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Δύο αντί τεσσάρα τα ενεργειακά χωριά σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ

Στο μισό μειώνονται οι πιθανότητες να... μετατραπεί σε «πράσινο» χωριό το Αθαμάνιο της
Άρτας που αποτελεί την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για να διεκδικήσει το
πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ.

Αυτό γιατί από τις αρχικώς σχεδιαζόμενες τέσσερις περιοχές στην χώρα, ήτοι δυο νησιά
και δυο ορεινά χωριά, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο βουλευτής Άρτας της ΝΔ Γιώργος
Στύλιος μετά από επιτόπια επίσκεψη του στο Υπουργείο, ώστε να ενημερωθεί για το θέμα,
του τονίστηκε πως θα προχωρήσουν τελικά μόνο μια πρόταση για κάθε περίπτωση.

Την αναφορά αυτή έκανε ο κ. Στύλιος με αφορμή και την ερώτηση την οποία κατέθεσε στη
συνέχεια προς τον Υπουργό σχετικά με το θέμα, διευκρινίζοντας ότι «η ερώτηση έγινε για
να αναδείξω στη Βουλή το θέμα που μας αφορά άμεσα για το Ενεργειακό χωριό η πρόταση
του οποίου αφορά το Αθαμάνιο για την δική μας περιοχή και θέλουμε, ξεκάθαρους όρους,
διαφανής διαδικασία στην αξιολόγηση, να τηρηθούν όσα έχουν λεχθεί μέχρι τώρα και η
καλύτερη πρόταση να αναδειχθεί. Εμείς θέλουμε η δική μας πρόταση και το επιθυμούμε, να
είναι αυτή που θα τελεσφορήσει».
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Ο ίδιος δήλωσε ότι στην επιτόπια επίσκεψή του στο υπουργείο υπήρξε επιβεβαίωση για την
μεταβολή αναφορικά με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, διευκρινίζοντας σχετικά:
«Καταρχήν πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα και είναι χρήματα από το τομεακό
πρόγραμμα για το περιβάλλον, δηλαδή του ΥΠΕΚΑ. Ο προϋπολογισμός έχει περικοπεί. Ο
αρχικός προϋπολογισμός ήταν για τέσσερις προτάσεις, δηλαδή για να εγκριθούν δυο από
νησιωτικές περιοχές και δυο από ορεινές. Τώρα έχουν πάει για μια πρόταση ορεινή και μια
νησιωτική. Αυτή την ενημέρωση έχω προς το παρόν, γι' αυτό και η ανάδειξη του
συγκεκριμένου ζητήματος καθότι ασκούμε πιέσεις ώστε να εγκριθούν περισσότερες
προτάσεις, οι οποίες όμως θα είναι εφαρμόσιμες. Δεν μπορείς να εγκρίνεις 50 προτάσεις
και να μην φτάνουν τα χρήματα να εκπληρωθεί ο σκοπός της πρόσκλησης που είναι να
υπάρχει ενεργειακή αυτονομία σε ένα χωριό», ενώ πρόσθεσε πως για την μεταβολή του
συνολικού ποσού και των όρων ο ίδιος διαμαρτύρεται με την ερώτησή του στη Βουλή και
πρόσθεσε: «Θέλω να πιστεύω πως η Περιφέρεια έκανε μια καλή προσπάθεια και μια καλή
πρόταση», ενώ για τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή η μεταβολή, ο κ. Στύλιος
εξήγησε ότι αφορά την αδυναμία της χώρας να καλύψει στο ΕΣΠΑ το ποσοστό εθνικής
συμμετοχής. Οπότε από 25% που ήταν η Εθνικής συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, διότι υπήρχαν
μεγαλύτεροι προϋπολογισμοί, ανατράπηκε και πλέον η κατανομή είναι 95% ευρωπαϊκές
πιστώσεις και 5% εθνική συμμετοχή, με μια μείωση σε όλους τους προϋπολογισμούς, σε όλο
το ΕΣΠΑ.

«Μια πίεση που εγώ οφείλω να ασκήσω ως Αρτινός είναι να δοθεί μια μεγαλύτερη βαρύτητα
στα ενεργειακά χωριά όπως και το Αθαμάνιο, και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να μην
περισταλθεί ο προϋπολογισμός. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε και γι' αυτό έγινε η
επίσκεψή μου στο υπουργείο και γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Θέλω να είμαι ειλικρινής και
ρεαλιστής απέναντι στους συμπολίτες μου και να μην τους δημιουργώ υπερβολικές
προσδοκίες και όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει. Εγώ την πίεση ως βουλευτής και ως
βουλευτής Άρτας στο ελληνικό κοινοβούλιο την ασκώ».
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