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ΔΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Οι Δήμαουξι ςχμ Εμεογειακόμ Δήμχμ ςηπ υόοαπ, ρσμεδοίαραμ ρςξ πλαίριξ
ςξσ Δικςϋξσ Εμεογειακόμ Δήμχμ για μία ρειοά ρημαμςικόμ θεμάςχμ για ςιπ
μελλξμςικέπ κιμήρειπ ςξσ Δικςϋξσ.
Απξταρίρςηκε η έμςανη ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμωμ ωπ Δξμή
Τπξρςήοινηπ ρςξ ύμτωμξ ςωμ Δημάουωμ, μία κίμηρη 3000 και πλέξμ ΟΤΑ
ςηπ Εσοόπηπ πξσ δερμεϋξμςαι μα σπεοβξϋμ ςξσπ ρςϊυξσπ ςηπ Εσοχπαψκήπ
Έμχρηπ για ςξ κλίμα και ςημ εμέογεια για ςξ έςξπ 2020, μειόμξμςαπ ςιπ
εκπξμπέπ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα (CO2) ρςημ επικοάςειά ςξσπ ςξσλάυιρςξμ
καςά 20%.
Απξταρίρςηκε ακϊμη η εκποξρόπηρη ςξσ Δικςϋξσ Εμεογειακόμ Δήμχμ ρςξ
Εσοχπαψκϊ γίγμερθαι με Γοατείξ ρςιπ Βοσνέλεπ, καθόπ έμαπ απϊ ςξσπ
ρςϊυξσπ ςξσ Δικςϋξσ είμαι η ρσμμεςξυή ςξσ ρςα εσοχπαψκά δοόμεμα, η
δικςϋχρη με άλλξσπ ΟΤΑ Εσοχπαψκόμ υχοόμ με ξμξειδή υαοακςηοιρςικά
και η εναρτάλιρη πϊοχμ ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ για ςημ επίςεσνη ςχμ
ρκξπόμ ςξσ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ ποαγμαςξπξιήθηκε απϊ ειδικξϋπ επιρςήμξμεπ
εκςεμήπ εμημέοχρη για δοάρειπ και δξμέπ πξσ μπξοξϋμ μα δημιξσογηθξϋμ
ρε Εσοχπαψκϊ και Ελλημικϊ επίπεδξ.
Τέλξπ, ςα μέλη ςξσ δικςϋξσ ρσζήςηραμ για ςξ θέμα ςηπ ιδιχςικξπξίηρηπ ςηπ
ΔΕΗ και ενέδχραμ αμακξίμχρη με ςημ κξιμή ςξσπ θέρη.
ΘΔΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΩΛΗΗ ΠΑΚΔΣΟΤ
ΜΔΣΟΧΩΝ ΣΗ Δ.Δ.Η. Α.Δ.
Η διαταιμϊμεμη πόληρη πακέςξσ μεςξυόμ 17% ςηπ Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεμ είμαι μία
απλή ποάνη μεςαβίβαρηπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ, έμαμςι ξπξιξσδήπξςε
υοημαςικξϋ ςιμήμαςξπ. Είμαι ςξ νεπξϋλημα ςξσ δημϊριξσ υαοακςήοα ςηπ
ΔΕΗ, καθόπ ςξ Δημϊριξ απϊ ςξ 51% θα κοαςήρει ρςξμ έλεγυϊ ςξσ ςξ 34% και
μξιοαία θα αμξίνει η κεοκϊπξοςα για μα υαθεί ξ δημϊριξπ υαοακςήοαπ ςηπ
διξίκηρηπ ςηπ επιυείοηρηπ.
Για ςιπ πεοιξυέπ ςχμ Εμεογειακόμ Δήμχμ ςηπ υόοαπ ξι επιπςόρειπ θα είμαι
καςαρςοξτικέπ, καθόπ με ςξ δημϊριξ υαοακςήοα ςηπ η ΔΕΗ ρσμέβαλε ρςημ
ξικξμξμική αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ. Η λειςξσογία ςηπ ΔΕΗ σπϊ δημϊριξ
έλεγυξ είμαι ποξωπϊθερη για ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςηπ και ςημ ϋπαονη
κξιμχμικήπ απξδξυήπ ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ ρςιπ πεοιξυέπ ςχμ λιγμιςικόμ

κέμςοχμ. Μέυοι ςόοα ξ δημϊριξπ υαοακςήοαπ ςηπ επιυείοηρηπ ήςαμ αοκεςϊπ
για μα σπάουει η ελάυιρςη κξιμχμική απξδξυή ρςξ έογξ ςηπ παοαγχγήπ
εμέογειαπ. Δεμ ταμςαζϊμαρςε ςξ λϊγξ για ςξμ ξπξίξ ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ
ποέπει μα απξδευςξϋμ ςημ καςαρςοξτή ςχμ πεοιξυόμ ςξσπ απϊ μία ιδιχςική
επιυείοηρη. Είμαρςε απξταριρμέμξι μα μημ κάμξσμε εκπςόρειπ ρςξ θέμα ςηπ
πεοιβαλλξμςικήπ ποξρςαρίαπ και πιρςεϋξσμε πχπ μία επιυείοηρη με δημϊριξ
υαοακςήοα θα δείνει μεγαλϋςεοξ ρεβαρμϊ ρςξ πεοιβάλλξμ.
Είμαρςε ρίγξσοξι ϊςι αμξιυςά ζηςήμαςα, ϊπχπ η διάθερη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ
αμεμεογόμ ξοσυείχμ ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ και η ςήοηρη ςχμ
πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ απϊ ςη ΔΕΗ θα απξκςήρξσμ εκοηκςικϊ υαοακςήοα.
Φξβξϋμαρςε ϊςι η ξογή ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ θα πάοει αμενέλεγκςεπ
διαρςάρειπ, πξσ θα σπξμξμεϋρξσμ ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςηπ ΔΕΗ. Απϊ ςημ
πλεσοά μαπ δηλόμξσμε ϊςι θα παοαμείμξσμε μητάλιεπ τχμέπ, αλλά δεμ θα
επιςοέφξσμε ςημ σπξβάθμιρη ςχμ πεοιξυόμ μαπ. Είμαρςε καςηγξοημαςικά
αμςίθεςξι ρςημ πόληρη ςξσ πακέςξσ μεςξυόμ ςηπ Δ.Ε.Η. Α.Ε. και καλξϋμε
ςημ Κσβέομηρη μα επαμενεςάρει ςξ θέμα λαμβάμξμςαπ σπϊφη και ςξ μέλλξμ
ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ ςχμ πεοιξυόμ ςχμ λιγμιςικόμ πεδίχμ.
Γοατείξ Τϋπξσ
Δικςϋξσ Εμεογειακόμ Δήμχμ

