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Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ ποξχθεί μία μέα τιλξρξτία και ρςιπ αμαμεώριμεπ πηγέπ 
εμέογειαπ. Η ανιξπξίηρη ςχμ αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ είμαι κξμβικό 
ρημείξ ρςημ εμεογειακή πξλιςική ςξσ Δήμξσ, καθώπ όπχπ έυει ςξμίρει 
επαμειλημμέμα ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ ρςόυξπ ςηπ 
δημξςικήπ αουήπ είμαι ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ μα παοαμείμει εμεογειακόπ με ςημ 
ανιξπξίηρη ςχμ εμαλλακςικώμ πηγώμ εμέογειαπ.  
Απαοαίςηςη ποξϋπόθερη για μα επιςεσυθεί ξ ρςόυξπ ασςόπ είμαι η 
ανιξπξίηρη ςχμ αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ ρςξ πλαίριξ εμόπ 
ξογαμχμέμξσ ρυεδίξσ και ρίγξσοα όυι εοήμημ ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ, πξσ 
ρε πξλλέπ πεοιπςώρειπ μπξοεί μα θίγξμςαι από ςιπ σπξδξμέπ παοαγχγήπ 
εμαλλακςικώμ μξοτώμ εμέογειαπ. ε κάθε πεοίπςχρη η θέρη ςξσ Δήμξσ 
Αμσμςαίξσ είμαι όςι ποέπει μα αλλάνει ξ ρημεοιμόπ ςοόπξπ αδειξδξςήρεχμ, 
πξσ καθιρςά ςξσπ Δήμξσπ κξμπάορξσπ ςηπ διαδικαρίαπ, καθώπ δεμ έυξσμ 
καμία ξσριαρςική αομξδιόςηςα και η γμώμη ςξσπ είμαι ρε μεγάλξ βαθμό 
ςσπική. 
Η ποώςη πεοίπςχρη εταομξγήπ ςηπ μέαπ πξλιςικήπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ 
ήςαμ η ποόςαρη εςαιοίαπ πξσ έυει λάβει αδειξδόςηρη για εγκαςάρςαρη 
αιξλικξύ πάοκξσ ρςημ πεοιξυή ςηπ Κέλληπ. ςη ρσμεδοίαρη ςξσ Δημξςικξύ 
σμβξσλίξσ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ ςέλξπ Μαΐξσ εςέθη ςξ θέμα ςηπ 
γμχμξδόςηρηπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ επί ςηπ μελέςηπ πεοιβαλλξμςικώμ όοχμ 
για εγκαςάρςαρη ςξσ εγκεκοιμέμξσ αιξλικξύ πάοκξσ. Σόςε ξ Δήμαουξπ 
Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ ζήςηρε μα αμαβληθεί ςξ θέμα ποξκειμέμξσ 
μα μπξοέρει μα ρσζηςήρει ςη μέα πξλιςική ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ με ςξσπ 
εκποξρώπξσπ ςηπ εςαιοίαπ και μα εναρταλίρει ςα μέγιρςα δσμαςά ξτέλη για 
ςξ Δήμξ. Η απόταρη για αμαβξλή ςξσ θέμαςξπ είυε λητθεί καςά πλειξφητία 
και είυαμ ακξσρςεί έμςξμεπ επικοίρειπ καςά ςξσ Δημάουξσ με κσοίαουξ 
ρςξιυείξ όςι μαςαιξπξμεί και δεμ σπάουει πεοίπςχρη μα λάβει για 
λξγαοιαρμό ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ςίπξςε πεοιρρόςεοξ από ςξ 3% ςηπ ανίαπ 
ςξσ παοαγόμεμξσ οεύμαςξπ, όπχπ ξοίζει ξ μόμξπ.  
ςη ρσμεδοίαρη ςηπ Παοαρκεσήπ, 29 Ιξσλίξσ 2011, ςξ ποώςξ θέμα πξσ 
ρσζηςήθηκε ήςαμ ξι ποξςάρειπ ςχμ εςαιοιώμ «Εμαλλακςικέπ Μξοτέπ 
Εμέογειαπ Μακεδξμίαπ Α.Ε.» και «ΕΚΕΜ Α.Ε.» για ςη ρσμεογαρία με ςξ Δήμξ 
Αμσμςαίξσ ρςξ πλαίριξ ςηπ εγκαςάρςαρηπ αιξλικώμ πάοκχμ. 
