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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΚΔΧΗ ΓΙΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΟΦΩΝ 

 

Δσοεία ρύρκεφη για ςα θέμαςα ςχμ εμεογειακώμ πεοιξυώμ 
ποαγμαςξπξιήθηκε μεςά από ποόρκληρη ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ, 
ρςα γοατεία ςηπ Κεμςοικήπ Έμχρηπ Δήμχμ Δλλάδαπ ρςημ Αθήμα, ςξ 
απόγεσμα ςηπ Σοίςηπ, 7 Υεβοξσαοίξσ 2012. 

Παοόμςεπ ήςαμ ξι Δήμαουξι ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ Ιχακείμ 
Ιχρητίδηπ, Παμαγιώςηπ Μπξύοαπ, Παοαρκεσή Βοσζίδξσ, Λάζαοξπ Μαλξύςαπ, 
και Ιχάμμηπ Βξρκόπξσλξπ, ςχμ Δήμχμ Αμσμςαίξσ, Μεγαλόπξληπ, Δξοδαίαπ, 
Κξζάμηπ και Υλώοιμαπ αμςίρςξιυα. 

Παοόμςεπ Βξσλεσςέπ ρςη ρσμάμςηρη ήςαμ ξι κ. Οδσρρέαπ 
Κχμρςαμςιμόπξσλξπ ςξσ Ν. Αοκαδίαπ, κ. Αλέναμδοξπ Αθαμαριάδηπ ςξσ Ν. 
Κξζάμηπ, κ. Ιχάμμηπ Βλαςήπ ςξσ Ν. Κξζάμηπ, κ. Μιυάληπ Παπαδόπξσλξπ ςξσ 
Κξζάμηπ και κ. Δσρςάθιξπ Κχμρςαμςιμίδηπ ςξσ Ν. Υλώοιμαπ. 

ςη ρσμάμςηρη ρσμμεςείυαμ και ξ κ. Αδάμξπ ςημξμιάοηπ, Δκποόρχπξπ ςξσ 
κ. Τπξσογξύ ΠΔΚΑ και ξ κ. πσοόπξσλξπ, Δκποόρχπξπ ςξσ Ττσπξσογξύ 
ΠΔΚΑ. 

Απόμςεπ Βξσλεσςέπ, αμ και ποξρκλήθηκαμ, ήςαμ ξ κ. Δημήςοιξπ Ρέππαπ, 
Τπξσογόπ Διξικηςικήπ Μεςαοούθμιρηπ & Ηλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ και 
Βξσλεσςήπ Ν. Αοκαδίαπ, ξ κ. Αμδοέαπ Λσκξσοέμςζξπ ςξσ Ν. Αοκαδίαπ, ξ κ. 
Γεώογιξπ Καραπίδηπ ςξσ Ν. Κξζάμηπ και ξ κ. Γεώογιξπ Λιάμηπ ςξσ Ν. 
Υλώοιμαπ, εμώ εκποόρχπό ςξσ έρςειλε ξ κ. Παοαρκεσάπ Κξσκξσλόπξσλξπ, 
Ττσπξσογόπ Δρχςεοικώμ και Βξσλεσςήπ Ν. Κξζάμηπ. 

Ο Ποόεδοξπ ςξσ Δικςύξσ έθερε ςξ ρύμξλξ ςχμ 11 ρημείχμ, αλλά επέμεμε 
ρςημ αμαγκαιόςηςα δημιξσογίαπ εμιαίξσ μεςώπξσ αμςιμεςώπιρηπ ςξσ 
εμδευξμέμξσ πώληρηπ λιγμιςικώμ μξμάδχμ. Για ςξ θέμα ασςό έγιμε αματξοά 
ρςη ρσμάμςηρη με ςξμ Τπξσογό ΠΔΚΑ, κ. Γιώογξ Παπακχμρςαμςίμξσ, καςά 
ςημ ξπξία ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ και Ποόεδοξπ ςξσ Δικςύξσ ςξμ εμημέοχρε 
όςι ξι ςξπικέπ κξιμχμίεπ είμαι αμσπξυώοηςεπ και δεμ θα ατήρξσμ μα 
ποξυχοήρει η πώληρη ςχμ μξμάδχμ, κλιμακώμξμςαπ ςξμ αγώμα και 
αδιατξοώμςαπ για ςιπ επιθσμίεπ ςηπ Σοόικαπ. 

