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Άκρως ανησυχητικά νέα για την τροφοδοσία της Ηπείρου με φυσικό αέριο μετέφερε ο
Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την ημερίδα
που πραγματοποίησε η ΡΑΕ στην Θεσσαλονίκη. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε όλο το
επενδυτικό πλάνο για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου στην χώρα μας. Σε
αντίθεση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα, για ανάπτυξη δηλαδή, έστω και σταδιακή την
επόμενη πενταετία το σχέδιο αναβάλλεται για το απώτερο μέλλον και μάλιστα υπό
προϋποθέσεις. Ο Δήμαρχος μετέφερε την ανησυχία του ζητώντας την συστράτευση όλων
των φορέων της Ηπείρου ώστε από κοινού να διεκδικηθεί το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης
και Χρηματοδοτήσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Διανομής Αερίου, η τροφοδοσία της
Ηπείρου δεν περιλαμβάνεται στο επενδυτικό πλάνο μέχρι και το 2036.

Η πρώτη φάση με επενδυτικό πλάνο από το 2018 μέχρι το 2036 περιλαμβάνει την Στερεά
Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η δεύτερη
φάση, με επενδυτικό πλάνο από το 2019 μέχρι το 2036 περιλαμβάνει την Δυτική Ελλάδα
και την Δυτική Μακεδονία.
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Η Ήπειρος και η Πελοπόννησος, όπως και η Νησιωτική Ελλάδα περιλαμβάνονται στις
φάσεις Γ' και Δ' υπό προϋποθέσεις και χωρίς κανέναν ορίζοντα.

«Συμμετείχαμε ως Δήμος στη διαβούλευση που είχε ανακοινώσει η ΡΑΕ για την ανάπτυξη
των δικτύων του φυσικού αερίου στη χώρα και στο πλαίσιο αυτής και στην εκδήλωση που
διοργάνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά έχουμε δείξει μεγάλο
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, αν με τα όσα είδαμε στη διαβούλευση
ανησυχήσαμε, με τα όσα ακούσαμε στην εκδήλωση πραγματικά σοκαριστήκαμε», είπε ο κ.
Μπέγκας.

Όπως εξήγησε, το συμπέρασμα που εξάγεται από την ενημερωτική εκδήλωση είναι ότι η
προοπτική για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Ήπειρο είναι, υπό
προϋποθέσεις, προγραμματισμένη για μετά το 2036.

«Φαίνεται καθαρά ότι η Ήπειρος ανήκει στην τελευταία φάση του σχεδιασμού της ΔΕΔΑ,
κάτι που καθιστά την έλευση φυσικού αερίου στην περιοχή μας, όνειρο θερινής νυκτός»,
τόνισε ο Δήμαρχος.

Ο κ. Μπέγκας, εξέφρασε για μια ακόμη φορά την έντονη ανησυχία του πως η Ήπειρος θα
μείνει και πάλι ουραγός των εξελίξεων και κάλεσε ξανά όλους τους φορείς της Ηπείρου να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διεκδικήσουν μια καλύτερη τύχη στο θέμα του φυσικού
αερίου.

«Σαν Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ηπείρου ανησυχώ και απευθύνω και πάλι έκκληση σε
όλους τους φορείς να δούμε από κοινού το θέμα του φυσικού αερίου γιατί, για να μιλάμε για
ανάπτυξη στην Ήπειρο, προϋπόθεση είναι η φτηνή ενέργεια. Αν κάποιος άλλος φορέας της
περιοχής γνωρίζει κάτι διαφορετικό απ' αυτά που παρουσιάστηκαν επίσημα στην εκδήλωση
της ΡΑΕ ας μας ενημερώσει γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι εξελίξεις θα μας προλάβουν. Εμείς
πάντως από τη μεριά μας θα προσκαλέσουμε τη ΔΕΔΑ στα Γιάννενα να μας ενημερώσει
υπεύθυνα για τον σχεδιασμό που υπάρχει προκειμένου να ξέρουμε που βαδίζουμε στο θέμα
αυτό», κατέληξε ο κ. Μπέγκας.
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