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Σςιπ εογαρίεπ ςξσ ρσμεδοίξσ ςηπ Κεμςοικήπ Έμχρηπ Δήμχμ Δλλάδαπ 
(Κ.Δ.Δ.Δ.), ρςημ Κξμξςημή, ρσμμεςείυε ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ και Ποόεδοξπ 
ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ, πξσ ποαγμαςξπξίηρε 
ξμιλία με θέμα «Δίκςσξ Δμεογειακώμ Δήμχμ».  

Αμςικείμεμξ ςηπ ξμιλίαπ ςξσ δεμ ήςαμ μόμξ η παοξσρίαρη ςξσ Δικςύξσ 
Δμεογειακώμ Δήμχμ χπ παοαδείγμαςξπ ρσμεογαρίαπ μεςανύ 
«Καλλικοαςικώμ» Δήμχμ, αλλά και η ποξβξλή ςηπ ποξρπάθειαπ ςχμ 
λιγμιςικώμ πεοιξυώμ μα εναρταλίρξσμ ςξ μέλλξμ ςξσπ και μα ποξεςξιμάρξσμ 
ςη μεςαλιγμιςική πεοίξδξ. Μέρα από ςημ ξμιλία ςξσ ξ κ. Ιχρητίδηπ 
ποξρπάθηρε μα εμημεοώρει ςξσπ ρσμέδοξσπ για ςξ σπόβαθοξ ςηπ 
ποξρπάθειαπ ςχμ εμεογειακώμ Δήμχμ και ςα αιςήμαςα πξσ έυξσμ 
διαμξοτχθεί μέρα από ςη ρσμεογαρία ςξσπ, όπχπ είμαι η καςαβξλή ςξσ 
Τξπικξύ Πόοξσ ρςξσπ ξικείξσπ δήμξσπ, η θερμξθέςηρη Λιγμιςικξύ Τέλξσπ και 
η επαμαπόδξρη ςχμ εκςάρεχμ ςχμ αμεμεογώμ ξοσυείχμ ρςιπ ςξπικέπ 
κξιμχμίεπ.  

Σςξ ςέλξπ ςηπ ξμιλίαπ ςξσ ζήςηρε ςη ρςήοινη όλχμ ςχμ αμθοώπχμ ςηπ 
ασςξδιξίκηρηπ, καθώπ ποόκειςαι για μία ποξρπάθεια πξσ υαοακςηοίζεςαι 
«εναιοεςικά ρημαμςική» για ςξ μέλλξμ ςχμ πεοιξυώμ παοαγχγήπ εμέογειαπ 
από λιγμίςη και αμαμέμξμςαι δσμαμικέπ κιμηςξπξιήρειπ για ςη διεκδίκηρη ςχμ 
δίκαιχμ αιςημάςχμ ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ. 
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Ομιλία Δημάουξσ Αμσμςαίξσ: 
 
 

Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων 
 
Ποιμ έμα υοόμξ πεοίπξσ και ατξύ είυαμε ξλξκληοώρει ςιπ βαρικέπ αλλαγέπ 
πξσ επέβαλε ςξ Ποόγοαμμα «Καλλικοάςηπ» νεκίμηρε η ρσζήςηρη για ςη 
δημιξσογία μία ξμάδαπ Δήμχμ πξσ διαθέςξσμ έμα κξιμό υαοακςηοιρςικό: ςημ 
ύπαονη λιγμιςικώμ κξιςαρμάςχμ και ςημ παοαγχγή εμέογειαπ από λιγμίςη 
ρςιπ πεοιξυέπ ςξσπ. 
Η αμάγκη για κξιμή έκτοαρη ποξκύπςει από ςξ παοάδξνξ ταιμόμεμξ ξι 
πεοιξυέπ πξσ διαθέςξσμ λιγμιςικά κξιςάρμαςα –έμα πξλύ ιρυσοό ρσγκοιςικό 
πλεξμέκςημα- μα είμαι πεοιβαλλξμςικά σπξβαθμιρμέμεπ, με ςξπικέπ 
ξικξμξμίεπ ρε αδιένξδξ και αμεογία ρε επίπεδα οεκόο. 
Σςξ ρημείξ ασςό θέλχ μα επιρημάμχ ςη ρσμβξλή ςξσ Ποξγοάμμαςξπ 
«Καλλικοάςηπ» ρςη δημιξσογία ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ. Τξ ρίγξσοξ 
είμαι όςι ήςαμ ώοιμεπ ξι ρσμθήκεπ για ςξ εγυείοημα, με ςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ 
ρε αμαβοαρμό και μεγάλη κξιμχμική δσραοέρκεια για ςημ απξικιξκοαςική 
ρςάρη ςηπ ΔΔΗ και ςηπ Δλλημικήπ Πξλιςείαπ απέμαμςι ρςιπ πεοιξυέπ μαπ. 
Όμχπ ξ «Καλλικοάςηπ» ατεμόπ έδχρε ςη θερμική δσμαςόςηςα με ςημ 
ποόβλεφη ςξσ άοθοξσ 101, ςξσ Ν. 3852/2010 για δημιξσογία Δικςύχμ 
Δήμχμ και ατεςέοξσ με ςη μείχρη ςξσ αοιθμξύ ςχμ εμπλεκξμέμχμ Δήμχμ 
δημιξύογηρε ςιπ ρσμθήκεπ για μα χοιμάρει γοήγξοα η ρσζήςηρη.  
Μία ρσζήςηρη πξσ νεκίμηρε για μα πεςύυξσμε έμαμ ελάυιρςξ βαθμό 
ρσμεμμόηρηπ ςχμ Δήμχμ ςχμ λιγμιςικώμ πεοιξυώμ και καςέληνε ρε μία 
ιρυσοή ασςξδιξικηςική ξμάδα πξσ έυει πεςύυει ςη μέγιρςη δσμαςή ρσμτχμία 
για όλα ςα εμεογειακά θέμαςα.  
Κάπχπ έςρι δημιξσογήθηκε ςξ Δίκςσξ Δμεογειακώμ Δήμχμ, μέρα από ςημ 
αμάγκη για κξιμή έκτοαρη και ςημ αγχμία μαπ για ςξ μέλλξμ, ατξύ η 
αμαπςσνιακή ποξξπςική ςχμ πεοιξυώμ μαπ εναοςάςαι από ςα εμεογειακά 
θέμαςα ρε πξλύ μεγάλξ βαθμό. 
Δεμ είμαι μόμξ ςα ςεοάρςια πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα πξσ καλξύμαρςε μα 
επιλύρξσμε. Μεγάλξ ποόβλημα απξςελεί ςξ γεγξμόπ όςι  εδώ και δεκαεςίεπ 
ξι ςξπικέπ ξικξμξμίεπ έυξσμ δξμηθεί εν αμάγκηπ με μξμξδιάρςαςξ ςοόπξ. Η 
ρσμςοιπςική πλειξφητία ςχμ ξικξμξμικώμ δοαρςηοιξςήςχμ πεοιρςοέτεςαι 
γύοχ από ςημ ενόοσνη ςξσ λιγμίςη και ςημ παοαγχγή εμέογειαπ.  
Όμχπ ςα λιγμιςικά κξιςάρμαςα κάπξια ρςιγμή θα εναμςληθξύμ και ςόςε 
ξλόκληοεπ κξιμχμίεπ θα βοεθξύμ αμςιμέςχπεπ με ςημ αμεογία, ςα ξικξμξμικά 
αδιένξδα, ςημ απανίχρη και ςεοάρςια πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα πξσ 
έυξσμ δημιξσογηθεί από ςημ παοαγχγή εμέογειαπ και δσμαμιςίζξσμ ςημ 
αμάπςσνη ςχμ άλλχμ κλάδχμ ςηπ ξικξμξμίαπ. 
Η μεςαλιγμιςική επξυή για μαπ θα τέοει έμα μέλλξμ ζξτεοό, εάμ δεμ 
κιμηθξύμε ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςηπ αμάπςσνηπ θέρεχμ, ποξςάρεχμ και 
διεκδικηςικξύ πλαιρίξσ. Σςξσπ πέμςε εμεογειακξύπ Δήμξσπ ςηπ υώοαπ, ςξ 
Αμύμςαιξ, ςημ Δξοδαία, ςημ Κξζάμη, ςη Μεγαλόπξλη και ςη Φλώοιμα, ξ 
οόλξπ ςηπ Τξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ είμαι εναιοεςικά ρημαμςικόπ για έμαμ 
ακόμη λόγξ: ξι πέμςε Δήμξι είμαρςε ξι μόμξι πξσ μπξοξύμε μα 
ποξεςξιμάρξσμε ςημ ξμαλή μεςάβαρη ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ ρςη 
μεςαλιγμιςική πεοίξδξ.  
Με λύπη μξσ λέχ όςι ρςόυξπ ςηπ Πξλιςείαπ δεμ είμαι η απξκαςάρςαρη ςχμ 
αδικιώμ πξσ έυξσμ σπξρςεί μέυοι ρήμεοα ξι λιγμιςικέπ πεοιξυέπ, αλλά όρξ 
και μα ταίμεςαι πεοίεογξ, μα νεζξσμίρει ςιπ πεοιξυέπ μαπ και όςαμ 



