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Bοωλευτεξ ΤΦιJ rt*μοι} ΑιΦtαζ, [1*pι$ερειαpxη 8Ι Aιrτιπεpιsεpeι*Pxn,

ΔημαβχφμE, Πμ*dΦp*υq Aγρ*τικιi:v Ευιl*ταιpιομιilv., Εμιορικο & ΤεlιvικΦ

Επιψλr"1τηp ιc*, [V} M fi {τοπικα}-

Με ιsι*ιτεμα μεγα'Jιη αγωvLα κ{rι α,vησιΙχlα παΦψφυμE Ιηv ?τρωτοβουλLα ψα σα,ξ cπεiλουμε

αιlτr\ rηv επιατ*λι] γin ,o αfiζ ε\,tiμgpΦsλυμε για τι} δ.ιαΦωγiεq μΦζ dΓtη\, μrydλη μfugη ιωv

eyiθκFflΤι{θποι$οεωv π*υ α,3vτομα o,oμ*,o*, vα sρ*si, εrτο τιεδiψ τηζ ΔEl-l, nπο πεEtο τηζ

[*γ*ι.:*r n q Επιxεbrι αilζ του E}'i.η ψιμ* Φ λαφ Φ"

ξ)πωξγ,:ω$rlζggsτωκuβεpιtητικι1:rp*ψμffμμα,μετοοποi*εκλθχεηκεηπα,ροιiοακυβθpvηοη
κα,t σrΦ πμοεκλnγικ* rψΦγμαμμα τηξ λξι*ματικ*q AvτιπολiτειJσηζ αvαΦfpeται ρητ& η

iιατripη{,η τ*υ 5!.% τωv μετο1Φv τηq AEt,t καL ΤθU maΓιsgement t*}.θγ}οξ τηq Διο[κηαηζ} α.Tιr

το Ε}fi,ηγικl Aημ*αιο , χι9Ρiξ αυtθ ψα εLvαι μα *xλιo επιλnγιi α}λ&, μια αυvειδητf,

αxΦ$*.ωη }αμβtrv*vr*6 uπΦΦn 11τι η &ξl.l εLυα, η {ι1χμi1 τοu δΦατοξ για τηv Οκαγομικη

αν&πτυξη τηq μΦpαε μιtc'

}.dμεpα, *πωq γvωplζετa γiv*π* λ*γοq για πε}ληrη evΦζ πακθrου μετοχιi.ιv [ηζ ΔE}.t,

Φ*ρvοι"εαq *τοι ltιg λ*w* ηι, επgιΙrpQση.TΦU Γf,ιgnξgθΓnent ffiουξ ιδιΦτε,ζ' Aεv εlvαι λοιπδν

καθΦλοιg τιr1αl* πΦμ τβ τελεμταrο μροvικο δι&ιπημα πφατηpε[τE μια μeθοδεu#vη

επ[θεαη ε',ΦlfiιοψtφtJ 
'ιpφσfu}ltιxο* 

ηq Εrιιtr1εi,pηsηζ καιτοu ουvδικαλrατικο$ τηq οργd,vου με

απcj.lτεp*: ιrκοrιl τοv διλ*υpμ$ τυv αυvδuαΙιοtτιιEΦι, Φ-εeλtχΦv αJυ\& και Tηv απαξ{.ωαr.i του

κ*Fοuζ τηg lδιαc tηq Eπιχεlprηgηq €Ψ€PYοποubrπαq με αυτδv τοv τρδπο τοv κοινωvμθ

Eιjτομα[ιsμ6 εναrεi.φv τηζ

EΗΦρ*ζΦ\ξαξΨια*.λλημιαΦe,}*ttζδια$ωvlεgμαgsοουαΦορ&τηvπεραrτθρυ
μει1ρ11οπ*intrη Τηζ AEΗ δει θiλαμε vα, σαξ υπεvθυμlοουιιs ft αυιrmμiα, τουζ λδlοuξ πgυ η
,rn.xiipηon 

δtv nρfuει ιrα nερ&rει αq ΧApια τωγ ιδιιllτΦv,

ΟδU{θι|οβι{οi λΦΨΦλ; fifis &vα ατελθ οικοιlι:μικθ ει;fu\ογιομΦ γ1υεται ειJκολα καταιlοητδ sτι:

* ΓΙοιθq trει δικαiωμα ι,ft rιομλfrει με 10€ tηυ μεrο1ft ηq AΕl.l Φταv rψιν 3 χρΦγια

EL]ζg 37€; iζαι πdlαtr *ξυπtlο εivαι vα πουfu1οειq κ*τι πομ ε*v το κρατtlοειε gε λ[γα

xρ,*** sα α,ποΦspει' ι5τι ψ&ωxαιpα lα ειcrπp&ξειψ
* Γγηιrρξετε *τι λ π*αθ πoιt sα ειcrrιp&ξει η l(uβθργηοη απΦ τη μs[sχοποlηαη τoυ 1?96

αv*pxεrαι αε 4&s εκατ. €i

- Γι;ιυpiξεεε Φτι αrιΦ τιξ 3 μποx*πμιιtrαειξ ποu *γιvαv μ*tρι τΦpα το κρdιτοξ ειοθτιραξe 1,4

διη € (πο*l Φιτο rτοιχ[ξξL μifr λryγιτικιi μeiv*δα τηq Επιxεipηοηζ) και θτι με το Str,96 που

txει κβαt{φει π:1pe 64s εκατ. € απ$ μεμigματα;



ιEθιlμοL .Κοιψοlιlικο[.Auαττru$rιxοl λ*γοι: H περαιτ*n$ μEtοχοποi.ηαη τηξ ΔEl-| ειvα,t

οαΦθq 6tι θα, Φ*μρ:ι ruο κοιπ& τηv εκχΦpηση τοU π}anaΕEnEnt στοuξ ιδuilτεg oι οποlοι

"ρJ+",ωq 
Φα Φελr1gουγ ιtα. }ιεγι$fsποιfiαοuv τα κθρδη τουg'

-Ποιοζ λοπiv μιορεi να εψuηθε[ το εlτryδυπκδ πρlγρqrμα ηq ΔΕH για τα aτδμεγα.

xpθvιε;
-Ποιsq λοιπθν ιrrιοpεl γα εγγυηθE[ 6τι το ηλεκΨκl ρειtμα θα ουvεχi.gει ψα εiγαι €να

κoιγιrtvικl αγαθδ;

-Ποιοq λοιπ*ν μ"ψει uα εγγυηθεi θτι θα θHει ο καταψαλωτfic, ρ αγρθτη* ο κ&τοutοξ τωv

παραμεθ6ρ L{,ξ}γ τηv i,sια αιπψεtΦπιοη;

Γvωρξεtε 6τι ειδικΦτεβα στav ttομΦ Aπωλnακαρναvlα6 η ΔEt.| *xει τα μεγαλ*τερα

γορlηi,oρπ&, εpγοαr*σια σrα pαλidι,ια, που πtpα επs τηγ Φτηψιi kwh(κιλοβατιiφα} πο0

παρ*,γουv lζα.ιπθU ατη sυι,*}Fια η Eπαεiρηοη παρ*xειειοv καταvαλωτιi, οuyεελο*v Eα,ι σE

fργα κοιvωvικgΦ χαρα|{τ*ρα, lπg}ζ:

e}Yδρευαη τη( πEριοxιlξ
s} Apδεuοη των αγpοτικΦν περιαxtilv με αrιοε€λεαμα vα οτηρ|ζεεαι οιμοvομιx* ο Aγρ6ηξ

Δ} Πpοαrααiα Yδροβιnτ,,o, .,, Δθλτα AxελΦου και,ιροtπασ[α πrν fuμvΦv ποι} βε πlv

αξιοποiηoι! τοuq αυμβ&λου}Ιε οτοtl εσE}τEβil(* tοuριομ* ματηι/ αv&rευξη τηζ πφi.οxdζ,

οι ciφJτεg.* irnpt, ι*, g" θχEuτl τρυtλ*rια Φξηoη τηq κιi,Ft και η Φδευση τξlv

x*p"$λ, gλειψαι λα*μΦορη γ.ατi**.* vερl θατο ηορdζοuv πav&κριβα, γιατi καv&lαq

ιειlfiq sεv ψsrειται vα ftει ΦιλαυθριΙ!πα* cαι Φιλοαwοτu<& αιοθiμα{α.

