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Αμύμςαιξ, 23 Ιαμξσαοίξσ 2012
Η ΥΛΩΡΙΝΑ ΑΠΑΙΣΕΙ ΕΝΩΜΕΝΗ ΟΑ ΔΙΚΑΙΟΤΣΑΙ
Έκςακςη ρύρκεφη είυαμ ρςξ Δημαουείξ Αμσμςαίξσ ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ Π.Δ.
Υλώοιμαπ, κ. Δημήςοηπ Ζλιάδηπ και ξι Δήμαουξι Υλώοιμαπ, Αμσμςαίξσ και
Ποερπώμ, κ. Γιάμμηπ Βξρκόπξσλξπ, Μάκηπ Ιχρητίδηπ και Βαρίληπ Σρέπαπ,
με αμςικείμεμξ ςημ ξογάμχρη κξιμξύ μεςώπξσ για ςη διεκδίκηρη έκςακςχμ
πόοχμ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ βαοσυειμχμιάπ, αλλά και
ςημ ποξώθηρη πάγιχμ αιςημάςχμ ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ.
Τπήονε ρσμτχμία ςχμ ςερράοχμ ρςη διεκδίκηρη πόοχμ για ςημ
απξκαςάρςαρη ςχμ δικςύχμ ύδοεσρηπ και ςχμ ξδικώμ δικςύχμ πξσ
σπέρςηραμ τθξοέπ από ςξμ παγεςό, ςημ κάλσφη ςχμ σπέοξγκχμ ενόδχμ για
ςξμ απξυιξμιρμό, ςημ κας’ εναίοερη έγκοιρη και υοημαςξδόςηρη έκςακςχμ
επξυιακώμ θέρεχμ για απξκαςάρςαρη ζημιώμ, αλλά και ςημ επιπλέξμ
υοημαςξδόςηρη για ςα καύριμα ςχμ ρυξλικώμ μξμάδχμ.
Δκςόπ ςξύςχμ απξταρίρςηκε η κξιμή διεκδίκηρη ρημαμςικώμ αιςημάςχμ ςηπ
ςξπικήπ κξιμχμίαπ όπχπ είμαι η επιδόςηρη ςξσ πεςοελαίξσ θέομαμρηπ, η
θερμξθέςηρη έκπςχρηπ 80% ρςημ καςαμάλχρη ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ για όλξ
ςξμ πληθσρμό ςξσ μξμξύ, η σπξρςήοινη από ςημ Πξλιςεία ςχμ ποξρπαθειώμ
για εγκαςάρςαρη ςηλεθέομαμρηπ όπξσ δεμ σπάουει και ξλξκλήοχρη ςχμ
δικςύχμ εκεί πξσ λειςξσογεί και ςέλξπ επαματξοά ςχμ δοξμξλξγίχμ ςξσ
ςοαίμξσ, πξσ παοαμέμει ςξ αρταλέρςεοξ μέρξ μεςατξοάπ ακόμη και με
ρσμθήκεπ ποχςξταμξύπ κακξκαιοίαπ αλλά η ςξπική κξιμχμία ςξ ρςεοείςαι
εδώ και έμα υοόμξ πεοίπξσ.
Σξ κξιμό σπόμμημα πξσ τέοει ςιπ σπξγοατέπ ςξσ Αμςιπεοιτεοειάουη και ςχμ
ςοιώμ Δημάουχμ απξρςέλλεςαι ρςξ Τπξσογείξ Δρχςεοικώμ και κξιμξπξιείςαι
ρςξμ Ποχθσπξσογό, ςξσπ αουηγξύπ ςχμ πξλιςικώμ κξμμάςχμ ςηπ Βξσλήπ,
ςξσπ Βξσλεσςέπ ςξσ Νξμξύ και ςημ Γεμική Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ
Διξίκηρηπ Ζπείοξσ – Δσςικήπ Μακεδξμίαπ.
Γοατείξ Σύπξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ

Δπιρσμάπςεςαι ςξ κξιμό σπόμμημα ςξσ Αμςιπεοιτεοειάουη και ςχμ ςοιώμ Δημάουχμ.
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Θέμα: Αιςήμαςα για ςημ άμβλσμρη ςχμ αμιρξςήςχμ ρε βάοξπ ςχμ καςξίκχμ
ςηπ Π.Δ. Υλώοιμαπ
ήμεοα, 23 Ιαμξσαοίξσ 2012, ρσμεδοιάραμε ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ Π.Δ.
Υλώοιμαπ, κ. Δημήςοιξπ Ζλιάδηπ, ξ Δήμαουξπ Υλώοιμαπ, κ. Ιχάμμηπ
Βξρκόπξσλξπ, ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Ιχακείμ Ιχρητίδηπ κι ξ Δήμαουξπ
Ποερπώμ, κ. Βαρίλειξπ Σρέπαπ με αμςικείμεμξ ςη ρσγκοόςηρη ςξσ
διεκδικηςικξύ πλαιρίξσ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ έκςακςχμ ρσμθηκώμ
φύυξσπ και ςη λήφη μόμιμχμ μέςοχμ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ αμιρξςήςχμ
ρε βάοξπ ςχμ καςξίκχμ ςηπ Π.Δ. Υλώοιμαπ.
