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Τα θέμαςα ςηπ εμέογειαπ και ςχμ διεκδικήρεχμ ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ 
απέμαμςι ρςξμ ρημαμςικϊςεοξ ίρχπ ςξπικϊ κξιμχμικϊ εςαίοξ, ςη ΔΔΗ ΑΔ, 
ρσζηςήθηκαμ εκςεμόπ ρςημ έκςακςη ρσμεδοίαρη ςξσ Δημξςικξϋ Σσμβξσλίξσ 
Αμσμςαίξσ, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ Πέμπςη, 9 Ιξσμίξσ 2011. 
Σςξσπ δημξςικξϋπ ρσμβξϋλξσπ πξσ ενέτοαραμ ςημ αμςίθερή ςξσπ ρςξμ 
έκςακςξ υαοακςήοα ςηπ ρσμεδοίαρηπ, ενηγήθηκε ξ υαοακςήοαπ και η τάρη 
ςηπ διαποαγμάςεσρηπ ρςημ ξπξία βοίρκξμςαι ξι Δήμαουξι ςχμ Δμεογειακόμ 
Δήμχμ με ςη ΔΔΗ και ςημ Κσβέομηρη. Απϊ ςξ Δήμαουξ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη 
Ιχρητίδη έγιμε η εμημέοχρη ϊςι εκςϊπ ςχμ πξλϋ ρσυμόμ επατόμ και ςξσ 
διαλϊγξσ πξσ έυει αμαπςσυθεί μεςανϋ ςξσ Δικςϋξσ Δμεογειακόμ Δήμχμ με ςη 
ΔΔΗ και ςξ Υπξσογείξ Πεοιβάλλξμςξπ, ξ ίδιξπ χπ Ποϊεδοξπ ςξσ Δικςϋξσ έυει 
ζηςήρει ρσμάμςηρη ςχμ πέμςε Δημάουχμ ςχμ Δμεογειακόμ Δήμχμ με ςξμ 
Ποχθσπξσογϊ για μα ςξσ εκθέρξσμ ςιπ απϊφειπ και ςιπ διεκδικήρειπ ςχμ 
ςξπικόμ κξιμχμιόμ. Η ρσμάμςηρη ασςή μπξοεί μα ξοιρςεί απϊ μέοα ρε μέοα 
και γι’ ασςϊ είμαι ρκϊπιμξ μα σπάουξσμ εκτοαρμέμεπ και οηςά διαςσπχμέμεπ 
ξι εσοϋςεοεπ δσμαςέπ ρσμαιμέρειπ απϊ πλεσοάπ ςξπικόμ κξιμχμιόμ. 
Τα θέμαςα πξσ ρσζηςήθηκαμ ρε ςέρρεοιπ εμϊςηςεπ, αμ και απξςελξϋμ ϊπχπ 
αματέοθηκε απϊ ςξ Δήμαουξ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιχρητίδη και πξλλξϋπ 
ξμιληςέπ έμα εμιαίξ πλαίριξ διεκδικήρεχμ, είμαι ςα ενήπ: 

1. Θέρειπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ εμϊφει ςηπ ιδιχςικξπξίηρηπ ςηπ ΔΔΗ. 
2. Πξρξρςϊ και καςαμξμή Τξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ. 
3. Τέλξπ ενϊοσνηπ λιγμίςη (λιγμιςϊρημξ). 
4. Δπαμαπϊδξρη εδατόμ και ανιξπξίηρη αμεμεογόμ σπξδξμόμ 

Σε ϊςι ατξοά ρςξ θέμα ςχμ θέρεχμ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ρυεςικά με ςημ 
ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΔΗ, η ποϊςαρη ςξσ Δημάουξσ ήςαμ μα σπάονει 
αομηςική θέρη απέμαμςι ρςη διαταιμόμεμη πώληρη ςξσ πακέςξσ μεςξυώμ 
17% ςηπ ΔΔΖ με ρςϊυξ ςη διαςήοηρη ςξσ δημϊριξσ υαοακςήοα ςηπ 
επιυείοηρηπ, εμό ςασςϊυοξμα έκαμε λϊγξ για αμαγκαιϊςηςα ποξεςξιμαρίαπ 
ςηπ μεςαλιγμιςικήπ πεοιϊδξσ. Ο Δήμαουξπ ρςξ ρημείξ ασςϊ αμέτεοε ϊςι 
ιρυσοή ςξσ πεπξίθηρη είμαι πχπ με ασςή ςημ απϊταρη θα βξηθηθεί ςξ 
διαποαγμαςεσςικϊ έογξ ςηπ Κσβέομηρηπ απέμαμςι ρςημ Τοϊικα ςχμ 
δαμειρςόμ μαπ, καθόπ η πόληρη ςηπ ΔΔΗ δεμ είμαι ρσμτέοξσρα για ςη 
υόοα. 
Δσοεία ρσζήςηρη έγιμε και για ςξμ ςοϊπξ καςαμξμήπ ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ 
Αμάπςσνηπ, με εμημέοχρη ςξσ ρόμαςξπ και ςχμ παοαβοιρκϊμεμχμ για ςιπ 
μέυοι ςόοα διαβξσλεϋρειπ και διαποαγμαςεϋρειπ ςχμ Δημάουχμ ςχμ 
Δμεογειακόμ Δήμχμ με ςξμ Υτσπξσογϊ κ. Γιάμμη Μαμιάςη και ςξσπ 
Πεοιτεοειάουεπ. Η ποϊςαρη ςχμ Δημάουχμ ρε ρυέρη με ςημ καςαμξμή ςξσ 