ΠΦιΦζ αποfuαtζει *u. γ.*iiη*π*Μοη τωγYδ*,πvμvπΦρων ξ Λιγvιτι*ιbv αποθεμihωv.

Ε[vαι gκ&vδsλο |ιiAl 11 ΦX|;

Mftπι.lq θrοι κ*vαuμε tiΦpο σEουq ημετiρουq;

ο*αsαλκrrικfi περωι,lαi* ερβζoμEγψγ |ζfi,t cuπαξωΦxωv: Qι εργαξθμEψοι ret

ιlιrrrrαξιοΦχοι τηq AEl.t fχοιlv iψ&.α-πα ααΦαλιaτιxΦ περιοuα[α εvσα}ματιΙ,μ&νη μθοα οτnv

πφωuαiα τrιc AEt{ ilEυ εxει αγαγγωριαθεi β*αει τωv Ν.2655l98.}.t '777tΙ9} κα,t

r.i.igεr/ιηη οxoiα α*μ$υl,lα με τηv τελευτa[α *vαλοyιατιxri μελE,τrl αμθρχεται αε 11,9

οiqε ,* γ* το λθγα o** .o κρftaq α,vtλαβε vα υποκοrιαπriΙπι τηv ΔEΗ ατιq ιlποlφsΦgειζ

τηi *ποliδοψEα.ζ κ&θε xp*vο οτοv αο@.ιατικΦ sαpθα το ποΦ που αvαλογε[ αΦαιΦπαq
τα ταυτlxρονα αrιl ηv πεμιουα[α τηζ ΔEΗ.

-Γvωpξειε Φτι rlιil και δΦο φδιlια η πολιτdn παραvομε{, και δειi rtο{iiδει αιπτi ποu

unοp:εοtιmι sτοι, αοΦαλιατικδ Φορ6α με αποτ*λεομα vα δημιουργε{. τερΦ.ατια

πpφβλdμαπ';

-Τι θα γLγει αγ *ι eργαζlμvΦι ι(αι ουι.ταξιοΦχοι lιεrglικr1gοU1l Τα αιποvlητα, δηλeδ* τα

xρdμrrτα nou &xo,u,κατιtβ&Αει Φυ* η πολιτeια δεv ε[γω ουιlεrιr1E αeιq υποχpειbgftζ τηq

t(ξtι ηk}ζ θατο αvπμ*τιιrπigει αυtθ *vαq ιδιιi:τηq;



Κdlpιοι

Μffe απΦ lλα αuτθ, xαι προιιειμfvοu vα μηv ουμβe[ fuι αυvθβη gε δλεq πζ χΦεζ τοu

κλμου που ΕτΙι1μιρηααu αv{iλομq α,ισ{pατtl(οποιtJαειq οι ο,tοιEa *πωq ε[vαι γψg16, ειχαv

,Jαv αποτ*λEομα vα αuξηθεltοuλ*χιcποv κατα 3 Φop*q Π τιμη του ρεUμErτοξ.

Σαξ καλοιiμε, α7ιδ κqρδι&ξ flαι μE ιδιαlτεpο οεβαοιts'

Να αrιοδεiξffε το α,υτογθητο, δηλαδη δτι μπορεiτε vα αταθε[τε ιπο *Φοq σαζ σα\l γvr!οιοι

εκτφΦοωποι τoυ εnη*ool λαoι1 τιμbvταq ηv εμτταrεοο{:vη πΘυ σαξ δεξ*με

κcιταφηΦιζσvEαζ το vομoα1θlιο τηξ πεpαιτθβω μποxοποl.ησηξ ηq AE}l, τηg μεγαJιιtrτφηg

επιxε,ιpηgηζ τοu Ελληvικοι} Λαο*.

Σε αγτlθετη πξpιnτ{$ση ο καstvαξ μαq φ*πει vα αvαλd,βει τι4 ευθιivεq με 6τι αιπΦ

ευvεπ&γπαι'
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