Ο ξλικόπ παγεςόπ πξσ επικοαςεί ρςημ Πεοιτεοειακή Δμόςηςα Υλώοιμαπ εδώ
και έμαμ και πλέξμ μήμα, με θεομξκοαρίεπ πξσ έτςαραμ ςξσπ -30ξ C
δημιξύογηρε πξλλά ποξβλήμαςα ρςξσπ καςξίκξσπ και ςξσπ ξογαμιρμξύπ
ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. Παοά ςημ ποξρπάθεια μα ενσπηοεςήρξσμε ςιπ
αμάγκεπ ςχμ καςξίκχμ για αμξιυςξύπ και αρταλείπ δοόμξσπ, αλλά και
ποώςεπ αμάγκεπ όπχπ η ύδοεσρη, αμςιμεςχπίραμε και ρσμευίζξσμε μα
αμςιμεςχπίζξσμε ρξβαοά ποξβλήμαςα.
Σα ποξβλήμαςα ασςά ώθηραμ ςξ Δήμαουξ Υλώοιμαπ μα ζηςήρει ςημ κήοσνη
ςξσ Δήμξσ Υλώοιμαπ ρε καςάρςαρη έκςακςηπ αμάγκηπ, γεγξμόπ πξσ
δσρςσυώπ δεμ βξήθηρε ιδιαίςεοα ρςη βελςίχρη ςηπ καςάρςαρηπ, λόγχ
αδσμαμίαπ ςξσ κοαςικξύ μηυαμιρμξύ μα ρσμδοάμει.
Ζ θεξμημία διαοκείαπ πξσ ζξύμε ςξμ ςελεσςαίξ μήμα ρςη Υλώοιμα αμέδεινε
πξλλέπ παοαμέςοξσπ ςηπ σπξβάθμιρηπ πξσ στίρςαςαι ξ ςόπξπ μαπ,
απξκξμμέμξπ από ςα μεγάλα ξδικά δίκςσα ςηπ υώοαπ και ςξμ ριδηοόδοξμξ,
με ςιπ πξλικέπ θεομξκοαρίεπ μα είμαι καθημεοιμό ταιμόμεμξ και ςημ ςξπική
κξιμχμία ρςα όοια ςηπ εναθλίχρηπ με αμεογία ρε επίπεδα οεκόο, εμώ καςά
ςα άλλα σπάουει η επιμξμή ςηπ Πξλιςείαπ για «ίρη μεςαυείοιρη» μέυοι και
ρςημ καςαμξμή ςχμ πόοχμ για ςη θέομαμρη ςχμ ρυξλείχμ.
Αμςιμεςχπίζξσμε ρημαμςικά ποξβλήμαςα ρςημ καθημεοιμή λειςξσογία μαπ
και απαιςείςαι η ρσμδοξμή ςηπ Πξλιςείαπ για ςημ επίλσρή ςξσπ. Ακόμη και
ρήμεοα σπάουξσμ υχοιά πξσ δεμ έυξσμ μεοό, καθώπ έυξσμ παγώρει
ενχςεοικά δίκςσα μεςατξοάπ μεοξύ από πηγέπ ρε ξοειμξύπ ξικιρμξύπ και

έυξσμ σπξρςεί τθξοέπ ξι σπξβούυιξι μηυαμιρμξί ςχμ γεχςοήρεχμ λόγχ ςξσ
φύυξσπ. Δκςόπ ασςώμ ςξ ξδικό δίκςσξ έυει σπξρςεί ρημαμςικέπ τθξοέπ λόγχ
ςξσ πάγξσ. Σα ρυξλεία έμειμαμ κλειρςά για 10 μέοεπ πεοίπξσ και ξι
μηυαμιρμξί απξυιξμιρμξύ είμαι ρςα όοια ςηπ αμςξυήπ ςξσπ από ςημ άπξφη
ςχμ μηυαμημάςχμ και ςξσ έμφσυξσ δσμαμικξύ.
Ζ καςάρςαρη ρςημ κξιμχμία είμαι δοαμαςική! Με ςημ ςιμή ςξσ πεςοελαίξσ
θέομαμρηπ μα νεπεομάει ςξ 1 €, μία μέρη ξικξγέμεια ρςη Υλώοιμα υοειάζεςαι
πάμχ από 1.000 € ςξ μήμα για θέομαμρη για ςξσλάυιρςξμ πέμςε μήμεπ. Δίμαι
βέβαιξ πχπ εάμ δεμ σπήουε η κξιμχμική ρσμξυή, πξσ υαοακςηοίζει ςιπ
μικοέπ κξιμχμίεπ, θα είυαμε θοημήρει θαμάςξσπ από ςξ φύυξπ και ασςό δεμ
είμαι καθόλξσ ςιμηςικό για μία κξιμχμία ςξσ δσςικξύ κόρμξσ. Ζ ςξπική
κξιμχμία ςηπ Πεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ Υλώοιμαπ έυει νεπεοάρει ςξ όοιξ ςηπ
αμςξυήπ ςηπ.
