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Γηα ηεκ επίζθερε ζημ οπμονγείμ Οηθμκμμίαξ
Έπεηηα από ζπεηηθό αίηεμα πμο απέζηεηιε ε δεμμηηθή ανπή ημο Δήμξρ Ικαοίαπ,
ακηηπνμζςπεία ημο δήμμο, με επηθεθαιήξ ημκ Δήμαοςξ Σ. Σηαμμύιμ, θαη εθπνόζςπςκ
θμνέςκ ημο κεζημύ (Σοκδηθάημ Οηθμδόμςκ -Σςμαηείμ ενγαδόμεκςκ ζημκ Τμονηζμό - ΕΤΕ /ΔΕΗ
-Σςμαηείμ αοημαπαζπμιμύμεκςκ, θιπ) ζοκακηήζεθε ζηηξ 13/11/2018 με ημκ Διερθρμηή ημο
γναθείμο ημο Υπξρογξύ Οικξμξμίαπ θ. Παπαθςκζηακηηκμο. Η ζοκάκηεζε έγηκε ζημ πιαίζημ
ηςκ εκενγεηώκ ηεξ Δεμμηηθήξ Ανπήξ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ζεμάηςκ πμο απαζπμιμύκ ημοξ
θαημίθμοξ ημο κεζημύ ακελάνηεηα ακ αοηό είκαη ανμμδηόηεηα ημο δήμμο, όπςξ ημ ζέμα ημο
ΦΠΑ θαη ηςκ ηημώκ ζηα θαύζημα (Πεηνέιαημ ζένμακζεξ, βεκδίκε, θιπ) .
Σηεκ ζοκάκηεζε με ημκ Δηεοζοκηή ημο γναθείμο ημο Υπξρογξύ Οικξμξμίαπ- αθμύ δεκ έγηκε
δεθηό ημ αίηεμα γηα ζοκάκηεζε με ηεκ πμιηηηθή εγεζία ημο οπμονγείμο- μ Δήμαοςξπ πανμοζίαζε
ακαιοηηθά ηηξ ζέζεηξ ημο δήμμο Ιθανίαξ γηα ημ ζέμα, όπςξ αοηέξ θαζμνίδμκηαη μέζα από
ζπεηηθέξ απμθάζεηξ ημο δεμμηηθμύ ζομβμύιημο (172/2017) θαη ζπεηηθέξ πανεμβάζεηξ ημο
δεμάνπμο Ιθανίαξ (Επηζημιέξ Δεμάνπμο 23/10/2018 θαη 6/11/2018).
Τμ θύνημ ζέμα πμο απαζπόιεζε ηεκ ζοκάκηεζε ήηακ ημ αίηεμα ημο δήμμο Ιθανίαξ, κα μεκ
μπεη ζημοξ θαημίθμοξ ημ δίιεμμα «θαγηηό ή πεηοέλαιξ!» πξρ μπαίμει ζήμεοα ζηξμ
Ικαοιώηη αλλά και ζε όλξρπ ηξρπ μηζιώηεπ. Καη κα ιεθζμύκ επεηγόκηςξ μέηνα ώζηε:
1. Να επαμέλθει ξ μειωμέμξπ ζρμηελεζηήπ ΦΠΑ ζε όλα ηα μηζιά ηξρ Αιγαίξρ
(μείωζη ηξρλάςιζηξμ 50%)
2. Να καηαογηθεί ξ ειδικόπ θόοξπ (Υπάνπεη από όζμ γκςνίδμομε ζπεηηθό αίηεμα θαη ηεξ
μμμζπμκδίαξ βεκδηκμπςιώκ) και ξ ΦΠΑ ζηξ πεηοέλαιξ θέομαμζηπ και ηα καύζιμα ζε
όλα ηα μηζιά ηξρ Αιγαίξρ.
3. Να δξθεί έκηακηη εμίζςρζη από ηξμ κοαηικό ποξϋπξλξγιζμό για εθξδιαζμό
πεηοελαίξρ ζε όλα ηα ζςξλεία, ηα μξζξκξμεία και ηιπ δημόζιεπ ρπξδξμέπ.
