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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΦΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ Ε ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΥΤΓΗ ΠΩΛΗΗ ΠΑΚΕΣΟΤ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΔΕΗ 

 
Σε εκδήλχρη πξσ ξογάμχραμ ξι εογαζόμεμξι ςηπ ΔΕΗ ρςημ πόλη ςηπ 
Πςξλεμαΐδαπ ρσμμεςείυε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ, ξ 
ξπξίξπ μίληρε ρςξσπ ρσγκεμςοχμέμξσπ εκθέςξμςαπ ςιπ απόφειπ ςξσ για ςη 
διαταιμόμεμη πώληρη πακέςξσ μεςξυώμ ςηπ ΔΕΗ και ςιπ αμαμεμόμεμεπ 
επιπςώρειπ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ. 
Παοαςίθεςαι η ξμιλία ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ. 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΦΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 
Οι ρςιγμέπ είμαι κοίριμεπ! 
Ζξύμε ρςη δίμη μίαπ ποχςξταμξύπ ξικξμξμικήπ και κξιμχμικήπ κοίρηπ, πξσ 
ξδηγεί ρε ενελίνειπ πξσ θα επηοεάρξσμ ςη ζχή μαπ για ςα επόμεμα υοόμια. 
Ποξρχπικά πιρςεύχ όςι ξι μέοεπ πξσ ζξύμε θα επηοεάρξσμ και ςιπ επόμεμεπ 
γεμιέπ! 
Σε ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ η Κσβέομηρη καλείςαι μα λάβει διάτξοεπ απξτάρειπ. 
Μεςανύ ασςώμ και η πώληρη πακέςξσ μεςξυώμ 17% ςηπ Δ.Ε.Η. Α.Ε. Όρξι 
έυξσμ αρκήρει διξίκηρη γμχοίζξσμ όςι δεμ σπάουει υειοόςεοη επιλξγή από 
ςξ μα λάβειπ απξτάρειπ εμ θεομώ και κάςχ από ςξ βάοξπ πιέρεχμ. Ασςό πξσ 
ρήμεοα ταμςάζει εσκαιοία -γιαςί θα απξδώρει άμερα κάπξια υοήμαςα- αύοιξ 
θα απξδειυθεί ξλέθοιξ λάθξπ, γιαςί θα είμαι έμα βήμα υχοίπ αύοιξ, μία 
κίμηρη από ςημ ξπξία δεμ θα σπάουει επιρςοξτή! 

Τξ έυχ πει δημόρια –από ςη θέρη ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Δικςύξσ Εμεογειακώμ 
Δήμχμ- και δεμ θα κξσοαρςώ μα ςξ λέχ. Η διαταιμόμεμη πώληρη πακέςξσ 
μεςξυώμ 17% ςηπ Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεμ είμαι μία απλή ποάνη μεςαβίβαρηπ 
πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ, έμαμςι ξπξιξσδήπξςε υοημαςικξύ ςιμήμαςξπ. Είμαι 
ςξ νεπξύλημα ςξσ δημόριξσ υαοακςήοα ςηπ ΔΕΗ. Δεμ πχλείςαι απλώπ έμα 
πακέςξ μεςξυώμ, αλλά ςξ Δημόριξ από ςξ 51% θα κοαςήρει ρςξμ έλεγυό ςξσ 
ςξ 34%. Μξιοαία θα αμξίνει η κεοκόπξοςα για μα υαθεί ξ δημόριξπ 
υαοακςήοαπ ςηπ διξίκηρηπ ςηπ επιυείοηρηπ. Ασςό δεμ ποέπει μα ςξ ατήρξσμε 
μα ρσμβεί! 
Για μα είμαι δίκαιξπ, θέλχ μα επιρημάμχ όςι σπάουξσμ και αμςίθεςεπ 
γμώμεπ. Πξλλξί ρσγκοίμξσμ ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΕΗ με ασςή ςξσ ΟΤΕ και 
βγάζξσμ ςα δικά ςξσπ ρσμπεοάρμαςα: θα γίμει πιξ εσέλικςη η επιυείοηρη, θα 
ασνηθεί η κεοδξτξοία ςηπ, θα βελςιχθεί η αμςαγχμιρςικόςηςά ςηπ… Απ ςα 
δευςξύμε για ςημ ξικξμξμία ςηπ ρσζήςηρηπ…, ενάλλξσ όλεπ ξι απόφειπ είμαι 
ρεβαρςέπ. Τξσπ καλώ όμχπ μα επιρςοέφξσμ ρςημ ποαγμαςικόςηςα ςηπ 
πεοιξυήπ μαπ. Όςαμ λέχ «πεοιξυή μαπ», εμμξώ ςξ Λιγμιςικό Κέμςοξ ςηπ 
Δσςικήπ Μακεδξμίαπ, πξσ ςοξτξδόςηρε υοόμια ςώοα και ςοξτξδξςεί με 
εμέογεια ςη υώοα. Καλώπ ή κακώπ η πεοιξυή μαπ έυει ρσμδέρει ςη μέυοι 



