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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΔΙΔΚΔΙΚΟΤΝ ΣΙ ΔΚΣΑΔΙ ΣΩΝ ΑΝΔΝΔΡΓΩΝ ΟΡΤΦΔΙΩΝ ΟΙ 
ΔΗΜΑΡΦΟΙ 

 

ςημ έδοα ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ, ςημ Σξπική Κξιμόςηςα Υιλώςα 
ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ, ρσμεδοίαρε ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςξσ Δικςύξσ ςημ 
Πέμπςη, 23 Ιξσμίξσ 2011. 

Αουικά ποαγμαςξπξιήθηκε εμημέοχρη για ςημ Δσοχπαψκή πξοεία ςξσ 
Δικςύξσ και ςιπ διεοεσμηςικέπ επατέπ πξσ έυξσμ γίμει με Δήμξσπ άλλχμ 
Δσοχπαψκώμ υχοώμ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ ξπξίχμ σπάουει ενξοσκςική 
δοαρςηοιόςηςα και παοαγχγή εμέογειαπ από λιγμίςη, καθώπ και για ςημ 
έμςανη ςξσ Δικςύξσ ρςξ ύμτχμξ ςχμ Δημάουχμ, χπ Τπξρςηοικςική Δξμή. 
Δπίρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκε εμημέοχρη και ρσζηςήθηκε η δσμαςόςηςα 
μελλξμςικήπ ανιξπξίηρηπ ςξσ μεξρύρςαςξσ Δσοχπαψκξύ Σαμείξσ Δμεογειακήπ 
Απόδξρηπ από ςξ Δίκςσξ και ςα μέλη ςξσ.  

Σξ βαρικό θέμα ςηπ ρσμεδοίαρηπ ήςαμ η επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ 
αμεμεογώμ ξοσυείχμ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ και ξ καθξοιρμόπ ςηπ ρςάρηπ 
ςξσ Δικςύξσ ρυεςικά με ςξ θέμα. Δίμαι γμχρςό πχπ ποόκειςαι για ςεοάρςιεπ 
εκςάρειπ πξσ ποξρεγγίζξσμ ςα 160.000 ρςοέμμαςα. Βαρικόπ ιρυσοιρμόπ ςχμ 
Δημάουχμ ςχμ Δμεογειακώμ Δήμχμ είμαι όςι ξι εκςάρειπ ασςέπ 
απαλλξςοιώθηκαμ για ςημ ενσπηοέςηρη δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, εμώ μεςά 
ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ λιγμιςικώμ 
κξιςαρμάςχμ ξ λόγξπ ασςόπ εκλείπει. Από ασςό ρσμπεοαίμεςαι όςι πξλιςικά, 
ηθικά και μξμικά ξι εκςάρειπ ασςέπ ποέπει μα απξδξθξύμ ρςιπ ςξπικέπ 
κξιμχμίεπ. Η άμερη επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ 
καθίρςαςαι επιςακςικόςεοη, καθώπ λόγχ ςηπ διαταιμόμεμηπ πώληρηπ 
πακέςξσ μεςξυώμ ςηπ ΔΔΗ είμαι αδιαμόηςξ μα σπάονει έμαπ ιδιώςηπ 
γεχκςήμξμαπ πξσ θα έυει ρςη διάθερή ςξσ όλεπ ασςέπ ςιπ εκςάρειπ, εμώ 
ςασςόυοξμα ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ μαρςίζξμςαι από ςημ αμεογία και σπάουξσμ 
πξλλξί ακςήμξμεπ. 

Για ςξσπ λόγξσπ ασςξύπ απξταρίρςηκε η δσμαμική διεκδίκηρη για ςημ 
επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ, αουικά με άρκηρη πξλιςικήπ πίερηπ και ρςη 
ρσμέυεια με μξμικά μέρα. Για ςξ θέμα ςηπ επαμαπόδξρηπ ςχμ εκςάρεχμ, 
καθώπ και για ςημ ποξώθηρη ςξσ ρσμόλξσ ςχμ θεμάςχμ πξσ απαρυξλξύμ ςξ 
Δίκςσξ Δμεογειακώμ Δήμχμ, έυξσμ ζηςηθεί ρσμαμςήρειπ από ςξ μέξ Τπξσογό 
Πεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ, κ. Γ. 
Παπακχμρςαμςίμξσ, ςξσπ αουηγξύπ ςχμ πξλιςικώμ κξμμάςχμ και ςξμ 
Ποχθσπξσογό.  



Σξ εγυείοημα είμαι εναιοεςικά δύρκξλξ, όμχπ ρςξ Δίκςσξ σπάουει αιριξδξνία 
ατξύ για ποώςη τξοά ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ έυξσμ μία κξιμή και δσμαςή 
τχμή και διεκδικξύμ ξογαμχμέμα ςα αιςήμαςά ςξσπ. Η ρσμτχμία ρςξ 
διεκδικηςικό πλαίριξ, η ρσμαμςίληφη για ςα θέμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 
εμέογεια και η ρσμεογαρία μεςανύ ςχμ Δημάουχμ έυξσμ ιρυσοξπξιήρει ςη 
τχμή ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ και δημιξσογξύμ ρσμθήκεπ για θεςικέπ 
ενελίνειπ ρε όςι ατξοά ρςιπ κξιμέπ διεκδικήρειπ. 

 
Γοατείξ Σύπξσ 

Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ 
 

 
 

 
 
 
 
Mέζω ηων παρακάηω links μπορείηε να κάνεηε download ηα video με ηις δηλώζεις ηων μελών 
ηοσ Δικηύοσ. 
  

 

http://www.sendspace.com/file/le5c8m 

 

 

http://www.sendspace.com/file/5ukit1 

 

 

http://www.sendspace.com/file/5ryw0l 

 

 

http://www.sendspace.com/file/es5sad 

 


