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From:                                        
Sent: Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023 10:04 μμ
To: Strategy and Development Division
Cc: Δρυμου Ενωτικη
Subject: Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032

Αξιότιμοι 
Ως κάτοικος Δρυμού της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου παρακολουθώ ενεργά από το 
2019 που έγινε η πρώτη επαφή με τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΔΑΘΕΣΣ την ανάγκη επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου 
στην περιοχή μου και περιμένω από τότε να έρθει αυτή η ημέρα. 

Συμμετέχω ενεργά σε όλες τις διαβουλεύσεις για να αναδείξω την ανάγκη επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου 
στην περιοχή μου και τα προβλήματα που θα λύση. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια ενημέρωση και ανάδειξη της ανάγκης για την διασύνδεση του Δρυμού με το φυσικό 
αέριο μας παρέχει η Ενωτική Κίνηση Πολιτών Δρυμού που τρέχει αναπτυξιακές ενέργειες για την περιοχή μας όπως 
και αυτή. 

Η χρήση του φυσικού αερίου είναι πλέον διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη έναντι των 
συμβατικών πηγών ενέργειας γιατί είναι το πλέον οικονομικότερο, ασφαλές στην χρήση και το πιο φιλικό στο 
περιβάλλον. 

Η φθηνότερη ενέργεια ακόμα και από τον ηλεκτρισμό στις οικιακές και επαγγελματικές χρήσεις, μπορείς να 
καταναλώνεις και να χρεώνεσαι ακριβώς όσο χρησιμοποιείς. 
Έχει περίπου 10% αποδοτικότερη καύση από τα υγρά καύσιμα. 
Δεν έχει διαρροές και απώλειες κατά τη μεταφορά του στο σπίτι. 
Έχει μειωμένες δαπάνες στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
Δεν απαιτεί πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες κλπ). 
Μιλάμε για ένα καθαρότερο περιβάλλον γιατί δεν εκπέμπει αιθάλη και υδρογονάνθρακες στο περιβάλλον. 

Ο Δρυμός και η γύρο περιοχή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πάνω από 5000 καταναλώσεις με κατοικίες και 
μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι εμμένουμε για την ένταξη  μας στην Α΄ φάση στον Δρυμό και να ισχύσει το 
χρονοδιάγραμμα που έχει κοινοποιηθεί με το ΦΕΚ Β' 4545/29-8-2022  που καθορίζει την ολοκλήρωση του έργου 
τον Σεπτέμβριο του 2023. 

Δεν πρέπει να υπάρξει και άλλη καθυστέρηση υλοποίησης καθόσον πολλοί κάτοικοι προγραμματίζουν την 
σύνδεσή τους με την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου (Οκτώβριος 2023) και να συνδεθούν με το νέο δίκτυο. 

Η ΕΔΑΘΕΣΣ στην προεγγραφή για διασύνδεση που πραγματοποίησε τον προηγούμενο μήνα στο Δρυμό, σε 
τέσσερεις ώρες που βρέθηκαν στελέχη της στο χωριό, για την σχετική έρευνα έγιναν σχεδόν 400 έντυπες αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους κατοίκους. 

Οι κάτοικοι της περιοχης μας περιμένουν αυτό το αγαθό και σας ευχαριστούμε για ότι κάνετε. 

Καμπέρης Γ. Χρήστος 
Μέλος Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Δρυμού 
           