ςώοα πξοεία ςηπ και ρε έμα μεγάλξ βαθμό ςα μελλξμςικά ςηπ βήμαςα με ςη 
ΔΕΗ. Η μξμξμεοήπ αμάπςσνη, πξσ ρςηοίζεςαι απξκλειρςικά ρςημ παοαγχγή 
εμέογειαπ από ςξ λιγμίςη, επηοεάζει ςημ κξιμχμική και ξικξμξμική μαπ ζχή 
ρε όλεπ ςιπ εκτάμρειπ ςηπ. 
Ποώςα απ’ όλα ςξ τσρικό πεοιβάλλξμ πξσ κληοξμξμήραμε από ςξσπ 
παςεοάδεπ μαπ δεμ είμαι ίδιξ με ασςό πξσ θα ατήρξσμε ρςα παιδιά μαπ. 
Μεγάλξ μεοίδιξ εσθύμηπ έυει η ΔΕΗ. Υπάουει υοέξπ ςηπ επιυείοηρηπ και ςηπ 
Πξλιςείαπ, απέμαμςι ρςιπ επόμεμεπ γεμιέπ, μα απξκαςαρςαθξύμ ρςξ μέγιρςξ 
δσμαςό βαθμό ξι πεοιβαλλξμςικέπ ζημίεπ πξσ έυξσμ γίμει. Ασςό ςξ υοέξπ για 
έμαμ ιδιώςη πξσ θα πάοει ςη θέρη ςηπ ΔΕΗ είμαι φιλά γοάμμαςα, δεμ θα ςξ 
αμαγμχοίρει πξςέ. 
Ασςό ρημαίμει όςι θα υάρξσμε κι άλλη μία ιρςξοική εσκαιοία: μα 
δημιξσογήρξσμε ρσμθήκεπ για ςη μεςαλιγμιςική πεοίξδξ. Να δώρξσμε 
διένξδξ ρε δημιξσογικά κξμμάςια ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ μα αμξίνξσμ άλλξσπ 
ξοίζξμςεπ, πιξ αμξιυςξύπ από ςξμ πεπεοαρμέμξ ςηπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ 
λιγμιςικώμ μαπ κξιςαρμάςχμ. Να δημιξσογηθξύμ ρσμθήκεπ για ςημ αμάπςσνη 
ςξσ εμαλλακςικξύ ςξσοιρμξύ, ςηπ γεχογίαπ με ρύγυοξμξσπ όοξσπ και 
ποξϋπξθέρειπ, αλλά και άλλχμ κλάδχμ ςηπ ξικξμξμίαπ. 
Για ςξ ρκξπό ασςό εμείπ ξι Δήμαουξι ςχμ Εμεογειακώμ Δήμχμ, μέρα από ςξ 
Δίκςσξ πξσ έυξσμε δημιξσογήρει, έυξσμε θέρει για ποώςη τξοά μία ρατή 
agenda διεκδίκηρηπ ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ: 

