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ΠΑΡΓΜΒΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΙΚΑΡΙΑ
ΣΑ ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΤΒΡΙΔΙΚΟΤ ΓΝΓΡΓΓΙΑΚΟΤ ΓΡΓΟΤ
Σμ Τβνηδηθό Γκενγεηαθό Ένγμ Ιθανίαξ πμο παηνεηίδμομε ηεκ μιμθιήνωζή ημο εκηόξ ημο
2019 από ηεκ ΔΓΕ, βνίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηωκ δμθημαζηηθώκ ιεηημονγηώκ πνμθεημέκμο κα
θαιοθζμύκ μη αολακόμεκεξ ακάγθεξ ημο κεζημύ ζε ειεθηνηθή εκένγεηα. Ακαμθίβμια ζα
ζομβάιεη ζηεκ μείωζε εθπμμπώκ δημλεηδίμο ημο άκζναθα, θαζώξ πνόθεηηαη γηα ένγμ πμο
ζοκδοάδεη ηεκ εθμεηάιιεοζε ηωκ οδάηωκ πμο οπενπεηιίδμοκ από ημ ανδεοηηθό θνάγμα ζημ
Πέδη, με ηεκ αλημπμίεζε ημο αημιηθμύ δοκαμηθμύ ηεξ πενημπήξ. εμακηηθή επίζεξ ζα είκαη ε
ελμηθμκόμεζε πόνωκ από ημκ πενημνηζμό θαύζεξ πεηνειαίμο.
Ωζηόζμ δεκ πενκάεη απαναηήνεημ όηη ε θοβένκεζε ΤΡΖΔΑ μαδί με ηε δημίθεζε ηεξ ΔΓΕ
«εγκαιμιάδοσμ» παναμμκέξ εθιμγώκ ημ ένγμ αοηό, ηεκ ίδηα ζηηγμή πμο ηα «ραβαζάκια» γηα
απεηιέξ δηαθμπήξ νεύμαημξ ζε ζπίηηα ημο κεζημύ θαηαθζάκμοκ ζωνεδόκ.
Ε ζοκμιηθή ηζπύξ ημο ένγμο είκαη ζηα 6,8 MW. Aκ ζοκοπμιμγηζημύκ ε δηαζέζημε ηζπύξ από
ημκ ζενμμειεθηνηθό ζηαζμό ηεξ ΔΓΕ ζημκ Άγημ Ηήνοθμ (περίποσ 11MW), 2 ακεμμγεκκήηνηεξ
μέγηζηεξ ζοκμιηθήξ ηζπύμξ 1,4 MW, θωημβμιηαηθά ζοζηήμαηα ζε αγνμηεμάπηα θαη μηθίεξ
(περίποσ 1 ΜW), πνμθύπηεη όηη μη εκενγεηαθέξ ακάγθεξ ημο κεζημύ θαιύπημκηαη επανθώξ, ηε
ζηηγμή πμο ε μέγηζηε αηπμή ημ θαιμθαίνη δεκ λεπενκά ηα 9 MW.
Ηαηά ζοκέπεηα μη εκενγεηαθμί ζπεδηαζμμί πμο αθμνμύκ ηεκ εγθαηάζηαζε 110
ακεμμγεκκεηνηώκ ζηεκ θμνοθμγναμμή ηεξ Ζθανίαξ ζοκμιηθήξ ηζπύμξ 330MW από ημκ όμηιμ
Μοηηιεκαίμο, με άδεηα από ηεκ ΡΑΓ πμο παναμέκεη ζε ηζπύ , ελαθμιμοζεί κα μαξ βνίζθεη
ακηίζεημοξ: Γηαηί δεκ θαιύπημοκ θαμία εκενγεηαθή ακάγθε ημο κεζημύ, θαη γηαηί ζα
πνμθιεζεί με ακαζηνέρημε πενηβαιιμκηηθή οπμβάζμηζε από ηε δηάκμηλε ηεναζηίωκ δνόμωκ
θαη ζεμειίωκ γηα ηεκ ημπμζέηεζή ηωκ ακεμμγεκκεηνηώκ με όηη αοηό ζοκεπάγεηαη.