Τξπικξϋ Πϊοξσ είμαι μα αλλάνει οιζικά ςξ ρϋρςημα, καθόπ μέυοι και πέοσρι 
ξι Νξμαουίεπ, ςη θέρη ςχμ ξπξίχμ έυξσμ πάοει ξι ρημεοιμέπ Πεοιτέοειεπ, 
διαυειοίζξμςαμ ςξ 50% ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ. Αμ και ρςϊυξπ είμαι η διαυείοιρη 
ςξσ Σξπικξύ Πόοξσ μα γίμεςαι απξκλειρςικά από ςξσπ Δήμξσπ, γίμεςαι μία 
μικοή παοαυόοηρη με ςξ πξρξρςϊ πξσ ποξςείμξσμ ξι Δήμαουξι για ςιπ 
Πεοιτέοειεπ μα είμαι ϊυι μεγαλϋςεοξ απϊ 3%, καθόπ ξι «Καλλικοαςικξί» 
Δήμξι έυξσμ ςϊρξ ςιπ δξμέπ και ςημ ικαμϊςηςα ρυεδιαρμξϋ, ϊρξ και ςξ 
κοίριμξ μέγεθξπ για ποαγμαςξπξίηρη ξλξκληοχμέμχμ παοεμβάρεχμ ρςιπ 
πληςςϊμεμεπ πεοιξυέπ. Δπίρηπ, ρςημ ποϊςαρη ςχμ Δημάουχμ ποξβλέπεςαι 
και έμα πξρξρςϊ για ςξσπ μη Δμεογειακξϋπ Δήμξσπ πξσ διατέοει απϊ μξμϊ 
ρε μξμϊ. Ακϊμη για ςξ θέμα ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ έγιμε η ποϊςαρη για ςημ 
αύνηρή ςξσ από 0,4% πξσ είμαι ρήμεοα ρςξ 1,2% ςηπ ανίαπ ςηπ 
παοαγόμεμηπ εμέογειαπ, πξρξρςϊ πξσ θα απξςελέρει ενξμξίχρη με ςξ ςέλξπ 
πξσ καςαβάλλεςαι ρςα πεςοελαιξειδή ποξψϊμςα. 
Με ςξ ςοίςξ θέμα αμακιμήθηκε η διεκδίκηρη για απόδξρη Σέλξσπ Δνόοσνηπ 
Κιγμίςη ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ απϊ ςη ΔΔΗ ϊπχπ γίμεςαι και απϊ ςξσπ 
ιδιόςεπ. Τξ πξρξρςϊ ςξσ Τέλξσπ πξσ καςαβάλξσμ ξι ιδιόςεπ είμαι 6% και η 
απαίςηρη είμαι μα απξδίδεςαι ρςξσπ Δήμξσπ ρςα ϊοια ςχμ ξπξίχμ γίμεςαι η 
ενϊοσνη, ϊπχπ ςξ λαςξμικϊ ςέλξπ. 
Τελεσςαίξ, αλλά ενίρξσ ρημαμςικϊ θέμα πξσ ρσζηςήθηκε ήςαμ η 
επαμαπόδξρη ςχμ εδατώμ ςχμ παλαιώμ ξοσυείχμ και η ανιξπξίηρη ςξσπ 
για αμαπςσνιακξύπ ρκξπξύπ, ϊπχπ ποξβλεπϊςαμ με ςη οϋθμιρη ςξσ 1982, 
πξσ άλλανε ςξ 2001 μεςαςοέπξμςαπ ςη ΔΔΗ ρςξ μεγαλϋςεοξ γαιξκςήμξμα ςηπ 
πεοιξυήπ. Τι ίδιξ ιρυϋει για παλιέπ αμεμεογέπ σπξδξμέπ ςηπ επιυείοηρηπ πξσ 
μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για αμαπςσνιακξϋπ ρκξπξϋπ, ϊπχπ η αμάπςσνη 
ςξσ εμαλλακςικξϋ ςξσοιρμξϋ. 
Σςημ ςεςοάχοη ρσμεδοίαρη ςξσ Δημξςικξϋ Σσμβξσλίξσ είυαμ ςημ εσκαιοία μα 
αμαπςϋνξσμ ςιπ θέρειπ ςξσπ, εκςϊπ απϊ ςξ Δήμαουξ και ςξσπ Δημξςικξϋπ 
Σσμβξϋλξσπ, ξ Ποϊεδοξπ ςξσ Σχμαςείξσ «Σπάοςακξπ» κ. Γιόογξπ Αδαμίδηπ, 
ξ ποόημ Νξμάουηπ, κ. Γιάμμηπ Σςοαςάκηπ, ξ ποόημ Δήμαουξπ Φιλόςα, κ. 
Άμθιμξπ Μπιςάκηπ, ξ ποόημ Ποϊεδοξπ ςηπ Κξιμϊςηςαπ Φιλόςα κ. Αθαμάριξπ 
Σξσκξσοιάδηπ και πξλλξί πξλίςεπ. Ακξϋρςηκαμ πξλλέπ εμπεοιρςαςχμέμεπ 
απϊφειπ και ρςξ ςέλξπ ξι ειρηγήρειπ ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ φητίρςηκαμ 
ξμϊτχμα απϊ ςξ ρόμα, πξσ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ςξμ ϊπλιρε με ςξ επιυείοημα 
ϊςι σπάουει ξμξτχμία ρςημ ςξπική κξιμχμία ρςη δϋρκξλη διαποαγμάςεσρη 
πξσ ακξλξσθεί.  
 