Δπίρηπ, έκαμε εμημέοχρη για ςη δέρμεσρη ςξσ Τπξσογξύ ρε όςι ατξοά ρςημ 
αύνηρη ςξσ Σξπικξύ Πόοξσ Αμάπςσνηπ και ςη θέρπιρη Λιγμιςξρήμξσ για ςξσπ 



Δήμξσπ ρςα όοια ςχμ ξπξίχμ σπάουει ενξοσκςική δοαρςηοιόςηςα, λέγξμςαπ 
όςι θα είμαι μία πξλύ μεγάλη επιςσυία ςξσ Δικςύξσ όςαμ εταομξρςξύμ. 

Ακόμη, ςέθηκαμ πξλύ ρημαμςικά θέμαςα όπχπ ξ Φώοξπ Διαυείοιρηπ 
Βιξμηυαμικώμ Απξβλήςχμ από ςξ Δήμαουξ Μεγαλόπξληπ, αλλά και έγιμαμ 
ςξπξθεςήρειπ για ςη διαυείοιρη ςξσ ΔΑΠ από ςξσπ πεοιρρόςεοξσπ Βξσλεσςέπ. 
Οι Δήμαουξι ερςίαραμ ςημ ποξρξυή ςξσπ ρςημ αμαγκαιόςηςα καςαμξμήπ ςξσ 
ΔΑΠ και ςα απαοαίςηςα πεοιβαλλξμςικά μέςοα ποξρςαρίαπ ςχμ λιγμιςικώμ 
πεοιξυώμ, εμώ ενέτοαραμ ςξμ ποξβλημαςιρμό ςξσπ για ςξ ποόρταςα 
θερπιρμέμξ ςέλξπ επί ςξσ λιγμίςη.  

Σξ λόγξ πήοαμ όλξι ξι παοαβοιρκόμεμξι και εμςσπχριακό είμαι ςξ γεγξμόπ 
όςι σπήονε ςαύςιρη απόφεχμ ρςα πξλύ ρημαμςικά και ρξβαοά ζηςήμαςα πξσ 
έυξσμ θέρει ξι εμεογειακξί Δήμξι. Η ξμξτχμία πξσ επικοάςηρε ρςη 
ρσμάμςηρη για ςα ρημεία διεκδίκηρηπ ςχμ εμεογειακώμ Δήμχμ, είμαι 
εναιοεςικά ρημαμςικό ρςξιυείξ πξσ δείυμει ατεμόπ ςξ δίκαιξ υαοακςήοα ςχμ 
αιςημάςχμ και ατεςέοξσ όςι ξι θερμικξί τξοείπ ςχμ λιγμιςικώμ πεοιξυώμ 
είμαι εμχμέμξι και απξταριρμέμξι για ςη διεκδίκηρή ςξσπ. 
 
 

Γοατείξ Σύπξσ 
Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμχμ 

 

Δπιρσμάπςξμςαι ςα ποακςικά ςηπ ρσμάμςηρηπ. 

 
 
 
 

Ππακηικά Σύζκετηρ Γικηύος Δνεπγειακών Γήμυν με Βοςλεςηέρ ηυν Νομών 

Απκαδίαρ, Κοζάνηρ, Φλώπιναρ και Δκπποζώποςρ ηυν Υποςπγείυν ΠΔΚΑ, 

Δζυηεπικών. 

 

Παξόληεο ήηαλ νη Γήκαξρνη ηνπ Γηθηύνπ Δλεξγεηαθώλ Γήκσλ: 

1. θ. Ησαθείκ Ησζεθίδεο, Πξόεδξνο, Γήκαξρνο Ακπληαίνπ Ν. Φιώξηλαο 

2. θ. Παλαγηώηεο Μπνύξαο, Αληηπξόεδξνο, Γήκαξρνο Μεγαιόπνιεο Ν. 

