
Οη προγρακκαηηθές κας ζέζεης κας γηα ηελ Ελέργεηα 

 

Τν ελεξγεηαθό πξόβιεκα ηεο ρώξαο, είλαη πξνθαλέο όηη, μεθεύγεη από ηα πιαίζηα ελόο 

Δήκνπ ή κηαο Πεξηθέξεηαο. Οη επηινγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο έρνπλ λα θάλνπλ ηόζν κε ηελ ίδηα ηε πνιηηηθή (νηθνλνκία-ελέξγεηα-

πεξηβάιινλ), ην ελεξγεηαθό κίγκα (θπζηθνί πόξνη-ΑΠΕ) θαη ηε ζέζε ηεο ρώξαο ζε 

παγθόζκην επίπεδν.   

Ωζηόζν νη παξαπάλω πνιηηηθέο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, πνπ εθαξκόδνληαλ επί 

δεθαεηίεο θαη ζηεξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο (ιηγλίηε), είραλ άκεζεο 

επηπηώζεηο ζηε δωή ηωλ ηνπηθώλ θνηλωληώλ ηεο Δπη. Μαθεδνλίαο.  

Η πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ωο κία από απηέο, αλνρύξωηε  ζεζκηθά, «θηινμελώληαο» ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΔΕΗ ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα, «πιήξωζε» ην αληίηηκν ηεο 

«αλάπηπμεο» όιεο ηεο ρώξαο θαη ηεο πξόζθαηξεο ηνπηθήο «αλαγέλλεζεο» κε: 

 Δέζκεπζε κεγάιωλ πεξηνρώλ (νηθηζηηθώλ & αγξνηηθώλ εθηάζεωλ) γηα εμόξπμε 

 Μεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκώλ θαη θαηαζηξνθή ηωλ θνηλωληθώλ δνκώλ απηώλ 

 Δηαξθή ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο (ππεξβάζεηο ζωκαηηδίωλ 30-50% θάζε 

ρξόλν) 

 Σνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ (αιιεξγίεο, βξνγρίηηδεο, θαξθίλνη 

δηπιάζηνη από ην θαλνληθό) 

 Καηαζηξνθή ηεο πδξνθνξίαο  

 Καηαζηξνθή γεληθόηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΑΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ  

Ζ πεξηνρή έδσζε όηη είρε λα δώζεη ζηε Υώξα όια απηά ηα ρξόληα θαη ζα πξέπεη πηα 

λα ζρεδηάζεη ην κέιινλ ηεο.  

Σν κνληέιν ειεθηξνπαξαγσγήο κέζσ ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο ηνπ ιηγλίηε έρεη 

μεπεξαζηεί. Απνηειεί κύζν ην επηρείξεκα πεξί «θηελνύ ιηγλίηε». Αλ ππνινγηζζνύκε 

ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο (πνπ θξαηείηαη θξπθό θαη βαξύλεη ηελ δηθή καο πεξηνρή 

θαη ηηο επόκελεο γεληέο), ηόηε ε ιηγληηηθή θηινβαηώξα βγαίλεη 50 % αθξηβόηεξε από 

ηελ αηνιηθή 

Ο ιηγλίηεο σζηόζν παξακέλεη εζληθόο θπζηθόο πόξνο. Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ, 

όκσο κέρξη ζήκεξα θαη ε επηδεηθηηθή άξλεζε ηεο πνιηηείαο λα ζηξαθεί έγθαηξα ζε 

άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο δεκηνύξγεζε ηελ εθξεθηηθή θαηάζηαζε ζηε πεξηνρή καο. 

Δηεθδηθούκε: 

 Σε δξαζηηθή κείσζε ηεο εμόξπμεο-παξαγσγήο ιηγλίηε κε αληίζηνηρε 

απνκάθξπλζε ησλ ξππνγόλσλ εξγνζηαζίσλ, ζηαδηαθή απεμάξηεζε από ην 

νξπθηό απηό θαύζηκν (παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ)  

θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο.  



 Σελ έληαμε ηεο πεξηνρήο καο ζηελ πξάζηλε ελεξγεηαθή επαλάζηαζε (ΑΠΔ + 

εμνηθνλόκεζε). 