− Τη διαυείοιρη ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ απξκλειρςικά από ςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ 
και ςη διάθερη ςχμ κξμδσλίχμ ςξσ απξκλειρςικά ρςιπ πληςςόμεμεπ 
πεοιξυέπ 

− Τημ αύνηρη ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ, από 0,4% ρε 1,2%. Έμα αίςημα απόλσςα 
δίκαιξ, πξσ θα μαπ δώρει ςξσπ απαοαίςηςξσπ πόοξσπ πξσ θα 
δημιξσογήρξσμ ςιπ ρσμθήκεπ και ςα αμαπςσνιακά έογα για ςημ αλλαγή 
ςηπ δξμήπ ςηπ ςξπικήπ ξικξμξμίαπ. 

− Τημ απόδξρη λιγμιςικξύ ςέλξσπ από ςη ΔΕΗ ρςημ Τξπική Ασςξδιξίκηρη. 
Επιμέμχ ρςη θέρη μξσ, όςι είμαι η ποώςη τξοά πξσ έυξσμ ςεθεί με ςόρη 
ρατήμεια ασςά ςα θέμαςα, πξσ ποξρχπικά πιρςεύχ όςι είμαι μξμόδοξμξπ για 
μα εναρταλίρξσμε ςξσπ απαοαίςηςξσπ πόοξσπ για μα ξδηγήρξσμε ςξμ ςόπξ 
με αρτάλεια ρςη μεςαλιγμιςική πεοίξδξ. 
Είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικό όςι έυξσμε ςη δσμαςόςηςα, ακόμη και ρ’ ασςή ςη 
δύρκξλη ρσγκσοία, μα πεςύυξσμε πξλλξύπ από ςξσπ ρςόυξσπ μαπ, γιαςί 
είμαρςε εμχμέμξι και διεκδικξύμε ξογαμχμέμα ςα αιςήμαςά μαπ. Είμαι 
ρίγξσοξπ όμχπ, όςι απέμαμςι ρε έμαμ ιδιώςη δεμ θα πεςύυξσμε πξςέ κάμεμαμ 
από ασςξύπ ςξσπ ιδιαίςεοα ρημαμςικξύπ για ςημ ςξπική κξιμχμία ρςόυξσπ. 
Και κάςι ακόμη! Διεκδικξύμε ςημ επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ 
αμεμεογώμ ξοσυείχμ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ, όπχπ ποξβλεπόςαμ αουικά. Οι 
εκςάρειπ ασςέπ είμαι υιλιάδεπ ρςοέμμαςα. Εάμ ρσμευιρςεί ςξ στιρςάμεμξ 
καθερςώπ θα βοεθεί έμαπ ιδιώςηπ πξσ θα καςέυει έμα μεγάλξ μέοξπ ςηπ 
Δσςικήπ Μακεδξμίαπ. Θα ποόκειςαι για ςξμ μεγαλύςεοξ ςριτλικά ρςημ 
ιρςξοία ςηπ υώοαπ, με όςι ρσμεπάγεςαι ασςό, εμώ ςασςόυοξμα ξι αγοόςεπ 
μαπ θα ρσμευίζξσμ μα είμαι καςαυοεχμέμξι ρςιπ Τοάπεζεπ και μα μημ 
μπξοξύμ μα ζήρξσμ ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ. Ποόκειςαι για κξιμχμική ποόκληρη. 
Φίλεπ και τίλξι, 
Από ςα παοαπάμχ ταίμεςαι όςι η πώληρη ςξσ μεςξυικξύ πακέςξσ και η 
ςασςόυοξμη απώλεια ςξσ δημόριξσ υαοακςήοα ςηπ ΔΕΗ μπξοεί για ςη υώοα 
μα είμαι πλήγμα, αλλά για ςημ πεοιξυή μαπ είμαι αμεπαμόοθχςη ζημία. Η 
λειςξσογία ςηπ ΔΕΗ σπό δημόριξ έλεγυξ είμαι ποξϋπόθερη για ςη 