Αξθαδίαο 

3. θα Παξαζθεπή Βξπδίδνπ, Γήκαξρνο Δνξδαίαο Ν. Κνδάλεο 

4. θ. Λάδαξνο Μαινύηαο, Γήκαξρνο Κνδάλεο Ν. Κνδάλεο 

5. θ. Ησάλλεο Βνζθόπνπινο, Γήκαξρνο Φιώξηλαο Ν. Φιώξηλαο 

 

Παξόληεο Βνπιεπηέο ζηε ζπλάληεζε ήηαλ νη : 

1. θ. Οδπζζέαο Κσλζηαληηλόπνπινο, Βνπιεπηήο Ν. Αξθαδίαο (ΠΑΟΚ) 

2. θ. Αιέμαλδξνο Αζαλαζηάδεο, Βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο (ΠΑΟΚ) 

3. θ. Ησάλλεο Βιαηήο, Βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο (ΠΑΟΚ) 

4. θ. Μηράιεο Παπαδόπνπινο, Βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο (ΝΓ) 

5. θ. Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο, Βνπιεπηήο Ν. Φιώξηλαο (ΝΓ) 

 

Απόληεο Βνπιεπηέο ήηαλ νη: 

1. θ. Γεκήηξηνο Ρέππαο, Τπνπξγόο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Βνπιεπηήο Ν. Αξθαδίαο (ΠΑΟΚ) 

2. θ. Αλδξέαο Λπθνπξέληδνο, Βνπιεπηήο Ν. Αξθαδίαο (ΝΓ) 



3. θ. Παξαζθεπάο Κνπθνπιόπνπινο, Τθππνπξγόο Δζσηεξηθώλ – Βνπιεπηήο Ν. 

Κνδάλεο (ΠΑΟΚ) 

4. θ. Γεώξγηνο Καζαπίδεο, Βνπιεπηήο Κνδάλεο (ΝΓ) 

5. θ. Γεώξγηνο Ληάλεο (Αλεμάξηεηνο) 

 

Σέινο, ζηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ θαη νη θ.θ. 

1. θ. Αδάκνο ηεκνληάξεο, Δθπξόζσπνο ηνπ θ. Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ 

2. θ. Μ. Κάζζεο, Δθπξόζσπνο ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

3. θ. …. ππξόπνπινο, Δθπξόζσπνο ηνπ Τθππνπξγνύ ΠΔΚΑ 

 

ηε ζπλάληεζε νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηα αθόινπζα: 

 

1. Ππόεδπορ ηος Γικηύος Δνεπγειακών Γήμυν, κ. Ιυακείμ Ιυζηθίδηρ: 

 

O Πξόεδξνο ηνπ Γηθηύνπ, θαισζόξηζε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο, ηνλίδνληαο όηη ε 

παξνπζία ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη επηδεηθλύεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην Γίθηπν θαη ηηο 

ππνζέζεηο πνπ ην αθνξνύλ. 

Δπηζήκαλε βεβαίσο όηη ε απνπζία ησλ ππνινίπσλ εθπξνζώπσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

πνπ θιήζεθαλ ζηε δηάζθεςε, πξνθαιεί αξλεηηθέο εληππώζεηο θαη δεκηνπξγεί 

εξσηεκαηηθά, ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ απέλαληη ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελεξγεηαθνί δήκνη. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθέξζεθε ζηε αλαγθαηόηεηα ηεο Γηάζθεςεο, ε νπνία δηεμάγεηαη 

ιόγσ ησλ ηξερνπζώλ θαη ηδηαίηεξα ζνβαξώλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνύλ θπξίσο ζην 

Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Σέινο, ηελ επηθείκελε πώιεζε ιηγληηηθώλ Μνλάδσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. 

Α.Δ., ζην Ν. Φιώξηλαο θαη ηε Μεγαιόπνιε. 

εκείσζε όηη πξηλ από ηελ δηάζθεςε πξνεγήζεθε ηελ πξνεγνύκελε εκέξα 

ζπλάληεζε πνπ έγηλε κεηαμύ ησλ δεκάξρσλ ηνπ Ν. Φιώξηλαο θαη ηνπ Τπνπξγνύ 

ΠΔΚΑ θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, όπνπ ν θ. Τπνπξγόο δεζκεύζεθε όηη ζα εμεηάζεη ηε 

δπλαηόηεηα αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ Σέινπο (πάλσ από ην ηζρύνλ 0,4%), θαζώο 

επίζεο θαη ηελ έληαμε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πξόζθαηε ξύζκηζε γηα ηα κεηαιιεπηηθά 

νξπθηά, όπνπ πξνβιέθζεθε ε απόδνζε 20% ησλ κηζζσκάησλ ζηνπο Γήκνπο. 