 

Γοατείξ Τϋπξσ 
Δήμξσ Αμσμςαίξσ 

 
 
Δπιρσμάπςξμςαι ξι ειρηγήρειπ ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη Ιχρητίδη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΘΖΓΖΔΘ ΔΖΛΑΡΦΟΤ ΑΛΤΜΣΑΘΟΤ  
 
ΗΔΛΑ 1ξ: Οι θέρειπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ εμόφει 
ιδιχςικξπξίηρηπ ςηπ ΔΔΖ  
Η ΔΔΗ είμαι άοοηκςα ρσμδεδεμέμη με ςημ πεοιξυή μαπ.  Σαμ Δήμξπ 
Αμσμςαίξσ πιρςεϋξσμε ϊςι η ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΔΗ, ειδικά ρε 
μια πεοίξδξ πξσ ποέπει μα διατσλάνξσμε με κάθε ςοϊπξ ςα 
λεγϊμεμα «ςιμαλτή»  ςηπ παςοίδαπ μαπ δεμ ρσμβαδίζει με ςξ  
κξιμχμικϊ και δημϊριξ ρσμτέοξμ . 
Η ιδιχςικξπξίηρη ςηπ μεγάληπ Δημϊριαπ Δπιυείοηρηπ ρε έμα 
κοίριμξ ςξμέα  για ςημ ποξξπςική ςηπ υόοαπ, ςηπ ξικξμξμίαπ  και 
ςηπ κξιμχμίαπ, ακσοόμει έμα δημϊριξ εογαλείξ 
κξιμχμικξξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ, πξσ ποέπει μα σπηοεςεί ςξ 
δημϊριξ και κξιμχμικϊ ρσμτέοξμ και ϊυι ςα κέοδη ςχμ ιδιχςόμ . 
Η εμέογεια απξςελεί ξικξμξμικϊ μέγεθξπ ρςοαςηγικήπ ρημαρίαπ 
και κξιμχμικϊ αγαθϊ και η δσμαςϊςηςα ςξσ δημξρίξσ μα ξοίζει 
ςημ ςιμξλξγιακή πξλιςική είμαι άμερα ρσμδεδεμέμη με ςημ 
πξλιςική ςξσ τθημξϋ ςιμξλξγίξσ για ςξσπ πξλίςεπ . 
Ο δημϊριξπ και κξιμχτελήπ  υαοακςήοαπ ςηπ ΔΔΗ, απξςελεί 
εγγϋηρη για ςξμ αμαπςσνιακϊ και κξιμχτελή υαοακςήοα ςηπ 
μεγαλϋςεοηπ βιξμηυαμίαπ ςηπ υόοαπ.  
Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ απξςελεί επί δεκαεςίεπ έμαμ απϊ ςξσπ πιξ 
ρημαμςικξϋπ εμεογειακξϋπ Δήμξσπ ςηπ υόοαπ.  
Οι ρυέρειπ ςξσπ Δήμξσ με ςημ ΔΔΗ πέοαραμ απϊ πξλλέπ τάρειπ, 
είςε αγαρςήπ ρσμεογαρίαπ είςε αμςιπαοάθερηπ , αλλά ξ 
κξιμχτελήπ ςηπ υαοακςήοαπ νεπεομξϋρε πάμςα ςξ ςξπικϊ 
ρσμτέοξμ και ασςή ήςαμ πάμςα η θέρη ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ  
και ςξσ Δήμξσ.  
Για ςημ Δσςική Μακεδξμία και κσοίχπ για ςιπ πεοιξυέπ ςχμ 
εμεογειακόμ Δήμχμ ςσυϊμ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΔΗ θα έυει 
καςαρςοξτικέπ ρσμέπειεπ καθόπ θα υαθεί ςξ ϊπξιξ κξιμχμικϊ 
ποϊρχπξ ςηπ και θα αμαςοαπεί πλήοχπ ςξ πλαίριξ κξιμχμικήπ 
ρσμεογαρίαπ πξσ σπήουε μέυοι ρήμεοα. Ο Δημϊριξπ υαοακςήοαπ 
ςηπ επιυείοηρηπ ήςαμ ποξωπϊθερη ςηπ κξιμχμικήπ απξδξυήπ ςξσ 
έογξσ παοαγχγήπ εμέογειαπ, παοά ςιπ δσρμεμέρςαςεπ ρσμέπειεπ 
για ςξ πεοιβάλλξμ, ςξμ σδοξτϊοξ ξοίζξμςα και ςημ πξιϊςηςα 
ζχήπ ςχμ καςξίκχμ.  
Διατχμξϋμε με ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΔΗ μέρχ πεοαιςέοχ 
μεςξυξπξίηρηπ ή άλλχμ μξοτόμ νεπξσλήμαςξπ ςηπ μεγάληπ 
κεοδξτϊοαπ επιυείοηρηπ ςξσ Δημξρίξσ , καθόπ η ΔΔΗ απξςελεί 
παοάδειγμα κεοδξτϊοαπ δημϊριαπ  επιυείοηρηπ και πσλόμα ςηπ 
ξικξμξμικήπ ζχήπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ και ςηπ υόοαπ.  Δπειδή η  ΔΔΗ 
εναρταλίζει ςημ επάοκεια και ασςάοκεια ςηπ υόοαπ ρε εμέογεια.  
 