 Σελ εθκεηάιιεπζε ηεο δηέιεπζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΣΑΡ), κε ζηόρν ηελ 

αύμεζε απόδνζεο ησλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαθνύθηζε, 

ηελ δηείζδπζε ζηνλ νηθηαθό-επηρεηξεκαηηθό ηνκέα θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο. 

 ηξαηεγηθό ζρεδηαζκό γηα ηε κεηαιηγληηηθή πεξίνδν γηα όιε ηε πεξηνρή πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη λέν ρσξνηαμηθό ζρέδην πνπ ζα πεξηιακβάλεη απνθαηάζηαζε, 

απόδνζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη  λέα ρξήζε εδαθώλ, αλαδηάξζξσζε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο κε έκθαζε ζηε θαηλνηνκία, ηε 

βηνκεραληθή-βηνηερληθή  δξαζηεξηόηεηα (εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ) θαη 

ηνλ αγξνηηθό ηνκέα.  

 

Προηείλοσκε  

Ως άκεζα κέηρα: 

 Σελ πιήξε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ όξσλ πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ληγληησξπρείσλ θαη ησλ Μνλάδσλ παξαγσγήο. Πξηλ ρξεηαζηεί λα 

δεηήζνπκε θαη πεξηζηαζηαθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο θάπνησλ από απηά ζε 

πεξηπηώζεηο πεξηβαιινληηθώλ επεηζνδίσλ, δεηάκε από ηε ΓΔΖ ηελ πιήξε 

ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηεο. Ζ ρξόληα θαη αθαηαλόεηε 

έιιεηςή ηνπ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο 

ιηγλίηε πνπ εμνξύζζεηαη θαη ζε αλνξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ζηα Οξπρεία, κε 

ζπλέπεηεο ηελ θαθή ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

Μνλάδσλ αιιά θαη ηελ έληνλε ξύπαλζε ιόγσ ηεο ζθόλεο πνπ πξνθαιείηαη 

από ηελ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο θαζεκεξηλή θίλεζε θνξηεγώλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ ησλ εξγνιάβσλ ηεο ΓΔΖ.  

 Ννκνζεηεκέλε δέζκεπζε θαη ηνπ ειιεληθνύ Γεκνζίνπ γηα ηελ πιήξε θαη 

νξζνινγηθή απνθαηάζηαζε ησλ εδαθώλ ζηα εμαληιεκέλα θαη εμαληινύκελα 

ιηγληησξπρεία θαη ζηνπο παξνπιηδόκελνπο ΑΖ θαη ηελ απόδνζή ηεο 

ηδηνθηεζίαο ησλ εδαθώλ ζηνπο ηνπηθνύο Γήκνπο, ρσξίο αληαιιάγκαηα, γηα 

αμηνπνίεζε θαηά ηελ θξίζε ηνπο. Θεσξνύκε ηηο ππνρξεώζεηο απηέο σο 

δεκόζην ρξένο πνπ ε “απνπιεξσκή” ηνπ ζα γίλεηαη κε ζπκθσλεκέλν θαη 

δεζκεπηηθό ξπζκό, ρξνλνδηάγξακκα θαη πόξνπο, αλεμάξηεηα από ην κέιινλ 

ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή. (πλαθή ζέκαηα: 

απνθαζηζηηθή ζπκκεηνρή ηεο Σ.Α. ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ξπζκνύ 

απνθαηάζηαζεο θαη ζηηο κεζόδνπο αμηνπνίεζε ηεο λέαο γεο, κέγηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αλζξώπσλ ζηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο θιπ.).  

 Σελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηνλ εζληθό ελεξγεηαθό 

ζρεδηαζκό, ζην βαζκό πνπ απηόο αθνξά ηε ιηγληηηθή ειεθηξνπαξαγσγή θαη 

ηηο ΑΠΔ ηεο πεξηνρήο. Γε δερόκαζηε θαλέλαλ ζρεδηαζκό, πνιηηηθό ή 

“ηερλνθξαηηθό”, γηα ην κέιινλ καο ζηηο επόκελεο 10εηίεο, πνπ ζα γίλεηαη 

ρσξίο ηε γλώκε καο. Οη ζέζεηο ηνπ Γήκνπ καο ζηα ζέκαηα απηά ζα 

δηακνξθώλνληαη ζε αλνηρηή δηαβνύιεπζε κε ην ηνπηθό επηζηεκνληθό 

δπλακηθό, κε ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη, όπνπ ρξεηάδεηαη, κε δεκνςεθίζκαηα. 