Δπηζήκαλε όηη ππάξρεη αλαγθαηόηεηα εμεύξεζεο νηθνλνκηθώλ πόξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ιηγληηηθώλ πεξηνρώλ, πέξα από ην Δηδηθό Σέινο, αλαθεξόκελνο ζην 

ιηγληηηθό ηέινο  πνπ δηεθδηθεί ην Γίθηπν, όπσο θαη ζην Πξάζηλν Σακείν. 

Έζεζε ην εξώηεκα πξνο ηνπο θ.θ. Βνπιεπηέο ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πνπ πξέπεη λα 

βξεί ε Πνιηηεία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζνύλ νη αλσηέξσ ππνζέζεηο. 

Σόληζε όηη ε παξνύζα δηάζθεςε απνηειεί κηα αξρηθή πξνζπάζεηα γηα θνηλή 

ζπλελλόεζε ηνπ Γηθηύνπ κε ηελ Πνιηηεία, δηαβεβαηώλνληαο όηη ζύληνκα ζα 

θαηαξηηζζεί από ην Γίθηπν δηεπξπκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε αηδέληα ε νπνία ζα ηεζεί 

ππόςε ησλ θ.θ. Βνπιεπηώλ θαη ησλ αξκόδησλ Τπνπξγώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνγξακκαηηζζεί ζύληνκα θνηλή ζύζθεςε. 

 

ηε ζπλέρεηα, έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Γηθηύνπ, θ. Παλαγηώηε Μπνύξα, 

Γήκαξρν Μεγαιόπνιεο.  

 

2. Ανηιππόεδπορ ηος Γικηύος Δνεπγειακών Γήμυν, κ. Παναγιώηηρ 

Μπούπαρ: 

 



Ο θ. Αληηπξόεδξνο επηζήκαλε όηη νη θ.θ. Βνπιεπηέο θαη Τπνπξγνί γλσξίδνπλ πνιύ 

θαιά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ιηγληηηθώλ πεξηνρώλ. Δμέθξαζε κε ηε 

ζεηξά ηνπ ηελ αλαγθαηόηεηα λα ζηεξηρζνύλ νηθνλνκηθά νη ελεξγεηαθνί Γήκνη, 

ηδηαίηεξα κέζα ζηελ Κξίζε πνπ δηαλύνπκε. 

Σόληζε όηη πιένλ, νη ελεξγεηαθνί-Καιιηθξαηηθνί Γήκνη είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηνύλ απνηειεζκαηηθά ην Δ.Α.Π., ζύκθσλα κε ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο 

νπνίνπο απηό έρεη ζεζπηζηεί. 

Αλαθέξζεθε ζην ζνβαξό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο Μεγαιόπνιεο κε ηελ 

ππόζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Υώξνπ Γηαρείξηζεο Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ, ηνλ 

νπνίν από θνηλνύ ε Γ.Δ.Ζ. Α.Δ. θαη ην ΤΠΔΚΑ πξνσζεί, ηνλίδνληαο γηα κηα άιιε κηα 

θνξά ηελ πάλδεκε αληίζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο, ν 

νπνίνο έρεη πξνζθύγεη δηθαζηηθά ζην ηΔ θαη ζηελ Δπηηξνπή Αλαθνξώλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν θ. Αιέμαλδξνο Αζαλαζηάδεο, Βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο. 

 

3. Αθαναζιάδηρ Αλέξανδπορ, Βοςλεςηήρ Ν. Κοζάνηρ 

 

Ο θ. Βνπιεπηήο ηόληζε όηη ε παξνύζα ζύζθεςε είλαη ζεκαληηθή, ζεκεηώλνληαο όηη 

θαη ζην παξειζόλ είραλ γίλεη αλάινγεο ζπζθέςεηο, γηα ππνζέζεηο ηεο Πηνιεκατδαο, 

ζρεηηθέο κε ηε ΓΔΖ. 