διαρτάλιρη  ςηπ κξιμχμικήπ απξδξυήπ ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ ρςιπ πεοιξυέπ 
ςχμ λιγμιςικώμ κέμςοχμ. 
Μέυοι ςώοα ξ δημόριξπ υαοακςήοαπ ςηπ επιυείοηρηπ ήςαμ αοκεςόπ για μα 
σπάουει η ελάυιρςη κξιμχμική απξδξυή ρςξ έογξ ςηπ παοαγχγήπ εμέογειαπ. 
Γμχοίζξσμε πξλύ καλά όςι ξ καλύςεοξπ ιδιώςηπ είμαι υειοόςεοξπ από ςη 
υειοόςεοη ΔΕΗ με δημόριξ υαοακςήοα. Είυαμε και έυξσμε πεοιβαλλξμςικά 
και άλλα ποξβλήμαςα με ςη ΔΕΗ πξσ λειςξσογεί με δημόριξ management. 
Δεμ μπξοώ μα ταμςαρςώ ςι θα γίμει εάμ ςη θέρη ςηπ καςαλάβει έμαπ ιδιώςηπ, 
πξσ μξμαδικό ςξσ ρκξπό έυει ςξ κέοδξπ. Και δεμ μπξοώ μα ρκετςώ ςξ λόγξ 
για ςξμ ξπξίξ ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ ποέπει μα απξδευςξύμ ςημ καςαρςοξτή 
ςηπ πεοιξυήπ μαπ από μία ιδιχςική επιυείοηρη. Οι ρσμθήκεπ έυξσμ χοιμάρει. 
Είμαρςε απξταριρμέμξι μα μημ κάμξσμε εκπςώρειπ ρςξ θέμα ςηπ 
πεοιβαλλξμςικήπ ποξρςαρίαπ και πιρςεύξσμε πχπ μία επιυείοηρη με δημόριξ 
υαοακςήοα θα δείνει μεγαλύςεοξ ρεβαρμό ρςξ πεοιβάλλξμ. 
Σήμεοα λέμε έμα ηυηοό ΟΧΙ ρςημ ποξρπάθεια πώληρηπ ςξσ μεςξυικξύ 
πακέςξσ ςηπ ΔΕΗ. Είμαι ρίγξσοξ πχπ εάμ δεμ λητθεί μέοιμμα για ρξβαοά 
ζηςήμαςα όπχπ η ςήοηρη ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ και η επαμαπόδξρη 
ςχμ εκςάρεχμ ςχμ αμεμεογώμ ξοσυείχμ θα σπάονξσμ κξιμχμικέπ εμςάρειπ. 
Φξβάμαι όςι ξι κοαςξύμςεπ είμαι πξλύ μακοιά από ςημ πεοιξυή ςξσ 
Λιγμιςικξύ Κέμςοξσ Δσςικήπ Μακεδξμίαπ και δεμ μπξοξύμ μα ατξσγκοαρςξύμ 
ςξμ παλμό ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ. Θα ςξ πχ απεοίτοαρςα: είμαι καζάμι πξσ 
βοάζει. Εάμ νερπάρει η ξογή ςξσ κόρμξσ η καςάρςαρη θα γίμει αμενέλεγκςη. 
Για ςξσπ λόγξσπ ασςξύπ ποέπει μα επικοαςήρει η μηταλιόςηςα και η 
Κσβέομηρη μα επαμενεςάρει ςξ θέμα ςηπ πώληρηπ ςξσ πακέςξσ μεςξυώμ ςηπ 
ΔΕΗ. Εμείπ θα υειοξκοξςήρξσμε μία ςέςξια εμέογεια, καθώπ έυξσμε δηλώρει 
ρε όλξσπ ςξσπ ςόμξσπ όςι είμαρςε καςηγξοημαςικά αμςίθεςξι ρςημ πώληρη 
ξπξιξσδήπξςε πξρξρςξύ, πξσ θα οίνει ςιπ μεςξυέπ ςξσ κοάςξσπ ρςη ΔΕΗ 
κάςχ από ςξ 51%. 
 

 
 
 

Γοατείξ Τύπξσ 
Δήμξσ Αμσμςαίξσ 

 
 
 



 
 
 
 

 


