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Η επιτακτική ανάγκη της αναβάθμισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Άρτα και η αξιοποίηση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Άρτα αποτέλεσαν αντικείμενα στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Αρταίων αποτελεί τον έναν από τους δύο μητροπολιτικούς
Δήμους σε όλη τη χώρα που το Δίκτυο Διανομής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ είναι κορεσμένο.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, αυτός ο
κορεσμός δεν δίνει τη δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού, ενώ αποτελεί σημαντικό
εμπόδιο και στην εκμετάλλευση ενεργοποιημένων χρηματοδοτικών εργαλείων για χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όχι μόνο σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και σε άλλες
ιδιωτικές, καθώς και σε δημοτικά κτίρια.

Ο Δήμος Αρταίων ήδη αντιμετώπισε πρόβλημα με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα
πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας και
το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και πάλι με την ένταξη σε πρόγραμμα του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Άρτας προκειμένου για μείωση των εξόδων, εξοικονόμηση ενέργειας και
λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, πολλοί αγρότες που θέλουν να
τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στις εκμεταλλεύσεις τους και να μειώσουν έτσι το κόστος
παραγωγής τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

«Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, ο Δήμος Αρταίων έχει αιτηθεί επανειλημμένα την
εξεύρεση άμεσης λύσης στο πρόβλημα του υπερκορεσμού του δικτύου της ΔΕΗ στην Άρτα
και δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία πρωτοβουλία δεν έχει ληφθεί από πλευράς Κράτους και
ΔΕΔΔΗΕ για την εξεύρεση λύσης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος και διερωτήθηκε:
«Ποιος ο ρόλος του υδροηλεκτρικού έργου Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον υπερκορεσμό του δικτύου
της Άρτας και του δικτύου υπερυψηλής τάσης στη Βλαχέρνα από όπου η Ελλάδα εξάγει
ρεύμα στην Ιταλία; Μήπως το δίκτυο είναι κορεσμένο γιατί το ρεύμα από το Πουρνάρι Ι και ΙΙ
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θεωρείται ότι προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αν ναι γιατί τότε ο Δήμος
Αρταίων δεν απολαμβάνει τα οφέλη που προκύπτουν από την σχετική ΚΥΑ για απόδοση
στους κατοίκους του Δήμου του ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ στην περιοχή;».
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