ςελειώρξσμ ςα κξιςάρμαςα ςξσ λιγμίςη μα ςιπ ατήρει ραμ ρςημέμεπ 
λεμξμόκξσπεπ. 
Ο οόλξπ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ είμαι μα ρςηοίνει ςημ ποξρπάθεια 
ςχμ Δήμχμ μα ρςαθξύμ ρςξ ύφξπ ςχμ πεοιρςάρεχμ και μα ξοθώρξσμ ςείυξπ 
απέμαμςι ρςη λεηλαρία πξσ στίρςαμςαι ξι λιγμιςικέπ πεοιξυέπ. 
Τξσπ λίγξσπ μήμεπ πξσ λειςξσογεί ςξ Δίκςσξ Δμεογειακώμ Δήμχμ έυξσμε 
καςατέοει μα ρσγκοξςήρξσμε έμα ξογαμχμέμξ πλαίριξ διεκδικήρεχμ.  
Δσμάμχρε η τχμή μαπ και ρσμμεςέυξσμε ιρόςιμα ρςη διαβξύλεσρη με πξλύ 
ρσγκεκοιμέμεπ ποξςάρειπ. Δίμαι ρίγξσοξπ όςι εάμ δεμ είυαμε ασςή ςημ 
παοξσρία θα είυαμ λητθεί πξλύ ρημαμςικέπ απξτάρειπ εοήμημ και ρε βάοξπ 
ςχμ ςξπικώμ κξιμχμιώμ ςχμ λιγμιςικώμ πεοιξυώμ. 
Απαιςξύμε μα απξδξθξύμ ξι εκςάρειπ ςχμ παλιώμ αμεμεογώμ ξοσυείχμ ρςιπ 
ςξπικέπ κξιμχμίεπ, όπχπ ήςαμ θερμξθεςημέμξ όςαμ έγιμαμ ξι 
απαλλξςοιώρειπ. Έμαπ μόμξπ πξσ άλλανε μύυςα και έυει κάμει ςη ΔΔΗ ςξ 
μεγαλύςεοξ γεχκςήμξμα ρςη υώοα. 
Ασςόπ είμαι έμαπ από ςξσπ λόγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ είμαρςε αμςίθεςξι ρςημ 
ιδιχςικξπξίηρη ςηπ ΔΔΗ, πξσ θα πλήνει όλξσπ ςξσπ Έλλημεπ, αλλά θα 
ξδηγήρει ρςημ καςαρςοξτή ςιπ λιγμιςικέπ πεοιξυέπ. Με πιθαμή 
ιδιχςικξπξίηρη ρςη Δσςική Μακεδξμίαπ θα γίμξσμ ιδιχςικέπ εκςάρειπ πξσ 
αμςιρςξιυξύμ ρςξ μέγεθξπ εμόπ μικοξύ μξμξύ. Αμςιλαμβάμερςε ςξ μέγεθξπ 
ςξσ ποξβλήμαςξπ! 
Τα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί είμαι ςεοάρςια.  
Για αμςιρςάθμιρμα μέυοι και ςξ 2010 διμόςαμ ξ Τξπικόπ Πόοξπ, όυι ρςξσπ 
ςξπικξύπ Δήμξσπ αλλά ρε έμα ρσμξμθύλεσμα ςξπικώμ τξοέχμ και τσρικά 
καςέληγε μα καλύφει λειςξσογικά κόρςη και μικοξέογα βιςοίμαπ. Μεςά ςημ 
εταομξγή ςξσ «Καλλικοάςη» ρςαμάςηρε μα απξδίδεςαι και ασςό ςξ ελάυιρςξ 
αμςιρςαθμιρςικό ότελξπ, πξσ εγώ ξμξμάζχ καθοετςάκια για ιθαγεμείπ! Η 
ηγερία ςξσ ΥΠΔΚΑ διαβξσλεύεςαι πάμχ από έμα υοόμξ για ςξμ ςοόπξ 
καςαμξμήπ, με απξςέλερμα μα λιμμάζξσμ πόοξι πξσ θα μπξοξύραμ μα 
αμακξστίρξσμ ςιπ ςξπικέπ αγξοέπ και μα βξηθήρξσμ ρςημ καςαρκεσή 
ρημαμςικώμ αμαπςσνιακώμ έογχμ. 
Δγκλημαςική αμέλεια ή ξογαμχμέμξ ρυέδιξ; 
Τξ ίδιξ ιρυύει και για ςημ απαίςηρή μαπ για ςημ καθιέοχρη Τέλξσπ Δνόοσνηπ 
Λιγμίςη, όπχπ ιρυύει για όλεπ ςιπ ιδιχςικέπ εςαιοίεπ, καθώπ δεμ ποέπει μα 
νευμάμε όςι η ΔΔΗ είμαι μία ΑΔ και μάλιρςα ειρηγμέμη ρςξ Χοημαςιρςήοιξ. 
Δμείπ ξι εμεογειακξί Δήμξι διεκδικξύμε ςημ καςαβξλή και ςημ απξκλειρςική 
διαυείοιρη ασςώμ ςχμ υοημάςχμ γιαςί θέλξσμε μα απαλύμξσμε ςιπ πληγέπ 
πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί ρςιπ πεοιξυέπ μαπ. Σήμεοα δεμ έυξσμε ςημ αμάγκη 
ςχμ Πεοιτεοειώμ ή ςξσ Κοάςξσπ, διόςι ξι Δήμξι έυξσμ ςξ κοίριμξ μέγεθξπ και 
ςη διαυειοιρςική ικαμόςηςα μα ρυεδιάζξσμ και μα σλξπξιξύμ ξλξκληοχμέμα 
αμαπςσνιακά ποξγοάμμαςα. Ποξγοάμμαςα πξσ μπξοξύμ μα ξδηγήρξσμ με 
αρτάλεια ςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ ρςξ αύοιξ. 
Βέβαια, ξ οόλξπ ςξσ Δικςύξσ δεμ είμαι μόμξ διεκδικηςικόπ, καθώπ έυει κάμει 
ήδη ςχμ ποώςα ςξσ βήμαςα ρςξ πλαίριξ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ και 
απξςελεί σπξρςηοικςική δξμή ρςξ Σύμτχμξ ςχμ Δημάουχμ, παοέυξμςαπ 
ςευμική σπξρςήοινη ρςα μέλη ςξσ για ςημ έμςανή ςξσπ ρςξ Σύμτχμξ.   
Δπιπλέξμ ήδη έυξσμε αιςήμαςα για ρσμμεςξυή εμεογειακώμ Δήμχμ από άλλεπ 
Δσοχπαψκέπ υώοεπ και ςξ Δίκςσξ Δμεογειακώμ Δήμχμ Δλλάδαπ έυει ςη 
δσμαςόςηςα μα μεςενελιυθεί ρε παμεσοχπαψκό δίκςσξ. 
Κλείμξμςαπ θέλχ μα ςξμίρχ όςι καλξύμαρςε μα τέοξσμε ρε πέοαπ μία 
εναιοεςικά ρημαμςική απξρςξλή μα ποξεςξιμάρξσμε ςημ ξμαλή μεςάβαρη ρςη 