Για μα αμβλύμξσμε ςα ποξβλήμαςα πξσ σπάουξσμ ζηςξύμε ςημ αοχγή ςηπ
Πξλιςείαπ, πξσ ρςξ όμξμα ςηπ ιρόςηςαπ ςχμ πξλιςώμ, ξι ξπξίξι ζξσμ και
δοαρςηοιξπξιξύμςαι ρε διατξοεςικέπ ρσμθήκεπ, επιβάλλεςαι μα βξηθήρει ςημ
πεοιξυή ςηπ Υλώοιμαπ.
Εηςξύμε άμερα ςημ ξικξμξμική βξήθεια για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ έκςακςχμ
καςαρςάρεχμ με μέςοα πξλιςικήπ ποξρςαρίαπ και κάλσφη ςχμ ασνημέμχμ
λειςξσογικώμ ενόδχμ ρςξσπ ενήπ ςξμείπ:
i. Απξκαςάρςαρη βλαβώμ ρςα δίκςσα ύδοεσρηπ ρσγκεκοιμέμχμ Σξπικώμ
Κξιμξςήςχμ.
ii. Απξκαςάρςαρη βλαβώμ ρςξ ξδικό δίκςσξ ςηπ πεοιξυήπ.
iii. Ποξμήθεια αλαςιξύ.
iv. Κάλσφη επιπλέξμ κόρςξσπ για μιρθχμέμα μηυαμήμαςα απξυιξμιρμξύ
v. Κας’ εναίοερη έγκοιρη ποόρληφηπ και υοημαςξδόςηρη έκςακςξσ
ποξρχπικξύ απξκαςάρςαρηπ βλαβώμ.
vi. Έκςακςη επιυξοήγηρη για ςημ κάλσφη ενόδχμ θέομαμρηπ ρυξλικώμ
μξμάδχμ και αμςίρςξιυη ποόβλεφη για ςιπ επόμεμεπ υοξμιέπ
Σα άμερα ασςά μέςοα μπξοξύμ μα βελςιώρξσμ ποόρκαιοα ςημ καςάρςαρη
πξσ βιώμξσμε χπ Ο.Σ.Α., όμχπ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ
ςξπικήπ κξιμχμίαπ είμαι απαοαίςηςη η λήφη ρξβαοώμ μέςοχμ ςα ξπξία είμαι:
i. Δπιδόςηρη πεςοελαίξσ θέομαμρηπ για κάθε Υλχοιμιώςικη ξικξγέμεια,
πξσ νξδεύει πξλλαπλάρια υοήμαςα για θέομαμρη από ςη μέρη
Δλλημική ξικξγέμεια.
ii. Έκπςχρη από ςξσπ λξγαοιαρμξύπ ςξσ ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ καςά 80%,
για όλη ςη Υλώοιμα, ρςημ ξπξία παοάγεςαι η ηλεκςοική εμέογεια και
ςξ μόμξ πξσ έυξσμε «κεοδίρει» μέυοι ρήμεοα είμαι η αςμξρταιοική
ούπαμρη και η μόλσμρη ςχμ μεοώμ ςηπ πεοιξυήπ.
iii. Τπξρςήοινη ρςημ ποξρπάθεια δημιξσογίαπ ςηλεθέομαμρηπ όπξσ δεμ
σπάουει και ξλξκλήοχρηπ εκεί πξσ στίρςαςαι και λειςξσογεί με
ρημαμςικά ξτέλη για ςξσπ καςξίκξσπ.
iv. Δπαματξοά ςχμ δοξμξλξγίχμ ςξσ ςοαίμξσ, καθώπ είμαι ςξ
αρταλέρςεοξ μέρξ και ρε πεοιπςώρειπ κακξκαιοίαπ, αλλά απξςελεί
και έμα τθημό και ανιόπιρςξ μέρξ μεςατξοάπ πξσ έυξσμ ρςεοηθεί εδώ
και έμα υοόμξ κσοίχπ ξι αρθεμέρςεοξι ξικξμξμικά ρσμπξλίςεπ μαπ.

Σα μέςοα πξσ ζηςξύμε μα λητθξύμ από ςημ Πξλιςεία ρε καμία πεοίπςχρη δεμ
μπξοξύμ μα θεχοηθξύμ ποξμόμια ςηπ ακοιςικήπ μαπ πεοιξυήπ, αλλά πξλύ
πεοιρρόςεοξ ποέπει μα εκλαμβάμξμςαι χπ απξκαςάρςαρη ςηπ αδικίαπ πξσ
σπάουει ρε βάοξπ ςηπ, καθώπ λόγχ ςχμ ιδιαίςεοχμ κλιμαςξλξγικώμ
ρσμθηκώμ απαιςξύμςαι πξλλαπλάριξι πόοξι για μα εναρταλιρςξύμ ξι ίδιεπ
ρσμθήκεπ διαβίχρηπ με ςιπ σπόλξιπεπ πεοιξυέπ ςηπ υώοαπ.

Ο Αμςιπεοιτεοειάουηπ
Π.Δ. Υλώοιμαπ
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Ο Δήμαουξπ Ποερπώμ
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