ΗΔΛΑ 2ξ: Πξρξρςό και καςαμξμή Σξπικξύ Πόοξσ Αμάπςσνηπ  
Με ςξμ Ν2446/1996 επιβάλλεςαι ςξ Τέλξπ αμάπςσνηπ 
βιξμηυαμικόμ πεοιξυόμ παοαγχγήπ οεϋμαςξπ απϊ ςξσπ 
θεομικξϋπ λιγμιςικξϋπ ρςαθμξϋπ ςχμ μξμόμ Φλόοιμαπ, Κξζάμηπ 
και Αοκαδίαπ. Τξ ςέλξπ αμάπςσνηπ ξοίζεςαι ρςξ 0,4% ςξσ εςήριξσ 
κϋκλξσ εογαριόμ ςηπ Δημϊριαπ Δπιυείοηρηπ Ηλεκςοιρμξϋ και 
ασςϊ ποξξοίζεςαι για ςημ υοημαςξδϊςηρη ρσγκεκοιμέμχμ έογχμ 
σπξδξμήπ, αμάπςσνηπ και ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. Η 



καςαμξμή ςχμ άμχ κξμδσλίχμ γίμεςαι αμαλξγικά ρϋμτχμα με ςημ 
παοαγχγή ςηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ απϊ ςξσπ θεομικξϋπ 
λιγμιςικξϋπ ρςαθμξϋπ πξσ λειςξσογξϋμ ρςξσπ ςοειπ μξμξϋπ.  
Μέυοι ςιπ 11-01-2008 η διάθερη ςχμ Κξμδσλίχμ ςξσ Διδικξϋ 
Λξγαοιαρμξϋ ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ γίμξμςαμ απϊ ςξσπ 
Δήμξσπ καςά 100%, ρϋμτχμα με ςημ αοιθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/ 
17788 Υπξσογική Απϊταρη (ΦΔΚ 1370/Β/2005). Με ςημ αοιθ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5179/456 ξικ.575  Υπξσογική Απϊταρη (ΦΔΚ 
12/Β/2008) ποξβλέπεςαι η καςαμξμή ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ 
Αμάπςσνηπ καςά 50% ρςιπ Νξμαουιακέπ Ασςξδιξικήρειπ και καςά 
50% ρςξσπ ΟΤΑ ςχμ Νξμόμ. Ασςή η απϊταρη έυει δημιξσογήρει 
πξλλά ποξβλήμαςα, διϊςι ρσυμά η διάθερη κξμδσλίχμ δεμ έτεοε 
ςα ποξρδξκόμεμα απξςελέρμαςα με βάρη ςξσπ ρκξπξϋπ για ςξσπ 
ξπξίξσπ διαςέθηκαμ.  
Με ςη μέα αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και Απξκεμςοχμέμηπ 
Ασςξδιξίκηρηπ- Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ (μϊμξπ 3852/2010) 
καςαογήθηκε ξ θερμϊπ ςχμ Νξμαουιακόμ Ασςξδιξικήρεχμ και ξι 
εμεογειακξί Δήμξι πλέξμ είμαι πέμςε ρε ξλϊκληοη ςημ 
επικοάςεια, ξι Δήμξι Κξζάμηπ, Δξοδαίαπ, Μεγαλϊπξληπ, 
Φλόοιμαπ, και Αμσμςαίξσ.  Σϋμτχμα με ασςή ςη μεςαοοϋθμιρη ξι 
Δήμξι απξκςξϋμ δξμή και ξογάμχρη για ςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ 
σλξπξίηρη έογχμ σπξδξμήπ, αμάπςσνηπ  και ποξρςαρίαπ ςξσ 
πεοιβάλλξμςξπ και είμαι έςξιμξι για ςη ρϋμςανη και ςη διαυείοιρη 
ςξσ Διδικξϋ Ποξγοάμμαςξπ Αμάπςσνηπ (ΔΑΠ) ςηπ ςέςαοςηπ 
Ποξγοαμμαςικήπ Πεοιϊδξσ.  
Σςιπ 28 Αποιλίξσ 2011, ρςξ Φιλόςα ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ 
ρσγκοξςήθηκε ςξ «Δίκςσξ ςχμ Δμεογειακόμ Δήμχμ». Ποϊκειςαι 
για ςξσπ Δήμξσπ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ ξπξίχμ σπάουει 
δοαρςηοιϊςηςα ενϊοσνηπ λιγμίςη και παοαγχγή εμέογειαπ απϊ 
