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ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ) και ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου ΑΕ) είναι δυο κρατικές εταιρείες με σχέση μητρικής και θυγατρικής αντίστοιχα.
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Ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, Συντονιστής – Διευθυντής δραστηριοτήτων και διακεκριμένων
εταιρικών έργων της ΔΕΠΑ, από τα Γιάννενα όπου βρέθηκε σήμερα για την παρουσίαση του
προγράμματος Fisikon, του φυσικού αερίου κίνησης της ΔΕΠΑ και ερωτηθείς για το
ενδεχόμενο επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου στην Ήπειρο, δεν ήταν σε θέση να πει
πολλά για το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου, καθώς το θέμα αυτό αφορά το
διαχειριστή των δικτύων, τη ΔΕΔΑ.

Όπως σημείωσε ο κ. Δημητριάδης, η Ήπειρος είναι στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ,
αυτή τη στιγμή υπάρχει το σχέδιο που κατατίθεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),
πρόκειται να βγει σε δημόσια διαβούλευση για να εγκριθεί ακολούθως και από εκεί και πέρα
να ξέρουμε ποιο είναι το πλάνο επέκτασης του δικτύου και με ποιο συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα.

Ο Περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης από την πλευρά του, ανέφερε στο χαιρετισμό του
στην εκδήλωση, πως «το πρώτο βήμα, μικρό θα πείτε, το φυσικό αέριο να έλθει στην
Ήπειρο έγινε...». Χαρακτήρισε διαχρονικά αδικημένη την Ήπειρο σε θέματα τέτοια και
θυμήθηκε τη διαφήμιση από τα παλιά που εμφάνιζε μια κάτοικο της Αθήνας να πίνει καφέ
και να ζεσταίνεται με φυσικό αέριο...

Ο κ. Καχριμάνης τόνισε πως η Περιφέρεια Ηπείρου θα απαιτήσει και μετά τις εκλογές, την
έλευση του φυσικού αερίου, σημειώνοντας πως ένα ποσό της τάξης των 5 εκατ. ευρώ είναι
δεσμευμένο για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενώ αποφάσεις, περιβαλλοντικοί όροι που
χρειάζονταν κτλ. είναι δρομολογημένα.

Κάπου εκεί έστρεψε και τα βέλη του στους αντιδρώντες στις έρευνες υδρογονανθράκων
στην Ήπειρο, χρεώνοντάς τους άγνοια και φοβικά σύνδρομα...
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