει περιοριςμό του Δθμοςίου, με 
επακόλουκο τθν απϊλεια του κρατικοφ ελζγχου ςτθ μεγαλφτερθ επιχείρθςθ του δθμοςίου και 
τθσ χϊρασ. 

Αυτό  ςθμαίνει ουςιαςτικά και πρακτικά και τθν οριςτικι ριξθ μιασ ςχζςθσ, δομθμζνθσ  εδϊ και 
δεκαετίεσ  με τθν κοινωνία, πόςο δε μάλλον με τθν κοινωνία τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, όπου και 
ξεδίπλωνε ςχεδόν αποκλειςτικά τθν παραγωγικι τθσ δραςτθριότθτα.  

Είναι γεγονόσ ότι το τελευταίο διάςτθμα αν και θ δραςτθριότθτά τθσ ζχει περιοριςτεί αιςκθτά,  
δεν επεφφλαξε για τθν περιοχι μασ κάποια  ιδιαίτερα προνομιακι μεταχείριςθ, κακϊσ εδϊ 
ιταν ςυγκεντρωμζνο το κφριο παραγωγικό δυναμικό τθσ, με επακόλουκο ζνα βαρφ 
περιβαλλοντικό αποτφπωμα και ζνα μερικϊσ ανεπανόρκωτο περιβάλλον.    

Θ διαδικαςία τθσ απολιγνιτοποίθςθσ, τθσ μετάβαςθσ τθσ περιοχισ ςε ζνα νζο αναπτυξιακό και 
παραγωγικό μοντζλο παραμζνει μετζωρθ και θ δεςπόηουςα κζςθ τθσ ΔΕΘ πλζον αίρεται, με 
αποτζλεςμα οι υπάρχουςεσ υποχρεϊςεισ να τίκενται  ςε αμφιςβιτθςθ και να μετατοπίηονται.    

Επιπλζον, το πλαίςιο και το μζλλον των τοπικϊν τθλεκερμάνςεων τίκεται ςε νζα δοκιμαςία και  
θ κοινωνικι αντιπαροχι κα υπερβεί τα όρια του «Κοινωνικοφ Συμβολαίου».  

Προςεγγίηοντασ δε το κζμα υπερτοπικά και εκνικά, θ εκρθκτικι άνοδοσ των τιμϊν τθσ ενζργειασ 
το τελευταίο διάςτθμα και θ αναςφάλεια τθσ ενεργειακισ επάρκειασ, ζχουν πάρει ανθςυχθτικζσ 
διαςτάςεισ και είναι αδιανόθτο ο απόλυτοσ  ζλεγχοσ  να βρίςκεται ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Είναι παςιφανζσ ότι θ Δθμόςια  Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ  με τον δθμόςιο χαρακτιρα τθσ και τθν 
μετοχικι πλειοψθφία, υπθρετεί βζλτιςτα το εκνικό και τοπικό ςυμφζρον. 
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Συμπεραςματικά, θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και οι 
δρομολογοφμενεσ εξελίξεισ μασ βρίςκουν ωσ Περιφερειακι Ζνωςθ Διμων Δυτικισ Μακεδονίασ 
αντίκετουσ και  δίπλα ςτουσ εργαηόμενουσ και τθν τοπικι κοινωνία. 

 

 
 
 
Ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίασ 

Γεώργιος Δασταμάνης 

Διμαρχοσ Γρεβενϊν 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΣΘ 
 
Υπουργό Οικονομικϊν κ. Σταϊκοφρα Κωνςταντίνο 
Υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων κ. Γεωργιάδθ Άδωνι 
Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων κ. Χατηθδάκθ Κωςτι 
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ κ. Καςαπίδθ Γεϊργιο 
Βουλευτζσ Δυτικισ Μακεδονίασ 
ΔΕΘ ΑΕ 
ΓΕΝΟΠ ΔΕΘ 
ΜΜΕ Δυτικισ Μακεδονίασ 
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