εογξρςάρια ςηπ Δ.Δ.Η. Α.Δ. και ρσγκεκοιμέμα ςξσπ Δήμξσπ 
Αμσμςαίξσ, Δξοδαίαπ, Κξζάμηπ, Μεγαλϊπξληπ και Φλόοιμαπ. 
Σςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ καςαρςαςικξϋ ςξσ Δικςϋξσ Δμεογειακόμ 
Δήμχμ πεοιλαμβάμξμςαι η καςαγοατή, έοεσμα και μελέςη ςηπ 
επίδοαρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ παοαγχγήπ εμέογειαπ ρςιπ 
πεοιξυέπ ςχμ ξοσυείχμ και ςχμ εογξρςαρίχμ παοαγχγήπ 
εμέογειαπ, η επιρςημξμική ρςήοινη ςχμ πεοιξυόμ ςχμ 
εμεογειακόμ Δήμχμ για ςη μεςάβαρη ςξσπ ρςη μεςαλιγμιςική 
πεοίξδξ, η ανιξπξίηρη ςχμ αμεμεογόμ σπξδξμόμ πξσ ρυεςίζξμςαι 
με ςημ παοαγχγή εμέογειαπ για αμαπςσνιακξϋπ ή 
πεοιβαλλξμςικξϋπ ρκξπξϋπ, η αμςαλλαγή ςευμξγμχρίαπ και 
ποαγμαςξπξίηρη κξιμόμ δοάρεχμ ςχμ μελόμ ςξσ δικςϋξσ, η 
ςεκμηοίχρη και διαμϊοτχρη αμαπςσνιακόμ ποξςϋπχμ και 
ρκξπόμ, η δημιξσογία και λειςξσογία ςηπ απαιςξϋμεμηπ 
εογαρςηοιακήπ σπξδξμήπ μέςοηρηπ αςμξρταιοικήπ οϋπαμρηπ και 
μϊλσμρηπ ςχμ επιταμειακόμ και σπϊγειχμ σδάςχμ, καθόπ και 
ςξσ εδάτξσπ και η διαμϊοτχρη και ξογάμχρη θεμαςικόμ 
διαδοξμόμ με άνξμα ςημ εμέογεια για ςημ ςξπική αμάπςσνη ςχμ 
πεοιξυόμ ςχμ εμεογειακόμ Δήμχμ. Δπίρηπ απξταρίρςηκε απϊ ςξ 
Δίκςσξ ξμϊτχμα, η ςοξπξπξίηρη ςηπ Υπξσογικήπ Απϊταρηπ πξσ 
ατξοά ςημ καςαμξμή ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ και παοξσρ ιάρςηκε ρςξ 
ΥΠΔΚΑ. Η διαςήοηρη ςξσ εμεογειακξϋ υαοακςήοα ςχμ Δήμχμ ςξσ 
Δικςϋξσ με επεμδϋρειπ ΑΠΔ είμαι έμαπ απϊ ςξσπ βαρικϊςεοξσπ 



ρςϊυξσπ. Οι μέυοι ςόοα εμέογειεπ ςξσ Δικςϋξσ έυξσμ θεςική 
ενέλινη καθόπ ξι επατέπ με ςη ΔΔΗ και ςξ Υπξσογείξ 
Πεοιβάλλξμςξπ ήςαμ πξλλέπ και αμαδείυςηκαμ ςα υοϊμια 
ποξβλήμαςα πξσ ςαλαιπχοξϋμ ςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ.  
Η έμςανη ςηπ Απξθείχρηπ ςξσ Φιλόςα απϊ ςημ ΔΔΗ, χπ αίςημα 
ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ μεςά ςημ ποϊρταςη απϊταρη ςξσ Δημξςικξϋ 
Σσμβξσλίξσ, έυει πλέξμ δοξμξλξγηθεί.  
Λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςημ κξιμή γμόμη ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ 
πξσ πλήςςξμςαι απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ΔΔΗ και ζηςξϋμ 
ενξοθξλξγιρμϊ ςηπ ρυέρηπ ςηπ εςαιοίαπ με ςιπ κξιμχμίεπ ςχμ 
πεοιξυόμ ρςιπ ξπξίεπ δοαρςηοιξπξιείςαι:  

 Τξ πξρϊ ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ ποξέουεςαι απϊ ςξ 
ςέλξπ αμάπςσνηπ βιξμηυαμικόμ πεοιξυόμ παοαγχγήπ 
ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ, δηλαδή απϊ ςιπ πεοιξυέπ ςχμ 
εμεογειακόμ δήμχμ (άοθοξ 20 ςξσ  Ν. 2446/1996 και άοθοξ 
1 ςηπ Υπ. Απϊταρηπ).  