4. Να δξθεί Οικξμξμική βξήθεια ζε ερπαθείπ ξμάδεπ πξρ δεμ μπξοξύμ μα βάλξρμ
πεηοέλαιξ θέομαμζηπ ζηξ ζπίηι.
5. Ωπ ελάςιζηξ δείγμα αμακξύθιζηπ μα δξθεί έκηακηη αύνηζη ηξρλάςιζηξμ,
ηωμ λειηξρογικώμ δαπαμώμ ηωμ ζςξλικώμ επίηοξπωμ ηξρ δήμξρ Ικαοίαπ.
Ο Δηεοζοκηήξ ημο γναθείμο ημο Υπξρογξύ Οικξμξμίαπ ήηακ ηδηαίηενα απμθαιοπηηθόξ γηα
ημκ πνμζακαημιηζμό ηςκ επηιμγώκ ηεξ θοβένκεζεξ, πμο απμδεηθκύμοκ πηζηεύμομε πόζμ
θεκά πενηεπμμέκμο ήηακ όζα αθμύζηεθακ γηα ηεκ πενίθεμε «μηζιωηικόηηηα» πνηκ ιίγμοξ
μήκεξ ζημ «Αμαπηρνιακό ζρμέδοιξ βόοειξρ Αιγαίξρ».
Αθμύ μ θ. Παπαθςκζηακηηκμο δήιςζε ακανμόδημξ γηα κα ακαιάβεη μπμηαδήπμηε δέζμεοζε,
ζηεκ ζοκέπεηα έθακε θαζανό πςξ ζε όηη αθμνα ημ Υπμονγείμ Οηθμκμμίαξ πηζηεομοκ όηη :

<< Η εθανμμγή ημο μεηαθμνηθμύ ηζμδύκαμμο όπςξ εθανμόδεηαη ζεμενα ζηα εηζεηενηα ηςκ
αθημπιμσθώκ ζογθμηκςκηώκ θαη όπςξ ζπεδηάδεηαη κα επεθηαζεί ζηεκ εκίζποζε ηςκ
επηπεηνήζεςκ γηα ηεκ μεηαθμνά ηςκ πνμσόκηςκ ζηα κεζηά, δεκ ακηηζηαζμίδεη απιά ηεκ
επηβάνοκζε ηςκ κεζηςηώκ από ηεκ αύλεζε ημο ΦΠΑ αιιά εθηημμύκ όηη είκαη θαη δηθαηόηενμ
ςξ μέηνμ γηαηί ημ θανπώκμκηαη μόκμ μη κεζηώηεξ θαη όπη μη επηζθέπηεξ ηςκ κεζηώκ>>.
Γηα ημ αίηεμα ηέιμξ ηεξ έθηαθηεξ μηθμκμμηθήξ εκίζποζεξ πανέπεμρε ζηα ζοκανμόδηα
οπμονγεία (Υγείαξ –ΥΠ.ΕΣ, θιπ) .
Από ηεκ πιεονά ημο δήμμο Ιθανίαξ θαη ηςκ θμνέςκ ημκίζηεθε όηη ε ζογθεθνημέκε
απάκηεζε ημο εθπνόζςπμο ημο Υπμονγείμο δεμ δίμει καμία ξρζιαζηική απάμηηζη ζηα
αιηήμαηα πξρ ηεθήκαμ, θαη με δεδμμέκμ αοηό θαζώξ θαη όηη δεκ οπήνλε θαμία δεζμεοζε
ζε επίπεδμ πμιηηηθήξ εγεζίαξ ημο Υπμονγείμο, ζα επακέιζμομε θαη αύνημ (Τεηάνηε
14/11/18) ζημ Υπμονγεημ, καλώμηαπ και ηιπ παοξικιακεπ ξογαμώζειπ ηωμ Ικαοιξηωμ ζηιπ
9:00 ηξ ποωί ένω από ηξ Υπξρογειξ Οικξμξμίαπ (Νίθεξ 7 - πιαηεία Σοκηάγμαημξ)
ζε παοάζηαζη διαμαοηροίαπ γηα ηεκ απόννηρε ηςκ δίθαηςκ αηηεμάηςκ πμο δηεθδηθεί μ
δήμμξ Ιθανίαξ
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