Τπνζηήξημε όηη ε έσο ζήκεξα δηαρείξηζε ηνπ ΔΑΠ δελ ήηαλ ζσζηή, ηνλίδνληαο όηη ηα 

ρξήκαηα πνπ έρνπλ δνζεί είλαη αξθεηά. 

Δπηζήκαλε όηη ν ιηγλίηεο, σο ελεξγεηαθό θαύζηκν, θπξηαξρεί έλαληη ησλ άιισλ 

ζπκβαηηθώλ θαη κε ζπκβαηηθώλ ελεξγεηαθώλ θαπζίκσλ, θαη ζε απηόλ ζα ζηεξίδεηαη ε 

ρώξα γηα πνιιά ρξόληα (30-40 ρξόληα), ζπκπεξαίλνληαο όηη ρξεηάδεηαη ηε ζηήξημε 

όισλ. 

Αλαθεξόκελνο εηδηθόηεξα ζηα 11 ζεκεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξόζθιεζε, 

ζεκείσζε όηη: 

πκθσλεί κε ηελ επαλαπόδνζε ησλ κεηαιηγληηηθώλ εδαθώλ  

πκθσλεί κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ξύπσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ., ηνλίδνληαο όηη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα δελ έρνπλ γίλεη επελδύζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αλαγλώξηζε ηελ ππνρξέσζε ηεο ΓΔΖ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εδαθώλ 

Εήηεζε ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηνπο ελεξγεηαθνύο Γήκνπο. 

Δπηζήκαλε όηη έρνπλ θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά νη δηαδηθαζίεο κεηεγθαηαζηάζεσλ θαη 

απαηηνύληαη άκεζεο ελέξγεηεο. 

Αλέθεξε όηη πξέπεη νη Σειεζεξκάλζεηο λα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο θαη όρη θίλεζεο, ελεκεξώλνληαο όηη έρεη ππνβάιεη ζρεηηθή εξώηεζε πξνο 

ηνλ Τπνπξγό ΠΔΚΑ 

Γηαθσλεί κε ηελ πώιεζε κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ 

Σέινο, επαλάιαβε όηη ηα πνζά πνπ δεηνύληαη από ηε ΓΔΖ. Γήισζε ηε ζηήξημή ηνπ 

ζην Γίθηπν. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν Βνπιεπηήο Ν. Φιώξηλαο, θ. Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο 

 

4. Κυνζηανηινίδηρ Δςζηάθιορ, Βοςλεςηήρ Ν. Φλώπιναρ 

 

Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο εμέθξαζε ηα ζπγραξεηήξηά ηνπ γηα ηε ζύζηαζε ηνπ Γηθηύνπ. 

εκείσζε όηη νη ελεξγεηαθνί δήκνη έρνπλ ιάβεη ςίρνπια έσο ζήκεξα. Σόληζε όηη 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε, εάλ ρξεηαζζεί θαη κε κίγκα ιηγλίηε. 



πκθώλεζε κε ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Γηθηύνπ, ζεκείσζε όηη έσο ζήκεξα ην ΔΑΠ δελ 

δηαρεηξίζζεθε όπσο ζα έπξεπε, κε επζύλεο ησλ αξκνδίσλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ 

(επηηξνπέο Καηαλνκήο θαη Παξαθνινύζεζεο). 

Αλαθέξζεθε ζηηο αλαθνηλώζεηο θαη δεζκεύζεηο ηνπ Τπνπξγνύ, νη νπνίεο ήηαλ πξντόλ 

ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Γηθηύνπ 

εκείσζε όηη ε ζέζπηζε ηνπ ηέινπο 2% επί ηνπ ιηγλίηε, ζε βάξνο ηεο ΓΔΖ, ηέζεθε 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ΓΔΜΖΔ θαη όρη γηα άιιν ιόγν, θαη δε κπνξεί 

λα δνζεί κέξνο απηνύ ζηνπο ελεξγεηαθνύο δήκνπο. 

Αλέθεξε όηη ν Τπνπξγόο πξέπεη λα εμεηάζεη ην ηέινο 20% πνπ ζεζπίζζεθε ζηα 

κεηαιιεπηηθά πξντόληα, ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα έληαμεο θαη ηνπ ιηγλίηε. 

