
5. Για τησχεδιαζόμενη νέαΜονάδα:

Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για την οικονομική βιωσιμότητας της

επένδυσης για τη νέα μονάδα, ενώ παράλληλα η εμπειρία μας από την

αποικιακού χαρακτήρα παρουσία της ΔΕΗ στη περιοχή και ο τρόπος

εκμετάλλευσης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της απέναντι στη

κοινωνία, είχε αρνητικό πρόσημο.

Θεωρούμε πως στην επί χρόνια διαπραγμάτευση γύρω από την νέα

μονάδα, θα έπρεπε να τεθεί επιτακτικά η υλοποίηση του «πακέτου»

αντισταθμιστικών οφελών (αποκατάσταση–ανάπλαση-επαναπόδοση

εδαφών, θεσμοθέτηση φόρου στερεών καυσίμων, τριπλασιασμός

πόρου, υπολογισμός εξωτερικού κόστους λιγνίτη). Και ταυτόχρονα να

εξασφαλιστούν δεσμεύσεις για :

�� Απόσυρση παλαιών λιγνιτικών μονάδων τα επόμενα χρόνια

μεγαλύτερης ισχύος

�� Εφαρμογήστη νέαμονάδαβέλτιστωναντιρρυπαντικών τεχνολογιών.

6. Για τη χρήση ενέργειας τοπικά:

�����Επανασχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις υπηρεσίες

του Δήμου. Παροχή υποστήριξης στους δημότες για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές

εγκαταστάσεις τους.

�� Πολύπλευρη υποστήριξη στην χρήση τοπικά παραγόμενης βιομάζας για θέρμανση κατοικιών και

υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα που δεν έχουν τηλεθέρμανση.

Εκπόνηση/συμπλήρωση μελετών για τη σταδιακή επέκτασή της στα δημοτικά διαμερίσματα.

�� Παροχή κάθε είδους υποστήριξης στους δημότες για την εγκατάσταση ΑΠΕ μικρής κλίμακας

(φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες), μέσα από συνεργατικά μη κερδοσκοπικά σχήματα.

�� Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσα από συνεταιριστικές επιχειρήσεις λαϊκής βάσης, όπου

πρωτοστατεί ο Δήμος.

�� Διεκδίκηση επιδόματος μόνωσης (αντί θέρμανσης).

7. Για τις ιδιωτικοποιήσεις:

Είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης και της διάλυσης της ΔΕΗ

Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο.

Οι πολιτικές του μνημονίου μας βρίσκουν σταθερά απέναντι.

O στόχος αυτός περιέχει και δεν απαλλάσσει την ΔΕΗ από τις υποχρεώσεις της προς την περιοχή μας.

Επιμένουμε να διεκδικούμε τις κρυφές επιδοτήσεις που απολαμβάνει η ΔΕΗ, αλλά και κάθε νέος ιδιώτης

μέτοχός της και δεν υποστέλλουμε κανένααίτημα:

�� για το περιβάλλον

�� την επαναπόδοση εδαφών

�� τις μετεγκαταστάσεις

�� τα «χρέη» τηςΔΕΗπρος την περιοχή (φόρος λιγνίτη, αντισταθμιστικά οφέλη).

8. Για το νέο ενεργειακόμοντέλοκαι τιςΑΠΕ:

Εμμένουμε σταθερά και από θέσεις αρχής σε ένα άλλο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας με

βασικά χαρακτηριστικά τα εξής:

�� Τηδιαρκήπροσπάθεια εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις μορφές της και όλες τις χρήσεις της.

�� Τον στρατηγικό προσανατολισμό στη σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

�� Την “ενεργειακή δημοκρατία”, πουσημαίνει:

� Πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα, κοινωνικά καθοριζόμενο, ελάχιστο επίπεδο ενέργειας, αναγκαίο

για αξιοπρεπή διαβίωση.

� Προώθηση πολιτικών για αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω τοπικών

συνεργατικώνσχημάτων, αξιοποιώντας τις εξελισσόμενες ενεργειακές τεχνολογίες.

�� Την προώθηση και υποστήριξη της τοπικής κατασκευής-παραγωγής αξιόλογου μέρους των

αποκεντρωμένων μικρών συστημάτων. Δέσμευση των τοπικών εκπαιδευτικών τεχνολογικών

ιδρυμάτων στη στήριξη αυτών των εγχειρημάτων. Απαίτηση θεσμοθέτησης μέτρων για τη

χρηματοδότησή τους.Αξιοποίηση, για το σκοπόαυτό, κάθε αντισταθμιστικού οφέλους που επωμίζεται η

ΔΕΗγια τη λιγνιτική δραστηριότητά της στην περιοχήμας.

Να παραμείνουμε ενεργειακός δήμος, αλλά σε ΠΡΑΣΙΝΗ κατεύθυνση


