Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

Θέµα:

«Άµεση

επέκταση

του

Δικτύου

Φυσικού

Αερίου

στην

Ηλιούπολη»
Κύριε Υπουργέ,
Το φυσικό αέριο αποτελεί την πιο οικονοµική επιλογή για τον οικιακό
καταναλωτή, ενώ σε σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης η εξοικονόµηση µπορεί
να φτάσει έως και το 44%.
Πέρα από την εξοικονόµηση χρηµάτων, το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως
καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο. Δεν περιέχει µονοξείδιο του
άνθρακα, δεν εκπέµπει αιθάλη και συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Στην Αττική, το υφιστάµενο δίκτυο καλύπτει 50 Δήµους της Περιφέρειας και
αριθµεί περίπου 2.770 χιλιόµετρα αγωγών χαµηλής πίεσης που εξυπηρετούν
οικιακές, εµπορικές και βιοµηχανικές χρήσεις.
Η διείσδυση του όσον αφορά στην οικιακή χρήση, είναι σήµερα- σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία της Εταιρείας Διανοµής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής- στο 39%, ενώ
στόχος της ΕΔΑ Αττικής είναι να φτάσει στο 50% έως το 2024.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) µε την υπ. Αριθµ. 1581/2020 - ΦΕΚ
5754/Β/28-12-2020 Απόφαση της ενέκρινε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης 20212025 του Δικτύου Διανοµής Αττικής.
Σύµφωνα µε το παραπάνω Πρόγραµµα προβλέπεται η κατασκευή νέων δικτύων
χαµηλής πίεσης για 50 Δήµους της Περιφέρειας, µήκους 560 χιλιοµέτρων.
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προγραµµατιστεί είναι µόνο 6 χλµ. (1 χλµ. εντός του 2021 και τα υπόλοιπα
5 χλµ. το 2022).
Επειδή η εξοικονόµηση χρηµάτων που προσφέρει η χρήση του φυσικού αερίου
είναι µεγάλη και απαραίτητη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις.
Επειδή το φυσικό αέριο είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιµο σε
σύγκριση µε τα υπόλοιπα συµβατικά καύσιµα.
Επειδή τα αιτήµατα τόσο από οικιακούς χρήστες όσο και από επαγγελµατίες
συνεχώς αυξάνονται.
Επειδή είναι πολύ σηµαντικό να γίνονται έργα µε στόχο τη βελτίωση της
αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Επειδή στην ΕΔΑ Αττικής υπάρχουν δεκάδες αιτήµατα για σύνδεση µε το
φυσικό αέριο από διάφορες γειτονιές της Ηλιούπολης, όπως τα
Αστυνοµικά.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε να προχωρήσετε άµεσα στην περαιτέρω ανάπτυξη του
Δικτύου Φυσικού Αερίου για τον Δήµο Ηλιούπολης, ώστε να καλυφθεί η
ζήτηση και οι ανάγκες των κατοίκων και επαγγελµατιών της περιοχής;
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