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Σσμάμςηρη με ςξμ Υτσπξσογό Πεοιβάλλξμςξπ, Εμέογειαπ και Κλιμαςικήπ 
Αλλαγήπ, κξ Γιάμμη Μαμιάςη είυαμ ξι Δήμαουξι ςωμ πέμςε Εμεογειακώμ 
Δήμωμ ςηπ υώοαπ, ρςημ ποώςη ςξσπ ρσγκοξςημέμη παοξσρία ωπ Δίκςσξ 
Εμεογειακώμ Δήμωμ. Η ρσμάμςηρη πξσ έγιμε ρε άοιρςξ κλίμα είυε 
ρσγκεκοιμέμη agenda πξσ έθεραμ ξι Δήμαουξι. 
Ποώςα απ’ όλα ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κξπ Μάκηπ Ιωρητίδηπ, ωπ Ποόεδοξπ 
ςξσ Δικςύξσ, παοέδωρε ςξ καςαρςαςικό ςξσ μέξσ τξοέα και εμημέοωρε ςξμ 
κ. Υτσπξσογό ρυεςικά με ςξ Δίκςσξ Εμεογειακώμ Δήμωμ και ςξσπ ρςόυξσπ 
ςξσ. 
Σςη ρσμέυεια ξι Δήμαουξι ςωμ Εμεογειακώμ Δήμωμ παοξσρίαραμ ςημ 
ποόςαρη ςξσπ για ςξ μέξ θερμικό πλαίριξ λειςξσογίαπ ςξσ Ειδικξύ 
Αμαπςσνιακξύ Ποξγοάμμαςξπ (ΕΑΠ) και ςξμ ςοόπξ καςαμξμήπ ςξσ Ειδικξύ 
Τέλξσπ Αμάπςσνηπ. Σύμτωμα με ςξ ρυέδιξ ςωμ πέμςε Δημάουωμ ςημ εσθύμη 
για ςημ σλξπξίηρη ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ ποέπει μα έυξσμ απξκλειρςικά ξι 
Εμεογειακξί Δήμξι, εμώ ποξβλέπεςαι έμα πξρξρςό για ςημ σλξπξίηρη έογωμ 
και από μη εμεογειακξύπ Δήμξσπ. 
Εκςόπ από ςη διεκδίκηρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ απξκλειρςικά 
από ςξσπ Δήμξσπ εςέθη ςξ ζήςημα ςξσ ςοιπλαριαρμξύ ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ. Η 
διεκδίκηρη ασςή ρςηοίζεςαι ρςημ επιυειοημαςξλξγία πξσ ρυεςίζεςαι με ςη 
ρύγκοιρη ςωμ πξρξρςώμ ςξσ Ειδικξύ Τέλξσπ Αμάπςσνηπ (0,4%) και ςξσ 
ςέλξσπ πξσ απξδίδξσμ ξι παοαγωγξί αμαμεώριμωμ πηγώμ εμέογειαπ (3%) 
ρςξσπ ξικείξσπ Δήμξσπ. 
Επίρηπ, για ποώςη τξοά εςέθη επιρήμωπ ςξ θέμα ςηπ σπξυοέωρηπ 
καςαβξλήπ ςξσ Λιγμιςικξύ Τέλξσπ από ςη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ποξπ ςξσπ 
Εμεογειακξύπ Δήμξσπ. Είμαι μία μέα διεκδίκηρη ςωμ Εμεογειακώμ Δήμωμ πξσ 
εάμ σλξπξιηθεί θα αμξίνει μέεπ αμαπςσνιακέπ δσμαςόςηςεπ με ςημ σλξπξίηρη 
έογωμ ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, καθώπ και έογωμ αμάπςσνηπ ςωμ 
άλλωμ ςξμέωμ ςηπ ξικξμξμίαπ ςωμ πεοιξυώμ πξσ παοάγξσμ λιγμίςη για ςημ 
ποξεςξιμαρία ςηπ μεςαλιγμιςικήπ πεοιόδξσ. 
Τέλξπ, ξι Δήμαουξι ςξσ Δικςύξσ ζήςηραμ ςημ άμερη απελεσθέοωρη ςωμ 
πόοωμ ςξσ ΕΑΠ για ςημ απξπληοωμή ςωμ ρσμβαςξπξιημέμωμ έογωμ και ςημ 
ξλξκλήοωρη ςωμ ρσμευιζόμεμωμ, εμώ ρε όςι ατξοά ρςα έογα πξσ δεμ έυξσμ 
ρσμβαςξπξιηθεί η θέρη ςξσπ είμαι ποαγμαςξπξιηθεί καιμξύογιξπ ρυεδιαρμόπ 
από ςξσπ Εμεογειακξύπ Δήμξσπ. 
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