πκθώλεζε κε ηελ αλάγθε πεξηβαιινληηθώλ επελδύζεσλ ηεο ΓΔΖ 

Τπνζηήξημε όηη ζα είλαη αλαπόθεπθηε ε πώιεζε ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, κεηά ηελ 

απνηπρία ησλ SWAPS. Γήισζε όηη ζα είλαη θόθθηλε γξακκή ε πώιεζε κνλάδσλ 

κόλν από ην Ν. Φιώξηλαο θαη Αξθαδίαο (θαη όρη θαη από ην Ν. Κνδάλεο). 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν Βνπιεπηήο Ν. Αξθαδίαο, θ. Οδπζζέαο 

Κσλζηαληηλόπνπινο. 

 

5. Οδςζζέαρ Κυνζηανηινόποςλορ, Βοςλεςηήρ Ν. Απκαδίαρ 

 

Ο θ. Κσλζηαληηλόπνπινο ζεκείσζε όηη ν Πόξνο δε δηαηέζεθε εθεί πνπ έπξεπε. 

Σόληζε όηη πξέπεη λα θαηαλεκεζεί θπξίσο ζηνπο ελεξγεηαθνύο Γήκνπο. 

Γηεξσηήζεθε πνην είλαη ην ζρέδην δηαρείξηζήο ηνπ. 

εκείσζε όηη ε ΓΔΖ ζήκεξα παξνπζηάδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο 

Υώξαο, δειαδή έρεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Δπηζήκαλε όηη νη απόςεηο ησλ 

θνκκάησλ ζρεηηθά κε ηε κνξθή πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε ΓΔΖ δηαθέξνπλ. Κάιεζε 

όινπο λα βξεζεί κηα θνηλή γξακκή γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

Δπηρείξεζεο. 

Πξόηεηλε λα δηακνξθσζεί ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ κεηαιηγληηηθώλ εδαθώλ, ην νπνίν 

κπνξεί λα εληαρζεί, κέζσ ΔΠΑ ζηνλ Αλαπηπμηαθό Νόκν. Αλέθεξε ην παξάδεηγκα 

ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο, πνπ έρεη δξνκνινγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην 

Αξθαδίαο, ηε δεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ εληόο ηνπ ελεξγεηαθνύ θέληξνπ 

Μεγαιόπνιεο. 

Πξόηεηλε γη’ απηό ην ζθνπό ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Ξπλίδε. 

Σέινο, πξόηεηλε λα απνδνζεί έλα κέξνο ηνπ Πόξνπ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηε ΓΔΖ, θαη πξνο ηνύην πξόηεηλε ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν Βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο, θ. Ησάλλεο Βιαηήο. 

 

 

6. Ιυάννηρ Βλαηήρ, Βοςλεςηήρ Ν. Κοζάνηρ 

 

Ο θ. Βιαηήο αλαθέξζεθε ζην πξόβιεκα βησζηκόηεηαο ηεο Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.  

Μίιεζε γηα έλα «δηαξθέο έγθιεκα» πνπ έγηλε επί ρξόληα ζε βάξνο ηεο Δπηρείξεζεο, 

κε επζύλεο όισλ. 

Αλαξσηήζεθε γηα ην πξαγκαηηθό όθεινο ηεο Υώξαο από ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ 

Δπηζήκαλε ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ηεο έθδνζεο ηεο λέαο ΤΑ γηα ην ΔΑΠ. 

Πξόηεηλε λα δηεπξπλζεί ην Γίθηπν κε όκνξνπο ησλ ελεξγεηαθώλ Γήκσλ. 

Σόληζε λα επαλαμεηαζζεί ην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ (εληνπηόηεηα) 

 



ηε ζπλέρεηα κίιεζε ν θ. Μηράιεο Παπαδόπνπινο, Βνπιεπηήο Ν. Κνδάλεο 

 

7. Μισάληρ Παπαδόποςλορ, Βοςλεςηήρ Ν. Κοζάνηρ 

 

Ο θ. Παπαδόπνπινο ππνζηήξημε όηη ην Γίθηπν δελ έρεη απνθηήζεη ζεζκηθό ξόιν. 

Δπηζήκαλε πξνο ηνύην όηη πξέπεη λα Γίθηπν λα ιάβεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηηο 

εμειίμεηο θαη λα πηέζεη πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. 