Ο Δήμαουξπ παοξσρίαρε ςιπ μέεπ βελςιχμέμεπ ποξςάρειπ ςχμ δύξ εςαιοιώμ 
διαφεύδξμςαπ όλξσπ όρξσπ θεχοξύραμ όςι δεμ σπάουει πεοιθώοιξ 
διαποαγμάςεσρηπ. σγκεκοιμέμα η εςαιοία «Εμαλλακςικέπ Μξοτέπ Εμέογειαπ 
Μακεδξμίαπ Α.Ε.» διαθέςει ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ πέοαμ ςξσ πξρξρςξύ 3% και 
πξρό ςηπ ςάνηπ ςχμ 60.000 € εςηρίχπ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 2% ςηπ ανίαπ ςηπ 
παοαγόμεμηπ εμέογειαπ. 



Ακόμη πιξ βελςιχμέμη είμαι η ποόςαρη ςηπ εςαιοίαπ ΕΚΕΜ Α.Ε. η ξπξία εκςόπ 
από ςξ 3% ςηπ ανίαπ ςηπ παοαγόμεμηπ εμέογειαπ, διαθέςει επιπλέξμ 2%, 
καθξοίζξμςαπ ςξ ρσμξλικό πξρξρςό πξσ θα διαςίθεςαι ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ ρε 
5% ςηπ ανίαπ ςηπ παοαγόμεμηπ εμέογειαπ, εμώ διαθέςει ρςξ Δήμξ και 3,5% 
ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ εςαιοίαπ πξσ θα ποαγμαςξπξιήρει επέμδσρη 
21.500.000 €. 
υξλιάζξμςαπ ςιπ εναιοεςικά θεςικέπ ενελίνειπ ςηπ διαποαγμάςεσρηπ με ςξσπ 
παοαγχγξύπ εμέογειαπ από αμαμεώριμεπ μξοτέπ ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ 
αμέτεοε όςι ποόκειςαι για μία μεγάλη αλλαγή, πξσ δεμ ατξοά μόμξ ςξ Δήμξ 
Αμσμςαίξσ. Εμημέοχρε επίρηπ όςι έυει καθξοιρςεί ρσμάμςηρή ςξσ με ςξμ 
Ποόεδοξ ςηπ Ρσθμιρςικήπ Αουήπ Εμέογειαπ (ΡΑΕ) ρςξμ ξπξίξ θα καςαθέρει 
ποόςαρη για αλλαγή ςξσ ςοόπξσ αδειξδόςηρηπ ςχμ επεμδύρεχμ για 
παοαγχγή εμαλλακςικώμ μξοτώμ εμέογειαπ πξσ θα πεοιλαμβάμει 
αμαβάθμιρη ςξσ οόλξσ ςχμ Δήμχμ ρςη διαδικαρία, καθιρςώμςαπ ξσριαρςική 
ςη ρσμμεςξυή ςξσπ. 
«Θέλξσμε ξσριαρςική ρσμεογαρία με ςξσπ παοαγχγξύπ αμαμεώριμχμ 
μξοτώμ εμέογειαπ και θα δημιξσογήρξσμε άοιρςξ επεμδσςικό κλίμα ρςξ Δήμξ 
Αμσμςαίξσ, ποξκειμέμξσ η πεοιξυή μα ρσμευίρει μα απξςελεί εμεογειακό πόλξ 
και ρςη μεςαλιγμιςική πεοίξδξ. Ασςό όμχπ ποέπει μα γίμει με ρσγκεκοιμέμξσπ 
όοξσπ και ποξϋπξθέρειπ πξσ έυξσμε θέρει, χπ έμα μέξ μξμςέλξ αμάπςσνηπ 
ςχμ αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ. Οι παοαγχγξί 
αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ είμαι ρσμεογάςεπ μαπ, αλλά έυχ καςαρςήρει 
ρατέπ όςι ρςιπ ρσμεογαρίεπ ποέπει μα σπάουει αμξιβαίξ ότελξπ και για ςξ 
λόγξ ασςό διεκδικξύμε ςα μέγιρςα δσμαςά ξτέλη από ςημ εγκαςάρςαρη 
σπξδξμώμ παοαγχγήπ εμέογειαπ από αμαμεώριμεπ πηγέπ. Η ποξρπάθεια θα 
είμαι ρσμευήπ, αλλά ςα ποώςα απξςελέρμαςα έυξσμ διαφεύρει ςιπ Καρράμδοεπ 
πξσ θέλξσμ ςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ αμεμεογό και υχοίπ ξσριαρςικέπ 
ποχςξβξσλίεπ πξσ θα βελςιώρξσμ ςη θέρη ςξσ και ςιπ ξικξμξμικέπ ςξσ 
δσμαςόςηςεπ» ςόμιρε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ.   
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