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Προς
Μ.Μ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος ΕΕΤΕΜ Αχαΐας, αισθάνεται
δικαιωμένη κατ αρχήν που επιτέλους έγινε μια σοβαρή προσέγγιση στο
θέμα του φυσικού αεριού από το πρόεδρο κ Διευθύνων Σύμβουλο του
ΟΛΠΑ ΑΕ κ. Κοντοέ.
Είχαν βέβαια προηγηθεί δυο εκδηλώσεις που είχαμε οργανώσει στα πλαίσια
του FORUM (17ου και 18ου) για την ενέργεια και ειδικότερα για το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο.
Φυσικά έλαμψαν δια της απουσίας τους οι φορείς της πόλης αν και
προσεκλήθησαν
σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Δεν ήρθαν γιατί δεν τους
αφορούσε το θέμα ή είχαν προηγούμενα με το διοργανωτή.
Βέβαια το ΤΕΕ έχει επιδείξει συστηματικά μεθοδικά και διαχρονικά μια
«ρατσιστική» συμπεριφορά σε οποιανδήποτε άλλο επιχειρεί να μιλήσει για
επιστημονοτεχνικό θέμα που δεν είναι μέλος του και δεν έχει την έγκριση
του (δεν είμαστε στο μεσαίωνα αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα).
Στη εκδήλωση λοιπόν στις 22-11-15 ειδικοί επιστήμονες σχετικοί με την
εξόρυξη την διαχείριση αλλά και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την
διανομή και τα δίκτυα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είπαν το απλό
και αυτονόητο που μόνο στην Πάτρα κάποιοι, χρόνια δεν ήθελαν να
καταλάβουν η μοίραζαν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα στους επιχειρηματίες
αλλά και γενικότερα στους εν δυνάμει καταναλωτές του φυσικού αεριού
«Δίκτυο φυσικού αερίου στην Πάτρα δεν έρχεται γιατί απλούστατα δεν
δικαιολογείται οικονομικά η επένδυση αυτή οι εν δυνάμει καταναλωτές δεν
καλύπτουν την επένδυση. Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
έγινε στην Τρίπολη και οδήγησε το δίκτυο ΦΑ εκεί
ως μεγάλη
κατανάλωση» προτού οι Πατρινοί το αντιληφθούν.
Ο μονός τρόπος για την Πάτρα και τη ευρύτερη Περιοχή για την
προμήθεια ΦΑ
είναι η μεταφορά του με και αποθήκευση σε δεξαμενές
για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής με αντίστοιχο δίκτυο
διανομής λιανικής.
Άμεσα λοιπόν κάθε αρμόδιος πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση
αυτή.
Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να δημιουργήσει
άμεσα όρους για την επενδυτική αυτή δραστηριότητα και η επιχειρηματίες
να επενδύσουν.
Όχι μόνο για την ναυτιλία αλλά για όλες τις δραστηριότητες της
παραγωγικής διαδικασίας της θέρμανσης και των μεταφορών.
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Εμείς είμαστε εδώ από τη μεριά μας με τις οποίες δυνάμεις διαθέτουμε να
συμβάλουμε στην κατεύθυνση αυτή
1. ενημερώνοντας σωστά και ΥΠΕΥΘΥΝΑ την κοινωνία και
2 . να προετοιμάσουμε τον τεχνικό κόσμο για το ένταξη του στην
δραστηριότητα αυτή.
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