 Η ανιξπξίηρη ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ γίμεςαι μέρχ 
Διδικόμ Αμαπςσνιακόμ Ποξγοαμμάςχμ (ΔΑΠ) πξσ έυξσμ 
ρςϊυξ ςη ρςήοινη ςχμ πεοιξυόμ ασςόμ με ποϊρθεςα έογα, 
λϊγχ ςχμ μεγάλχμ, ρξβαοόμ και ειδικήπ βαοϋςηςαπ 
ρσμεπειόμ πξσ στίρςαμςαι απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ΔΔΗ, 
δηλαδή με έογα πξσ εναρταλίζξσμ ςημ ποξξπςική ςηπ 
ρσμςήοηρηπ ςξσ βιξςικξϋ επιπέδξσ και ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ 
ςχμ πξλιςόμ (άοθοξ 4 ςηπ Υπξσογικήπ Απϊταρηπ).  

 Κϋοια ποξςεοαιϊςηςα ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ ποέπει 
μα είμαι ξ ρυεδιαρμϊπ και η εταομξγή ειδικόμ 
αμαπςσνιακόμ ποξγοαμμάςχμ με ιεοαουημέμεπ και 
ρςξυεσμέμεπ παοεμβάρειπ με έμταρη ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ 
εμεογειακόμ Δήμχμ για ςημ απϊκςηρη ρημαμςικόμ έογχμ 
σπξδξμήπ, ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και βελςίχρηπ 
ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ και ποξόθηρηπ ςηπ κξιμχμικήπ και 
ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ, έςρι όρςε μα μπξοέρξσμ μα 
αμςιμεςχπίρξσμ ςιπ αομηςικέπ ρσμέπειεπ απϊ ςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ΔΔΗ και μα ποξεςξιμάζξσμ ςιπ πεοιξυέπ 
δοαρςηοιξπξίηρηπ ςηπ ΔΔΗ για ςημ ξμαλή μεςάβαρη ρςη 
μεςαλιγμιςική πεοίξδξ.  

 Βαρικϊ μέλημα θα ποέπει μα είμαι η ξοθξλξγικϊςεοη και 
απξςελερμαςικϊςεοη ανιξπξίηρη ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ 
Αμάπςσνηπ για ςη μέγιρςη χτέλεια ςξσ ςϊπξσ μαπ.  

Διρηγξϋμαρςε:  
-  Η διαυείοιρη ςξσ Τέλξσπ Αμάπςσνηπ μα πεοιέλθει 

απξκλειρςικά ρςξσπ εμεογειακξϋπ Δήμξσπ, καθόπ με ςη 
ρημεοιμή ςξσπ μξοτή έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρυεδιαρμξϋ και 
σλξπξίηρηπ ξλξκληοχμέμχμ παοεμβάρεχμ για ςημ αμάπςσνη 
ςχμ πληςςϊμεμχμ πεοιξυόμ. Μϊμξ με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ςα 
υοήμαςα ςξσ Τέλξσπ Αμάπςσνηπ θα διξυεςεσςξϋμ για ςξ 
ρκξπϊ πξσ ποξξοίζξμςαι, δηλαδή ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ 
πεοιβαλλξμςικόμ, κξιμχμικόμ και ξικξμξμικόμ βλαβόμ απϊ 
ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ΔΔΗ. Σε άλλη πεοίπςχρη θα σπάονει 
απλόπ διαρπξοά ςχμ πϊοχμ και θα υαθεί κάθε έμμξια 
ρυεδιαρμξϋ, αλλά και δικαιξρϋμηπ απέμαμςι ρςιπ πεοιξυέπ 
πξσ πλήςςξμςαι. Οι Πεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ Κξζάμηπ, 