Αλαπόζπαζην ηκήκα απηνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ ζεσξνύκε θαη ηηο 

κεηεγθαηαζηάζεηο ησλ νηθηζκώλ πνπ πιήηηνληαη, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, από 

ηε ιηγληηηθή δξαζηεξηόηεηα.  



Με βάζε απηέο ηηο αξρέο ζα ζπλεξγαζηνύκε κε ηνπο ππόινηπνπο ελεξγεηαθνύο 

Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζα απαηηήζνπκε ηελ ηήξεζή ηνπο, ηόζν 

από ηελ Πεξηθέξεηα όζν θαη από ηελ Κπβέξλεζε. 

Γηα ηε Μεηαιηγληηηθή περίοδο:  

20εηέο πξάζηλν ζρέδην κεηάβαζεο κε θαζνξηζκό ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο 

(επαλαπόδνζε εδαθώλ - όπσο παξαπάλσ), κε 

 πγθεθξηκέλν ζρεδηαζκό γηα  απνθαηάζηαζε ησλ δηαβξσκέλσλ εδαθώλ θαη 

απόδνζε ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε λέεο ρξήζεηο 

 ρσξνζέηεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ζην ηνκέα ησλ ΑΠΔ), 

θαζώο θαη εηδηθώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ (βηνκεραληθόο ηνπξηζκόο, 

«εξγνζηάζηα» λέσλ ηνπίσλ θιπ). Γηα ηνλ ζθνπό απηό απαηηείηαη δηεζλήο 

δηαγσληζκόο πνπ ζα αμηνπνηεί ηελ παγθόζκηα εκπεηξία. 

 Αλάπηπμε θιάδνπ θαηαζθεπήο πξάζηλνπ ελεξγεηαθνύ εμνπιηζκνύ κε πηζαλή 

ζύκπξαμε ηεο ΓΔΖ θαη αλάινγε παξνρή θηλήηξσλ.  

Γηα ηε τρεκαηοδόηεζε:  

 Θεζκνζέηεζε θόξνπ ζηεξεώλ θαπζίκσλ ~110 εθ. 

 Τπνινγηζκό θαη ηνπ εμσηεξηθό θόζηνο ηνπ ιηγλίηε  

 Σξηπιαζηαζκό ηνπ Πόξνπ 3Υ20=60 εθ. πεξίπνπ 

 Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο παιηώλ νξπρείσλ 

Γηα ηε ζτεδηαδόκελε λέα Μολάδα:  

Δθθξάδνπκε ηελ επηθύιαμή καο γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηεο επέλδπζεο γηα 

ηε λέα Μνλάδα, ελώ παξάιιεια ε εκπεηξία καο από ηελ απνηθηαθνύ ραξαθηήξα 

παξνπζία ηεο ΓΔΖ ζηε πεξηνρή θαη ν ηξόπνο εθκεηάιιεπζεο θαη εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηεο απέλαληη ζηε θνηλσλία, είρε αξλεηηθό πξόζεκν. 

Θεσξνύκε πσο ζηελ επί ρξόληα δηαπξαγκάηεπζε γύξσ από ηε λέα Μνλάδα, ζα έπξεπε 

λα ηεζεί επηηαθηηθά ε πινπνίεζε ηνπ «παθέηνπ» αληηζηαζκηζηηθώλ νθεηιώλ 

(απνθαηάζηαζε – αλάπιαζε - απόδνζε εδαθώλ, ζεζκνζέηεζε θόξνπ ζηεξεώλ 

θαπζίκσλ, ηξηπιαζηαζκόο πόξνπ, ππνινγηζκόο εμσηεξηθνύ θόζηνπο ιηγλίηε). Καη 

ηαπηόρξνλα λα εμαζθαιηζηνύλ δεζκεύζεηο γηα: 

 Απόζπξζε παιαηώλ ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ηα επόκελα ρξόληα κεγαιύηεξεο 

ηζρύνο. 

