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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παράταση λειτουργίας του ΑΗΣ/∆ΕΗ Καρδιάς για την Τηλεθέρµανση Πτολεµαΐδας. 

 

Ψηφίστηκε η τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές Ν∆ της ΠΕ Κοζάνης, µετά από αίτηµα του 

∆ηµάρχου Εορδαίας κ. Πλακεντά Παναγιώτη, για την παράταση λειτουργίας της 4ης µονάδας του 

ΑΗΣ/∆ΕΗ Καρδιάς κατά 500 ώρες, που εξασφαλίζει την τροφοδοσία της Τηλεθέρµανσης 

Πτολεµαΐδας όλη την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. 

 

Η αποδοχή του αιτήµατος του ∆ήµου δεν ήταν αυτονόητη, λόγω των αυστηρών κοινοτικών και 

εθνικών περιβαλλοντικών κανόνων και επιτεύχθηκε µε εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση, 

καθοριστικές επαφές και συγκεκριµένες προτάσεις. 

 

Ο ∆ήµος Εορδαίας και η ∆ΕΤΗΠ εκφράζουν θερµές ευχαριστίες προς : Tον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, την Γενική Γραµµατέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ κα 

Αλεξάνδρα Σδούκου, τον Πρόεδρο της ∆ΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργο Στάσση, τον Αναπληρωτή 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ κ. Ιωάννη Κοπανάκη, τον Νοµικό Σύµβουλο της ∆ΕΗ Α.Ε. κ. 

Αργύρη Οικονόµου, τους βουλευτές Ν∆ της ΠΕ Κοζάνης κ.κ. Στάθη Κωνσταντινίδη, Παρασκευή 

Βρυζίδου, Μιχάλη Παπαδόπουλο και Γιώργο Αµανατίδη, οι οποίοι συνέβαλαν καταλυτικά στην 

αποδοχή του αιτήµατός µας, προστατεύοντας τους χιλιάδες καταναλωτές τηλεθέρµανσης, τις 

δύσκολες ηµέρες που διανύουµε. 
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Με επιτυχείς συνεργασίες όπως αυτή , που αποτελούν έµπρακτη υποστήριξη  του έργου µας , 

ενδυναµώνονται οι προσπάθειες που καταβάλουµε, ώστε να εξασφαλίσουµε την ολοκλήρωση του 

Σχεδίου οµαλής µετάβασης της τηλεθέρµανσης Πτολεµαΐδας,  που είναι το εξής: 

 

Χειµώνας 2021-22  : Τροφοδοσία θερµότητας από Ηλεκτρικούς Λέβητες (θερµική ισχύς 80 MW), 

µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα). Το έργο 

ανατέθηκε από την ∆ΕΗ και θα εγκατασταθεί στον ΑΗΣ Καρδιάς τους επόµενους µήνες. 

 

Χειµώνας 2022-23  : Τροφοδοσία θερµότητας από την Μονάδα ΑΗΣ/∆ΕΗ Πτολεµαΐδα 5, µε 

χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η κατασκευή των αγωγών δηµοπρατήθηκε από την ∆ΕΤΗΠ και οι 

τροποποιήσεις της Μονάδας θα ανατεθούν από την ∆ΕΗ το επόµενο διάστηµα. Ήδη τις επόµενες 

µέρες θα υπογραφεί η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία, η οποία προέκυψε έπειτα από διεθνή 

ανοιχτό διαγωνισµό. 

 

Μετά το 2023:  

− ∆ιασύνδεση των τηλεθερµάνσεων Αµυνταίου - Πτολεµαΐδας - Κοζάνης  

− ∆ιασύνδεση της ∆υτ. Μακεδονίας µε το Εθνικό ∆ίκτυο Φυσικού Αερίου, που θα 

κατασκευαστεί από τον ∆ΕΣΦΑ. 

− Κατασκευή Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε φυσικό αέριο 

(ΣΗΘΥΑ µε θερµική ισχύ 64 MWth και ηλεκτρική ισχύ 86 MWel) µε χρηµατοδότηση 

από την ∆ΕΗ.  

− Κατασκευή Λεβήτων Φυσικού Αερίου (θερµική ισχύς 140 MW) που θα εγκατασταθούν 

από την ∆ΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς , ως εφεδρεία - αιχµή των τηλεθερµάνσεων, µαζί µε 

τους ηλεκτρικούς λέβητες, µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ,. 

 

Με προσήλωση, συνέπεια και µε επιτυχείς συνεργασίες όπως αυτή που επιτεύχθηκε σήµερα, 

οικοδοµούµε βήµα-βήµα την οµαλή συνέχιση αλλά και τις επεκτάσεις της τηλεθέρµανσης, σε 

όφελος των κατοίκων του ∆ήµου Εορδαίας. 

 