Φλόοιμαπ και Αοκαδίαπ μα διαυειοιρςξϋμ πξρξρςϊ πξσ δε θα 
σπεοβαίμει ςξ 3% ςξσ Τξπικξϋ Πϊοξσ Αμάπςσνηπ, για ςιπ 
ςοέυξσρεπ αμάγκεπ ςξσπ. Σςημ αμςίθεςη πεοίπςχρη πξσ ρςη 
διαυείοιρη ςξσ Τέλξσπ Αμάπςσνηπ εμπλακξϋμ ξι Πεοιτέοειεπ 
πιρςεϋξσμε ϊςι ποόςα απ’ ϊλα θα σπάονει καςαρςοαςήγηρη 
ςηπ τιλξρξτίαπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ «Καλλικοάςηπ» πξσ θέλει 
ιρυσοξϋπ Δήμξσπ με ικαμϊςηςα ρυεδιαρμξϋ ςχμ πξλιςικόμ 
ςξσπ και διαυείοιρηπ ςηπ αμαπςσνιακήπ ποξξπςικήπ ςξσπ. 
Δκςϊπ ασςξϋ ςξ ρίγξσοξ είμαι ϊςι μεγάλξ μέοξπ ςχμ 
υοημάςχμ θα ρσμευίρει μα δαπαμάςαι ρε πεοιξυέπ πξσ δεμ 
έυξσμ καμία ρυέρη με ςα ξοσυεία και ςα εογξρςάρια 
παοαγχγήπ εμέογειαπ. Έςρι ξι σπϊλξιπξι Δήμξι ςχμ 
Πεοιτεοειόμ ρςιπ ξπξίεπ δεμ βοίρκξμςαι ςα λιγμιςικά πεδία 
υχοίπ μα έυξσμ καμία επιβάοσμρη ρςξ τσρικϊ ςξσπ 
πεοιβάλλξμ, ρςημ αςμξρταιοική οϋπαμρη, ρςιπ αμαπςσνιακέπ 
ςξσπ δσμαςϊςηςεπ και ρςημ αμάπςσνη ςξσ αμθοόπιμξσ 
δσμαμικξϋ ςξσπ θα χτελξϋμςαι ειπ βάοξπ ςχμ λιγμιςικόμ 
πεοιξυόμ, πξσ θα ρςεοξϋμςαι πϊοχμ ςξσπ ξπξίξσπ θα 
ανιξπξιξϋραμ για ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ βλαβόμ πξσ 
δημιξσογξϋμςαι απϊ ςη δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Δ.Δ.Η. Α.Δ. και 
ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ μεςαλιγμιςικήπ πεοιϊδξσ.  

Δπίρηπ,  ειρηγξϋμαρςε:  
-  ςη διεκδίκηρη για αϋνηρη ςξσ πξρξρςξϋ ςξσ Τέλξσπ 

Αμάπςσνηπ απϊ 0,4% ρε 1,2%, καθόπ με ςημ στιρςάμεμη 
υοημαςξδϊςηρη δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα για απξκαςάρςαρη 
ςχμ βλαβόμ ρςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ και σλξπξίηρη έογχμ 
αμάπςσνηπ για ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ μεςαλιγμιςικήπ πεοιϊδξσ 
απϊ ςξσπ εμεογειακξϋπ Δήμξσπ. Ανίζει μα ρημειχθεί εδό ϊςι 
ςξ αμςαπξδξςικϊ Τέλξπ απϊ ςιπ αμαμεόριμεπ μξοτέπ 
εμέογειαπ, παοϊλξ πξσ δε δημιξσογξϋμ ςα πεοιβαλλξμςικά 
ποξβλήμαςα πξσ δημιξσογξϋμ ξι λιγμιςικξί ρςαθμξί 
παοαγχγήπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, είμαι 3% και απξδίδεςαι 
απξκλειρςικά ρςξσπ Δήμξσπ ρςα ϊοια ςχμ ξπξίχμ 
αμαπςϋρρξμςαι. Δπίρηπ η ειδική ειρτξοά ςχμ 
πεςοελαιξειδόμ ποξψϊμςχμ, καςά ςξμ εκςελχμιρμϊ ςχμ 
ποξψϊμςχμ ασςόμ, ξοίρθηκε ρε πξρξρςϊ 1,2% ςηπ ανίαπ ςξσπ.  

 
 

ΗΔΛΑ 3ξ: Tέλξπ ενόοσνηπ λιγμίςη (λιγμιςόρημξ)  
Σςημ Απϊταρη ςηπ 5ηπ Μαοςίξσ 2008 ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ, 
ρςξ ρημείξ 185, ταίμεςαι ϊςι η ΔΔΗ εκμεςαλλεϋεςαι ςα διαθέριμα 
κξιςάρμαςα πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςξ 91% ςξσ λιγμίςη πξσ σπάουει 
ρςη υόοα.  Σςημ ίδια απϊταρη ταίμεςαι ϊςι ςξ ςέλξπ πξσ 
πληοόμξσμ ξι ιδιόςεπ πξσ ενξοϋρρξσμ λιγμίςη αμςιρςξιυεί με ςξ 
6% ςξσ λιγμίςη.  