 Δθαξκνγή ζηε λέα Μνλάδα βέιηηζησλ αληηξξππαληηθώλ ηερλνινγηώλ  

Γηα ηε τρήζε ελέργεηας ηοπηθά:  

 Δπαλαζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

(όισλ ησλ κνξθώλ) ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηεο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ επζύλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ 

Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, κε εθηθηνύο θαη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο. Παξνρή 

θάζε είδνπο ππνζηήξημεο (ηερληθννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο θιπ) ζηνπο δεκόηεο 

γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο – νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπο. 



 Πνιύπιεπξε ππνζηήξημε ζηελ αεηθνξηθή θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηή ρξήζε 

ηνπηθά παξαγόκελεο βηνκάδαο γηα ζέξκαλζε θαηνηθηώλ θαη ππνθαηάζηαζε 

νξπθηώλ θαπζίκσλ ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα πνπ δελ έρνπλ ηειεζέξκαλζε 

από ηε ΓΔΖ. Δθπόλεζε/ζπκπιήξσζε κειεηώλ γηα ηε καθξνπξόζεζκε 

βησζηκόηεηα ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο 

ζηαδηαθήο επέθηαζήο ηεο ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

 Παξνρή θάζε είδνπο ππνζηήξημεο (ηερληθννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο, 

ζπληνληζκόο επηκέξνπο πξσηνβνπιηώλ θιπ) ζηνπο δεκόηεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ΑΠΔ κηθξήο θιίκαθαο (θσηνβνιηατθά, αλεκνγελλήηξηεο), κέζα 

από ζπλεξγαηηθά κε θεξδνζθνπηθά ζρήκαηα.  

 Παξαγσγή ελέξγεηαο από ΑΠΔ κέζα από ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ιατθήο 

βάζεο, όπνπ πξσηνζηαηεί ν Γήκνο. Ο Καιιηθξάηεο απαγνξεύεη ηέηνηνπο 

ξόινπο ζηνπο ΟΣΑ ελώ ν δήκνο θαίλεηαη λα αξθείηαη ζην ηέινο πνπ δίλνπλ νη 

κεγάιεο εηαηξείεο ΑΠΔ. Αθόκε όκσο θαη κε απηό ην ζεζκηθό πιαίζην ν Γήκνο 

Κνδάλεο κπνξεί λα πξσηαγσληζηήζεη ζηελ ίδξπζε κηαο πξάζηλεο κεγάιεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο παξαγσγήο ΑΠΔ. Έλαο πξώηνο ξεαιηζηηθόο 

ζηόρνο είλαη ε εγθαηάζηαζε Φ/Β πάξθνπ ηεο ηάμεο ησλ 20 MW. (“πξνίθα” 

400 ζηξεκ. ζηα παιηά νξπρεία).  

 Γηεθδίθεζε επηδόκαηνο κόλσζεο (αληί ζέξκαλζεο), κε πνιιαπιάζηα νθέιε: 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κείσζε εηζαγσγώλ πεηξειαίνπ, βειηίσζε 

πεξηβάιινληνο – κείσζε CO2, θέξδνο γηα ηα λνηθνθπξηά, δεκνζηνλνκηθό 

όθεινο. 

Γηα ηης ηδηωηηθοποηήζεης: 

Είκαζηε θαηά ηες ηδηωηηθοποίεζες θαη ηες δηάισζες ηες ΔΕΗ  

Η ελέργεηα είλαη θοηλωληθό αγαζό θαη πρέπεη λα παρακείλεη σπό δεκόζηο έιεγτο. 

Οη ποιηηηθές ηοσ κλεκολίοσ κας βρίζθοσλ ζηαζερά απέλαληη. 

Πξέπεη όκσο λα αληηιεθζνύκε όηη ην θεληξηθό αίηεκα ηεο Κνδάλεο πέξα από ηελ 

βησζηκόηεηα ηεο δεκόζηαο ΓΔΖ, ε βησζηκόηεηα ηνπ ηόπνπ καο. O ζηόρνο απηόο 

πεξηέρεη θαη δελ απαιιάζζεη ηελ ΓΔΖ από ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ηελ πεξηνρή καο. 