 

ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιόγν ν Γήκαξρνο Κνδάλεο, θ. Λάδαξνο Μαινύηαο. 

 

 

8. Λάζαπορ Μαλούηαρ, Γήμαπσορ Κοζάνηρ 

 

O θ. Μαινύηαο ζεκείσζε όηη νη ιηγληηηθέο πεξηνρέο ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαρείξηζε 

θαη ρξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. 

Εήηεζε ηελ άκεζε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πόξνπ γηα ην 2011 

θαη γηα ηελ ΤΑ γηα ην ΔΑΠ 2012-2116. 

Δμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο 2% επί ηνπ ιηγλίηε. 

Σόληζε όηη απαηηείηαη ε ελζάξξπλζε επελδύζεσλ ζηηο ιηγληηηθέο πεξηνρέο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πνιηηεία θαη ηελ Σ.Α. 

 

9. ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιόγν ν εκππόζυπορ ηος κ. Μανιάηη, ν νπνίνο κεηέθεξε 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ Τθππνπξγνύ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη. 

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ε Γήκαξρνο Δνξδαίαο, θα Παξαζθεπή Βξπδίδνπ. 

 

10. Παπαζκεςή Βπςζίδος, Γήμαπσορ Δοπδαίαρ 

 

Ζ θα Βξπδίδνπ εμέθξαζε ηελ αγαλάθηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ άλαξρε 

θαη αληηπεξηβαιινληηθή αλάπηπμε ησλ ιηγληηνξπρείσλ, ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη 

ρξόληα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή. 

Σόληζε όηη ν Πόξνο είλαη πξνηηκόηεξν λα δνζεί άκεζα ζηηο θαηνίθνπο ησλ 

πιεηηόκελσλ πεξηνρώλ, θαζώο ζα έρεη ακεζόηεξν απνηέιεζκα. 

Σάρζεθε θαηά ηεο αλάπηπμεο Φ/Β πάξθνπ ησλ 200 MW ζηελ πεξηνρή. 

Εήηεζε λα επηζπεπζζεί ε ΤΑ γηα ηνλ Πόξν  

 

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε  ην ιόγν Γήκαξρνο Φιώξηλαο, θ. Ησάλλεο Βνζθόπνπινο. 

 

 

11. Ιυάννηρ Βοζκόποςλορ, Γήμαπσορ Φλώπιναρ 

 

εκείσζε όηη δελ πξέπεη λα «πξνζσπνπνηείηαη» ε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ηνπ 

Πόξνπ. 

Αλέθεξε όηη ε Φιώξηλα είλαη ε πιένλ ξππαζκέλε πεξηνρή από ηε ΓΔΖ θαη έρεη 

ππνζηεί θζνξά ζηελ εηθόλα ηεο. 

εκείσζε όηη ν Πόξνο είλαη πξνηηκόηεξν λα δνζεί άκεζα ζηνπο θαηνίθνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ήδε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή/θαη ζηελ Σειεζέξκαλζε. 



εκείσζε όηη ε έσο ζήκεξα δηαρείξηζε ηνπ Πόξνπ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

ζπγθπξίεο, ηνλίδνληαο όηη πνηέ δελ ππήξμε ζεζκηθά θαζνξηζκόο ησλ έξγσλ θαη 

δξάζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα γίλνπλ. 

 

ηε ζπλέρεηα κίιεζε ν εθπξόζσπνο ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο ζεκείσζε 

όηη ζα εθδνζεί Γειηίν Σύπνπ από ην Τπνπξγείν γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γηθηύνπ επαλέιαβε όηη ζα ππάξμεη αηδέληα κε εθ’ όιεο 

ηεο ύιεο ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ έρεη ζίμεη ην Γίθηπν. 

 

Σέινο, κίιεζε ν εθπξόζσπνο ηνπ θ. Κνπθνπιόπνπινπ, ν νπνίνο αλέθεξε όηη ν θ. 

Τθππνπξγόο δε κπόξεζε λα παξεπξεζεί ζηε ζύζθεςε γηαηί είρε αλεηιεκκέλεο 

ππνρξεώζεηο (πξνεηνηκαζία Ν/ γηα ηελ ΣΑ). 

 

 

Αζήλα, 7-2-2012 

 
 


