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Προς: Τον Δήμαρχο Πέλλας  

κ. Γρηγόρη Στάμκο  

 

Γιαννιτσά, 6-5-2020 

 

Θέμα: "Ενεργειακός αποκλεισμός των Γιαννιτσών"  

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε του Δήμου Πέλλας 

Όπως γνωρίζετε, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που έγινε γνωστή χθες από 
γνωστό ενεργειακό site, αποφασίστηκε να απενταχθούν τα Γιαννιτσά από το νέο πενταετές 
πρόγραμμα 2020-2025 της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΔΑ), σύμφωνα με το οποίο είχε προγραμματιστεί η τροφοδοσία της πόλης των 
Γιαννιτσών με συμπιεσμένο αέριο (CNG), έργο το οποίο είχε ωριμάσει με ενέργειες της 
προηγούμενης κυβέρνησης, είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από το ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βρίσκονταν ήδη στη φάση 
της δημοπράτησής του, με δικαιολογίες "περί μη ρεαλιστικού αρχικού 
χρονοδιαγράμματος".  

Η απόφαση αυτή καταργεί στην πράξη όχι μόνο τον σχεδιασμό της προηγούμενης 
κυβέρνησης και τον προσωπικό μου αγώνα ετών, αλλά και την εκπεφρασμένη βούληση 
τόσο του σημερινού Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΔΑ κ. Μ. Τσάκα, ο οποίος στην 
συνάντηση που πραγματοποίησα στο γραφείο του στις 5-12-2019, δεσμεύτηκε ότι "οι 
εργασίες κατασκευής του δικτύου στην πόλη των Γιαννιτσών θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο 
του 2020", σύμφωνα με τον προγραμματισμό της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
όσο και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
(ΡΑΕ) κ. Νίκου Μπουλαξή, με τον οποίο πραγματοποίησα συναντήσεις για το ίδιο θέμα 
στις 21-3-2018, 14-5-2018, 25-9-2018 και στις 28-11-2019 στις οποίες με διαβεβαίωνε 
επίσης ότι θα εγκρίνει το Πρόγραμμα της ΔΕΔΑ όπως έχει κατατεθεί και ότι είναι 
σύμφωνος "να μην μετατεθεί χρονικά η έναρξη κατασκευής δικτύων διανομής στα 
Γιαννιτσά". 

Επειδή θέλω να πιστεύω ότι είμαστε όλοι αντίθετοι με την αιφνίδια απόφαση της 
εξαίρεσης των Γιαννιτσών από τον προγραμματισμό της τροφοδοσίας της πόλης με 
συμπιεσμένο αέριο, που πλήττει καίρια τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, σας 
καλώ ως Δήμαρχο του Δήμου Πέλλας να αναλάβετε πρωτοβουλία έκτακτης συνεδρίασης 
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του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την παραπάνω απαράδεκτη απόφαση της 
εξαίρεσης, στην οποία να προσκληθούν και να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, δηλαδή οι 
εκπρόσωποι του Νομού στο Κοινοβούλιο, ο Αντιπεριφερειάρχης, το Επιμελητήριο Πέλλας, 
ο Εμπορικός Σύλλογος και λοιποί παραγωγικοί φορείς, προκειμένου να καταλήξουμε σε 
κοινό πλαίσιο δράσης εάν χρειαστεί και με παραστάσεις μας προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Αρμόδιες Αρχές και τον Πρωθυπουργό ακόμη για τη 
ματαίωση της παράλογης και βλαπτικής για την παραγωγική οικονομία και τα 
νοικοκυριά του Δήμου Πέλλας απόφασης.  

Σας ενημερώνω ακόμη ότι έχω καταθέσει ήδη επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ότι θα αναλάβω προσωπικά 
κάθε πρωτοβουλία για τη ματαίωση της εξαίρεσης των Γιαννιτσών στις αρμόδιες Αρχές 
και στην Τοπική Κοινωνία, ενώ  δηλώνω ακόμη ότι βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε 
άλλη πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, που θέλω να πιστεύω ότι θα μας βρει 
όλους ενωμένους. 

Με εκτίμηση  

Θεοδώρα Τζάκρη 

 