Δπηκέλνπκε λα δηεθδηθνύκε ηηο θξπθέο επηδνηήζεηο πνπ απνιακβάλεη ε ΓΔΖ, αιιά 

θαη θάζε λένο ηδηώηεο κέηνρόο ηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε δελ ππνζηέιινπκε θαλέλα αίηεκα 

 γηα ην πεξηβάιινλ 

 ηελ απόδνζε εδαθώλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο 

 ηα «ρξέε» ηεο ΓΔΖ πξνο ηελ πεξηνρή (θόξνο ιηγλίηε, αληηζηαζκηζηηθά νθέιε) 

 

Γηα ηο λέο ελεργεηαθό κοληέιο θαη ηης ΑΠΕ: 

Δκκέλνπκε ζηαζεξά θαη από ζέζεηο αξρήο ζε έλα άιιν κνληέιν παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο: 

1. Σε δηαξθή, ζηνρεπκέλε θαη κεηξήζηκε πξνζπάζεηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο θαη όιεο ηηο ρξήζεηο ηεο.  



2. Σνλ ζηξαηεγηθό πξνζαλαηνιηζκό ζηε ζηαδηαθή ππνθαηάζηαζε ησλ 

νξπθηώλ θαπζίκσλ από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ). 

3. Σελ “ελεξγεηαθή δεκνθξαηία”, πνπ ζεκαίλεη: 

o Σελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηόηεηαο όισλ ησλ πνιηηώλ λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζε έλα, θνηλσληθά θαζνξηδόκελν, ειάρηζην επίπεδν 

ελέξγεηαο, αλαγθαίν γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, αλεμάξηεηα από ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο. 

o Σνλ πξνζαλαηνιηζκό ζηε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δύλακεο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηελ 

πξνώζεζε απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ 

ηνπηθώλ ζπλεξγαηηθώλ ζρεκάησλ κε λνκνζεηεκέλε ρξεκαηνδνηηθή 

ζηήξημε. 

o Σελ αμηνπνίεζε ησλ εμειηζζόκελσλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

ηνπηθή, απνθεληξσκέλε θαη κηθξήο θιίκαθαο ειεθηξνπαξαγσγή ζην 

βαζκό πνπ απηή δελ ζα πζηεξεί νπζηαζηηθά ζε ελεξγεηαθή απόδνζε 

θαη θόζηνο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγάινπ κεγέζνπο 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο. 

4. Σελ πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο θαηαζθεπήο αμηόινγνπ κέξνπο 

ησλ απνθεληξσκέλσλ κηθξώλ ζπζηεκάησλ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ώξηκεο 

ηερλνινγίεο. Γέζκεπζε ησλ ηνπηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηθώλ ηδξπκάησλ 

ζηε ζηήξημε απηώλ ησλ εγρεηξεκάησλ. Απαίηεζή καο γηα ζεζκνζέηεζε 

κέηξσλ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο θαηά πξνηεξαηόηεηα από ην πηζησηηθό 

ζύζηεκα. Αμηνπνίεζε, γηα ην ζθνπό απηό, θάζε αληηζηαζκηζηηθνύ νθέινπο 

πνπ επσκίδεηαη ε ΓΔΖ γηα ηε ιηγληηηθή δξαζηεξηόηεηά ηεο ζηελ πεξηνρή καο. 

 

Εκείς ήδε αλαιάβακε πρωηοβοσιίες: 

 Με επηζηνιή πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ (Α. Εεξβό) γηα δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο 3000 ζέζεσλ εξγαζίαο από εθκεηάιιεπζε ΑΠΔ  

 Με επηζηνιή γηα εξγνζηάζην θαηαζθεπήο αλεκνγελλεηξηώλ ηεο Sinovel 

 Γηα θσηνβνιηατθά ζηα ζρνιεία 

 Με εξώηεζε θαη πξόηαζε γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο 

 Με πξνηάζεηο γηα ην ελεξγεηαθό πξόγξακκα «Δμνηθνλνκώ» από Γήκνπο. 

 Να παρακείλοσκε ελεργεηαθός δήκος, αιιά ζε ΠΡΑΙΝΗ θαηεύζσλζε 

 

 

 

 

 

 


