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Εξελίξεις στο θέμα της επανεκκίνησης του έργου του
Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα δρομολογεί η
συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
με τον πρόεδρο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη
πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της κατασκευής
και στη λειτουργία του έργου, που πρόκειται να αποφέρει κέρδος
τόσο στην Επιχείρηση όσο και στην ελληνική οικονομία,
περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό, επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα των
υπολειπόμενων εργασιών, ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές –
ΔΕΗ, Υπουργείο Ενέργειας και Δήμος Πύλης- να προχωρήσουν με
γρήγορες διαδικασίες τις ενέργειες που ανήκουν στο πεδίο
αρμοδιότητας και ευθύνης τους.
«Αναζητάμε γρήγορες λύσεις» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. « Οι νέοι
περιβαλλοντικοί όροι απαιτούν πολλές και χρονοβόρες
διαδικασίες. Στόχος μας, σε συνεργασία με τη νέα ηγεσία της
ΔΕΗ, είναι να βρούμε τρόπο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προχωράμε. Παράλληλα όμως
απευθύνω έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και το Δήμο
Πύλης, να κάνουν γρήγορα όλες τις εργασίες που τους έχουν
ανατεθεί και να μας δώσουν τις εγκρίσεις των όρων των
απαιτούμενων μελετών.
Απαιτείται συνεργασία και συνέργεια όλων των υπηρεσιών αλλά

και των κατοίκων της περιοχής, γιατί πρόκειται για ένα έργο
εθνικής σημασίας με συμβολή στην ανάπτυξη και την εθνική
οικονομία».

Τα οφέλη
Να σημειωθεί ότι το Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο της ΔΕΗ στη
Μεσοχώρα είναι ένα έργο ολοκληρωμένο κατά 90%, για το οποίο το
ελληνικό δημόσιο έχει δαπανήσει περισσότερα από 300
εκατομμύρια ευρώ. Χρειάζεται λίγα χρήματα για να ολοκληρωθεί,
συγκριτικά με τη σημασία του έργου.
Η επένδυση που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του, θα
αποσβεστεί από τη ΔΕΗ μέσα στην επόμενη τριετία. Επιπλέον θα
εναρμονίσει τη χώρα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της
Ευρώπης 2020-2030 για μετάβαση από τον λιγνίτη στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
«Είναι το μοναδικό, πανελλαδικά, ώριμο και σχεδόν έτοιμο έργο,
με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα» επεσήμανε ο κ. Αγοραστός
και πρόσθεσε: «Στέλνουμε το μήνυμα στην Ευρώπη ότι δεν
ρυπαίνουμε το περιβάλλον και αποδίδουμε στον ελληνικό λαό ένα
έργο λειτουργικό, εκεί που τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχει
ένα έργο-φάντασμα».

