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Αρ. Πρωτ. 167       Αθήνα, 15/6/2010 
 
Αμηόηηκε 
Κπξία Σίλα Μπηξκπίιε 
Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
Ακαιηάδνο 17, Σ.Κ. 115 23 Ακπειόθεπνη 
 
 
Κοινοποίηζη 
Κύξην ΕΔΡΒΟ Αξζνύξν 
Πξόεδξν & Γηεπζύλνληα ύκβνπιν 
ΓΔΖ ΑΔ  
Υαιθνθνλδύιε 30, 104 32  Αζήλα 
 
 

 

Αμηόηηκε Κπξία Τπνπξγέ, 
 

ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο παξαηεξνύκε ζεηξά δεκνζηεπκάηωλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε αύμεζε ηηκνινγίνπ θαηαλαιώζεωο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη 
γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο θαηαλαιωηώλ όπωο νη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο.  
 

ε κηα πεξίνδν πνπ ε αύμεζε ηωλ έκκεζωλ θόξωλ δεκηνπξγεί 
ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο ζηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο νη νπνίεο 
πιήηηνληαη αλαινγηθά πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνηλωληθή νκάδα, όπωο 
γηα παξάδεηγκα από ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ, ηνπο θόξνπο ζηα απηνθίλεηα, ην 
θόξν ζηα θαύζηκα θ.ιπ., ζεωξνύκε αδηαλόεην λα γίλεη αύμεζε θαη ζην 
ηηκνιόγην ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηωλ πνιπηέθλωλ.  
 

Οη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο έρνπλ ζρεδόλ γνλαηίζεη από ην βάξνο ηωλ 
θόξωλ πνπ κε άδηθν ηξόπν επηξξίπηεηαη ζε απηνύο ρωξίο πξόλνηεο γηα 
απαιιαγέο βάζεη πιήζνπο πξνζηαηεπόκελωλ ηέθλωλ, θάηη πνπ αληηβαίλεη ζηηο 
πληαγκαηηθέο επηηαγέο πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο ηωλ Διιήλωλ πνιηηώλ αιιά 
θαη ηνπ άξζξνπ 21 πεξί εηδηθήο κέξηκλαο ηνπ Κξάηνπο γηα ηηο πνιύηεθλεο 
νηθνγέλεηεο.  
 

Κπξία Τπνπξγέ, 
 

γλωξίδνληαο ηελ θνηλωληθή ζαο επαηζζεζία αιιά θαη ηε γεληθόηεξε 
ζεηηθή ζαο ζηάζε ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αμηνπξεπή νηθνγελεηαθή 
δηαβίωζε, θάλνπκε έθθιεζε γηα άκεζε παξέκβαζή ζαο πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο 
ΓΔΖ λα ζηακαηήζεη ακέζωο θάζε απόπεηξα γηα αύμεζε ηωλ ηηκνινγίωλ ηωλ 
πνιπηέθλωλ, γηα όινπο ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  
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Δλ αλακνλή ηεο απαληήζεώο ζαο γηα ηελ νπνία ζα γλωζηνπνηήζνπκε 
κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηηο 180.000 θαη πιένλ Πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο – 
κέιε καο,  
 
 

Γιαηελούμε μεηά ηιμής 
Για ηην ΑΣΠΔ 

       Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμμαηέας  
 
 
 
Βαζίλειος Θεοηοκάηος                                          Δμμανοσήλ Χρσζόγελος 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


