ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΤΠΟΤ

Στέδηο πιήροσς αλαδάζωζες θαη αλάπιαζες εληός ηωλ λόκηκωλ
ορίωλ ηοσ σπάρτοληος ζσγθροηήκαηος Μολη Παρλές, παροσζίαζε ε
Ειιεληθό Καδίλο Πάρλεζας Α.Ε.
Πάρλεζα, 5 Φεβροσαρίοσ 2008.- Σηε ζεκεξηλή ελεκέξσζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εζηηαηόξην 1055 ηνπ Μνλη Παξλέο κε παλνξακηθή ζέα ην ιεθαλνπέδην
ηεο Αζήλαο, ε Ειιεληθό Καδίλν Πάξλεζαο Α.Ε. επηβεβαίσζε γηα αθόκα κία θνξά ηε βνύιεζή
ηεο λα αλαδαζσζεί θάζε κέηξν δάζνπο ησλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, θαη
επραξίζηεζε ηνλ Φνξέα Δηαρείξηζεο ηνπ Δξπκνύ γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαη ην σο ηώξα έξγν ηνπ
πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή.
Ταπηόρξνλα ε ΕΚΠ Α.Ε. παξνπζίαζε ζρεηηθό ράξηε ζηνλ νπνίν επηβεβαίσζε γηα αθόκα κία
θνξά όηη ε ζρεδηαδόκελε αλάπιαζε ηνπ ηζηνξηθνύ Μνλη Παξλέο πξαγκαηνπνηείηαη ζην
απνηύπσκα ηνπ αξρηθνύ ζπγθξνηήκαηνο πνπ ζεκειηώζεθε πξηλ πέληε δεθαεηίεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη εληόο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο πνπ πξνβιέπεη ν Ν.3139/2003.
Η εηαηξία κνηξάζηεθε ην όξακά ηεο λα θαηαζηήζεη ην Μνλη Παξλέο έλα από ηα σξαηόηεξα θαη
πην ζύγρξνλα ζπγθξνηήκαηα αλαςπρήο ηεο Επξώπεο, ην νπνίν ζα αληαγσλίδεηαη επάμηα
αληίζηνηρεο ππνδνκέο ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Αλ. Επξώπεο, θαζηζηώληαο ην ηαπηόρξνλα θαη έλα
από ηα πην «πξάζηλα» ζπγθξνηήκαηα ηνπ είδνπο ηνπ.
Με ζηόρν ινηπόλ ην ζπγθξόηεκα Μνλη Παξλέο λα απνηειέζεη θνξπθαίν πξόηππν ζύγρξνλεο
πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο ην ζρέδην αλάπιαζεο πεξηιακβάλεη “πξάζηλεο” θπηεκέλεο ζηέγεο,
ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο, εγθαηάζηαζε γεσζεξκίαο, θσηνβνιηατθά, ρξήζε ζπζθεπώλ θαη
ιακπηήξσλ πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ ηερλεηνύ θσηηζκνύ, ηζρπξή
κόλσζε, ρξήζε ζπζθεπώλ θαη πιηθώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θ.η.ό. Ο Δηεπζύλσλ
Σύκβνπινο ηεο εηαηξίαο θύξηνο Σηέθαλνο Θενδσξίδεο επηζήκαλε όηη «Η ζπλνιηθή εηήζηα
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηελ ρξήζε ηεο παξαπάλσ πεξηβαιινληηθήο πξαθηηθήο είλαη
αξθεηή γηα λα ηξνθνδνηεζεί κε ξεύκα θαη πεηξέιαην έλα κέζν Ειιεληθό ρσξηό γηα έλα
ρξόλν».
Επίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο αλαθέξζεθε όηη από ηε ρξήζε ηνπ λένπ ηειεθεξίθ
παξάγνληαη θαη εθπέκπνληαη ζηελ αηκόζθαηξα 12,5 ηόλνη ιηγόηεξν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα
(CO) θαη 2,2 ηόλνη ιηγόηεξα νμείδηα ηνπ αδώηνπ (Nox) γηα θάζε ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Κιείλνληαο ε ΕΚΠ Α.Ε., πνπ αλήθεη θαηά 51% ζην Ειιεληθό Δεκόζην θαη θαηά 49% ζε ηδηώηεο
επελδπηέο, επηζήκαλε όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπιαζεο, ην Μνλη Παξλέο ζα πξνζειθύεη
πςεινύ επηπέδνπ πειάηεο από όιε ηελ Επξώπε απνθέξνληαο ηεξάζηην θνηλσληθό θαη
νηθνλνκηθό όθεινο, θαζώο ζα δεκηνπξγεζνύλ πεξηζζόηεξεο από 600 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη
ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ από ηα κεξίζκαηα θαη ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο θόξνπο
πξνβιέπεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα €120εθ. ην ρξόλν θαηά κέζνλ όξν.
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