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Μεγάλη κιμηςικόςηςα σπάουει ρυεςικά με ςα εμεογειακά θέμαςα γεγξμόπ πξσ 
επιβεβαιώμεςαι από ςημ ποόρταςη ρσζήςηρη ρςη Βξσλή, αλλά και ςημ 
ασοιαμή ρσμάμςηρη μεςανύ ςχμ Δημάουχμ ςχμ εμεογειακώμ Δήμχμ και ςχμ 
Βξσλεσςώμ ςχμ Νξμώμ Αογξλίδαπ, Κξζάμηπ και Φλώοιμαπ. 
Μία ρημαμςική ενέλινη ποξέκσφε ρςη ρσζήςηρη πξσ έγιμε ρςη Βξσλή ςημ 
ποξηγξύμεμη Πέμπςη για ςξ ρυέδιξ μόμξσ «Πξιμική ποξρςαρία 
πεοιβάλλξμςξπ-Δμαομόμιρη με ςημ ξδηγία 2008/99/ΔΚ-Πλαίριξ παοαγχγήπ 
και διαυείοιρηπ απξβλήςχμ-Δμαομόμιρη με ςημ ξδηγία 2008/98/ΔΚ-Ρύθμιρη 
θεμάςχμ ΥΠΔΚΑ - Λιγμιςικό Τέλξπ». Δμώ η ρσζήςηρη έγιμε για ςη διάθερη ςξσ 
ποξςειμόμεμξσ λιγμιςικξύ ςέλξσπ ςχμ 2€ αμά μεγαβαςώοα για ςιπ ΑΠΔ, ξ 
Υπξσογόπ ΠΔ.Κ.Α., κ. Γιώογξπ Παπακχμρςαμςίμξσ αμέτεοε όςι είμαι 
αομηςικόπ ρςη διάθερή ςξσ ρςξσπ εμεογειακξύπ Δήμξσπ, αλλά είμαι θεςικόπ 
ρςημ αύνηρη ςξσ πξρξρςξύ ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ πξσ διαςίθεςαι ρςιπ λιγμιςικέπ 
πεοιξυέπ. 
Τξ ακοιβέπ απόρπαρμα ςηπ ξμιλίαπ ςξσ κ. Παπακχμρςαμςίμξσ έυει χπ ενήπ 
«Δεμ είμαρςε θεςικξί μα υοηριμξπξιηθξύμ πόοξι απ’ ασςό ςξ λιγμιςικό ςέλξπ 
σπέο ςχμ εμεογειακώμ Δήμχμ και Νξμώμ, όμχπ είμαρςε αμξικςξί –και ςξ έυχ 
δηλώρει καθαοά- μα ναμαδξύμε βελςιχςικά ςξ πξρξρςό ςξσ πεοίτημξσ 
πόοξσ λιγμίςη, ςξ ξπξίξ έυει μα κάμει με ςξμ ρσμξλικό ςζίοξ ςηπ Δ.Δ.Η. και 
πηγαίμει ρςιπ ςξπικέπ κξιμχμίεπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςέςξιεπ εγκαςαρςάρειπ και ξι 
ξπξίεπ ποξρτέοξσμ παοά πξλύ ρςημ ελλημική κξιμχμία και ξικξμξμία.» 
Για ςξ θέμα ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ και Ποόεδοξπ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ 
Δήμχμ, κ. Μάκηπ Ιχρητίδηπ αμέτεοε ςα ενήπ «Δίμαι μία επίρημη δήλχρη ςξσ 
Υπξσογξύ, αλλά ενακξλξσθξύμε μα μημ έυξσμε κάςι απςό ρςα υέοια μαπ. 
Βεβαίχπ, η παοαδξυή ςξσ δίκαιξσ αιςήμαςόπ μαπ από ςξμ Υπξσογό είμαι από 
μόμη ςηπ ρημαμςική ενέλινη, αλλά η διεκδίκηρη για ςη δικαίχρη ςχμ 
αιςημάςχμ μαπ μόλιπ νεκίμηρε. Για μέμα είμαι μία ποξρχπική δικαίχρη διόςι 
όςαμ είυα αματέοει ςξ αίςημα ςηπ αύνηρηπ ςξσ Τξπικξύ Πόοξσ με 
αμςιμεςώπιραμ με καυσπξφία, μέυοι πξσ με είυαμ λξιδξοήρει. Η ρημαρία ςηπ 
ρσγκεκοιμέμηπ δήλχρηπ είμαι πξλύ μεγάλη και για ςξ λόγξ όςι αμαγμχοίζεςαι 
με καθαοό ςοόπξ η ρσμειρτξοά ςχμ λιγμιςικώμ πεοιξυώμ ρςημ ελλημική 
κξιμχμία και ξικξμξμία. Δλπίζχ όςι ξι διαταιμόμεμεπ ενελίνειπ ρςα εμεογειακά 
θέμαςα δεμ θα επηοεαρςξύμ από ςη γεμικόςεοη ξικξμξμική καςάρςαρη και θα 
έυξσμε εσμξψκέπ ενελίνειπ για ςιπ λιγμιςικέπ πεοιξυέπ.» 
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