μεςαλιγμιςική πεοίξδξ και μα βξηθήρξσμε ςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ μα 
ρσμευίρξσμ μα στίρςαμςαι, αλλά και μα βοξσμ ςξ δοόμξ ποξπ ςημ αμάπςσνη. 
Σε ασςή ςημ ποξρπάθεια θα υοειαρςξύμε ςη ρςήοινη όλχμ ραπ, γιαςί η 
Τξπική Ασςξδιξίκηρη ποέπει μα δείνει αλληλεγγύη ρςα μέλη ςηπ, ειδικά ρε 
έμαμ αγώμα πξσ ρυεςίζεςαι με ςημ επιβίχρη ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ. Θέλχ 
μα πιρςεύχ όςι ςξ κεμςοικό ρσμδικαλιρςικό μαπ όογαμξ θα ρςηοίνει 
πξικιλξςοόπχπ ςημ ποξρπάθεια, αλλά και ρςξμ αγώμα πξσ εςξιμαζόμαρςε μα 
κλιμακώρξσμε θα έυξσμε ςη ρςήοινη όλχμ ςχμ αμθοώπχμ ςηπ 
ασςξδιξίκηρηπ, γιαςί ποόκειςαι για μία καθαοά ασςξδιξικηςική ποξρπάθεια. 
 
 

Μάκηπ Ιχρητίδηπ 
Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ 

Ποόεδοξπ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ 
 