Τα δικαιόμαςα ενϊοσνηπ λιγμίςη παοαυχοήθηκαμ ρςη ΔΔΗ με ςξ 
μξμξθεςικϊ διάςαγμα 4029/1959 και με ςξ μϊμξ 134/1975. Τα 
απξκλειρςικά ασςά δικαιόμαςα είμαι πξλϋ μεγάληπ διάοκειαπ και 
δεμ ρσμδέξμςαι άμερα με καμία σπξυοέχρη καςαβξλήπ ςέλξσπ 
υοήρηπ. Τξ ςέλξπ ϋφξσπ 6% με ςξ ξπξίξ επιβαοϋμξμςαι ςα 
ξοσυεία ιδιχςικήπ εκμεςάλλεσρηπ επιβάλλεςαι ϊςαμ ξ λιγμίςηπ 
πχλείςαι ρε  ςοίςξσπ και ϊυι ϊςαμ ποξξοίζεςαι για ίδια υοήρη, 



ϊπχπ ρσμβαίμει ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ΔΔΗ. Σςιπ 12 -12-2001 έγιμε η 
έμαονη διαποαγμάςεσρηπ ςχμ μεςξυόμ και GDR's, ςηπ ΔΔΗ ΑΔ, 
ρςα Χοημαςιρςήοια Αθημόμ και Λξμδίμξσ.  Σήμεοα ξι ιδιόςεπ 
καςέυξσμ ςξ 49% ςχμ μεςξυόμ ςηπ εςαιοείαπ. Δπξμέμχπ, ςξ 
αμχςέοχ ρςξιυείξ ρσμεπάγεςαι δϋξ διατξοεςικά είδη 
μεςαυείοιρηπ μεςανϋ ιδιχςικόμ λιγμιςχοσυείχμ και ςηπ ΔΔΗ.  
Διρηγξϋμαρςε:  
ςημ επιβξλή «ςέλξσπ ενϊοσνηπ λιγμίςη» (λιγμιςϊρημξ) ϋφξσπ 6% 
και ρςη ΔΔΗ, ϊπχπ ρςξσπ ιδιόςεπ και ςξ ςέλξπ  ασςϊ μα 
απξδίδεςαι ρςξσπ δήμξσπ, ϊπχπ ςξ λαςξμικϊ, ρςα ϊοια ςχμ 
ξπξίχμ γίμεςαι η ενϊοσνη.  
 
ΗΔΛΑ 4ξ: Δπαμαπόδξρη εδατώμ και ανιξπξίηρη αμεμεογώμ 
σπξδξμώμ  
Διρηγξϋμαρςε ςημ διεκδίκηρη απϊ ςημ ΔΔΗ ςχμ παλαιόμ 
ξοσυείχμ και ςημ ανιξπξίηρη ςξσπ για αμαπςσνιακξϋπ  ρκξπξϋπ. Η 
απξκαςάρςαρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ παλιόμ ξοσυείχμ και 
επαμαπϊδξρη ςξσπ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ, μέρχ ςχμ Δήμχμ, για 
ςη υοήρη ςξσπ, χπ κξιμϊυοηρςχμ υόοχμ αμαφσυήπ, 
καλλιεογήριμχμ εκςάρεχμ, ϊπξσ ασςϊ είμαι δσμαςϊ και ςη 
δημιξσογία θεομξκηπιακόμ πάοκχμ  θα δόρει αμαπςσνιακή 
ποξξπςική ρςιπ πληςςϊμεμεπ πεοιξυέπ. Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ 
επιδιόκει μα επαμέλθει ξ ϊοξπ πξσ ίρυσε με ςξ άοθοξ 1 ςξσ 
μ.1280/1982 ξ ξπξίξπ ποξέβλεπε «ςημ επαμαπϊδξρη ςχμ 
εκςάρεχμ ρςξ Δημϊριξ υχοίπ αμςάλλαγμα» και «ξι εκςάρειπ πξσ 
παοαυχοξϋμςαι ρςξ Δημϊριξ, επιςοέπεςαι μα διαςίθεμςαι 
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ αγοξςικήπ μξμξθερίαπ για ςημ 
εκπλήοχρη ςχμ ρκξπόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ 
ασςέπ». Η ςοξπξλξγία ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ μϊμξσ 2941/2001 
μεςέςοεφε ςη ΔΔΗ ρςξμ μεγαλϋςεοξ γαιξκςήμξμα με απϊλσςη 
κσοιαουία ρςημ πεοιξυή επιβάλλξμςαπ με άλλξ   ιδιξκςηριακϊ 
καθερςόπ ςημ ϊπξια πξλιςική θέλει ρε βάοξπ ςχμ ςξπικόμ μαπ 
ρσμτεοϊμςχμ. Η εςαιοεία έυει υοέξπ μα μεοιμμήρει για ςημ 
επαμαπϊδξρη ςχμ εδατόμ ρςιπ  ςξπικέπ κξιμχμίεπ έςρι όρςε μα 
είμαι ετικςή και η ξικξμξμική βιχριμϊςηςα ςχμ καςξίκχμ ςηπ 
πεοιξυήπ. Δπίρηπ, η απϊδξρη ςχμ εγκαςαλειμμέμχμ κςιοίχμ ςηπ 
ΔΔΗ ρςξμ Δήμξ για ςη δημιξσογία θεμαςικόμ δξμόμ πξσ έυξσμ 
ρυέρη με ςημ εμέογεια και ςξ πεοιβάλλξμ θα ρσμβάλλει θεςικά 
ρςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ πξλιςόμ.  
 