Αλίδεη κα οπεκζομίζμομε όηη μη ενγαζίεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο λεθίκεζακ πνηκ 10 πνόκηα,
ζημ μεζμδηάζηεμα είπακ «παγώζει» ιόγω ηεξ οπένβαζεξ ημο ανπηθμύ ημοξ πνμϋπμιμγηζμμύ
θαη ηεξ οπμπνεμαημδόηεζεξ από ηεκ πιεονά ηεξ ΔΓΕ.

Οη πανεμβάζεηξ ημο Δήμμο Ζθανίαξ ηε δηεηία 2015-2016 αιιά θαη ηεξ Η.Ο. ημο ΗΗΓ ζηε
Βμοιή, πνμξ όιμοξ ημοξ ανμόδημοξ θμνείξ (ΔΕΗ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣ., Υποσργείο περιβάλλομηοςεμέργειας κλπ) πμο έγηκακ εκ μένε απμδεθηέξ, ήηακ θαζμνηζηηθέξ γηα ηεκ ζοκέπηζε ηςκ
ένγςκ.
Με ηεκ μιμθιήνωζε αοημύ ημο πνωημπμνηαθμύ ένγμο ζηεκ Ζθανία θαη με γκώμμκα ηηξ
ιαϊθέξ ακάγθεξ γηα θηεκή εκένγεηα, δεηάμε :
 Δναζηηθή μείςζε ηεξ ηημήξ ηεξ kwh γηα όια ηα κμηθονηά θαη ηηξ οπενεζίεξ ηεξ Ζθανίαξ
(ζτολεία, μοζοκομεία, δεμοηικές δομές κλπ).

 Καμία δηαθμπή νεύμαημξ ζε ζοκακζνώπμοξ μαξ πμο απμδεδεηγμέκα δεκ μπμνμύκ θαη δεκ
έπμοκ κα πιενώζμοκ ημ νεύμα ημοξ.
 Καηάνγεζε όιςκ ηςκ ιεζηνηθώκ παναηζηώκ πμο είκαη εκηαγμέκα ζημοξ ιμγανηαζμμύξ ηεξ
ΔΓΕ με απμηέιεζμα ηεκ εθηίκαλε ημο ζοκμιηθμύ ιμγανηαζμμύ.
 Πνόζιερε θαη μμκημμπμίεζε ημο ακαγθαίμο ηεπκηθμύ πνμζςπηθμύ ζε όιεξ ηηξ δμμέξ
εκένγεηαξ ζηεκ Ζθανία (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Υβριδικό) με πιήνε μηζζμιμγηθά, αζθαιηζηηθά,
ζοκηαλημδμηηθά δηθαηώμαηα.
 Σέιμξ ωξ ακηηζηαζμηζηηθό όθειμξ ζηεκ θμηκωκία ημο κεζημύ πμο δηάζεζε ηεκ ακαγθαία γε,
είκαη απαναίηεηε ε μιμθιήνςζε ημο δνόμμο Γεμέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα,
πνηκ από ηεκ έιεοζε ημο πεημώκα.
Πανάιιεια δηεθδηθμύμε:
Γκηαίμ απμθιεηζηηθά θναηηθό θμνέα εκένγεηαξ με απμθιεηζηηθόηεηα ζηεκ παναγωγή,
μεηαθμνά, δηακμμή, εμπμνία ηεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ πμο ζα απμηειμύκ θμηκωκηθή
ηδημθηεζία θαη ζα ιεηημονγεί πνμξ όθειμξ ηωκ ιαϊθώκ ζηνωμάηωκ θαη όπη ηωκ μεγάιωκ
μμκμπωιηαθώκ μμίιωκ. Γίμαζηε εκάκηηα ζηεκ πμιηηηθή ηεξ απειεοζένςζεξ ηεξ ειεθηνηθήξ
εκένγεηαξ πμο απμηέιεζμα έπεη ηεκ αύλεζε ηεξ ηημήξ ημο νεύμαημξ θαη ηεκ εκενγεηαθή
θηώπεηα γηα ημκ ιαό.
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