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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ολοκληρώθηκε η διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αμυνταίου και
αφορούσε την έναρξη του προγράμματος eReNeT, με τίτλο «Ενεργειακό
Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση», που χρηματοδοτείται από
το Κοινοτικό πρόγραμμα Intelligent Energy.
Στη διεθνή συνάντηση συμμετείχαν στελέχη των δέκα εταίρων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και προέρχονται από τη Γερμανία, την Ελλάδα,
την Κροατία, τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία. Συντονιστής εταίρος του
προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα το
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, με επικεφαλής του
καθηγητή Ιωάννη Ψαρρά.
Στη διημερίδα συμμετείχε και η υπεύθυνη του έργου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, κ. Βίκυ Αργυράκη, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον της
Επιτροπής για την υλοποίηση του προγράμματος.
Σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση τεχνολογιών διαδικτύου στον
ενεργειακό σχεδιασμό των δήμων των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης
μέσω της εκπόνησης σχεδίων δράσεις ενεργειακής βιωσιμότητας.
Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν τεχνικές προώθησης του ενεργειακού
σχεδιασμού στις τοπικές κοινωνίες και στους τοπικούς φορείς. Επίσης,
συζητήθηκε και η δυνατότητα επέκτασης των τεχνικών που θα αναπτυχθούν
άμεσα και στο Δίκτυο των Ενεργειακών Δήμων.
Σημαντικό σημείο του προγράμματος είναι ότι τα σχέδια δράσης ενεργειακής
βιωσιμότητας θα εκπονηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμφώνου των
Δημάρχων. Ο Δήμος Αμυνταίου συμμετέχοντας στο Σύμφωνο των 3000 και
πλέον Δημάρχων της Ευρώπης πραγματοποιεί ένα μεγάλο βήμα
εξωστρέφειας και συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Σύμφωνα με το
σχεδιασμό ο Δήμος Αμυνταίου θα προσχωρήσει στο σύμφωνο μέσα στον
Οκτώβρη και θα ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) με τελικό σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας τον
Οκτώβρη του 2012.
Εξαιρετικής αναπτυξιακής σημασίας γεγονός είναι ότι στο πρόγραμμα
περιλαμβάνεται η ωρίμαση δύο έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης για το Δήμο Αμυνταίου. Με αφορμή
το γεγονός αυτό, αλλά και τη βούληση του Δημάρχου Αμυνταίου, κ. Μάκη
Ιωσηφίδη για διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα του Δήμου Αμυνταίου
και μετά την εξάντληση του λιγνίτη, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Βίκυ Αργυράκη
δήλωσε ότι είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία, που θα βοηθηθεί ιδιαίτερα
στο πλαίσιο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.
Σχετικά με το πρόγραμμα ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ Μάκης Ιωσηφίδης
δήλωσε «Με το πρόγραμμα eReNeT και μία σειρά άλλων πρωτοβουλιών

θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις για τη μελλοντική πορεία της περιοχής του
Δήμου Αμυνταίου στον ενεργειακό τομέα, που στοχεύει στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά, πρόκειται για τα πρώτα μας βήματα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε τις
συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση σημαντικών
αναπτυξιακών έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η απόκτηση
τεχνογνωσίας, η προετοιμασία φακέλων για σημαντικά αναπτυξιακά έργα και
η συμμετοχή μας στο Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, είναι προϋποθέσεις που
μπορούν να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στη χάραξη μίας σωστής
ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο».
Στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με την κ. Αργυράκη συζήτησαν τη
δυνατότητα στήριξης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δικτύου
Ενεργειακών Δήμων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην περιοχή
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Δικτύου, το οποίο είναι ήδη
διασυνδεδεμένο με το Σύμφωνο των Δημάρχων ως υποστηρικτική δομή.
Η διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αμυνταίου αποτελεί την αρχή
μίας έντονης προσπάθειας που σχετίζεται με τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό
του Δήμου Αμυνταίου στα θέματα της ενέργειας.
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