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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ
Ολξκληοώθηκε η διημεοίδα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ και
ατξοξύρε ςημ έμαονη ςξσ ποξγοάμμαςξπ eReNeT, με ςίςλξ «Δμεογειακό
Δίκςσξ Αγοξςικώμ Πεοιξυώμ Μάθηρηπ για Δοάρη», πξσ υοημαςξδξςείςαι από
ςξ Κξιμξςικό ποόγοαμμα Intelligent Energy.
Σςη διεθμή ρσμάμςηρη ρσμμεςείυαμ ρςελέυη ςωμ δέκα εςαίοωμ πξσ
ρσμμεςέυξσμ ρςξ ποόγοαμμα και ποξέουξμςαι από ςη Γεομαμία, ςημ Δλλάδα,
ςημ Κοξαςία, ςη Βξσλγαοία και ςημ Πξοςξγαλία. Σσμςξμιρςήπ εςαίοξπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ είμαι ςξ Δθμικό Μεςρόβιξ Πξλσςευμείξ και ρσγκεκοιμέμα ςξ
Δογαρςήοιξ Σσρςημάςωμ Απξτάρεωμ και Διξίκηρηπ, με επικεταλήπ ςξσ
καθηγηςή Ιωάμμη Ψαοοά.
Σςη διημεοίδα ρσμμεςείυε και η σπεύθσμη ςξσ έογξσ από ςημ Δσοωπαϊκή
Δπιςοξπή, κ. Βίκσ Αογσοάκη, γεγξμόπ πξσ δείυμει ςξ εμδιατέοξμ ςηπ
Δπιςοξπήπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Σκξπόπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι η υοήρη ςευμξλξγιώμ διαδικςύξσ ρςξμ
εμεογειακό ρυεδιαρμό ςωμ δήμωμ ςωμ αγοξςικώμ πεοιξυώμ ςηπ Δσοώπηπ
μέρω ςηπ εκπόμηρηπ ρυεδίωμ δοάρειπ εμεογειακήπ βιωριμόςηςαπ.
Σςη διημεοίδα παοξσριάρςηκαμ ςευμικέπ ποξώθηρηπ ςξσ εμεογειακξύ
ρυεδιαρμξύ ρςιπ ςξπικέπ κξιμωμίεπ και ρςξσπ ςξπικξύπ τξοείπ. Δπίρηπ,
ρσζηςήθηκε και η δσμαςόςηςα επέκςαρηπ ςωμ ςευμικώμ πξσ θα αμαπςσυθξύμ
άμερα και ρςξ Δίκςσξ ςωμ Δμεογειακώμ Δήμωμ.
Σημαμςικό ρημείξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι όςι ςα ρυέδια δοάρηπ εμεογειακήπ
βιωριμόςηςαπ θα εκπξμηθξύμ ρύμτωμα με ςα ποόςσπα ςξσ Σσμτώμξσ ςωμ
Δημάουωμ. Ο Δήμξπ Αμσμςαίξσ ρσμμεςέυξμςαπ ρςξ Σύμτωμξ ςωμ 3000 και
πλέξμ Δημάουωμ ςηπ Δσοώπηπ ποαγμαςξπξιεί έμα μεγάλξ βήμα
ενωρςοέτειαπ και ρσμμεςξυήπ ρςα Δσοωπαϊκά δοώμεμα. Σύμτωμα με ςξ
ρυεδιαρμό ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ θα ποξρυωοήρει ρςξ ρύμτωμξ μέρα ρςξμ
Οκςώβοη και θα νεκιμήρει άμερα η καςαγοατή ςωμ εκπξμπώμ διξνειδίξσ ςξσ
άμθοακα (CO2) με ςελικό ρκξπό ςημ ξλξκλήοωρη ςηπ διαδικαρίαπ ςξμ
Οκςώβοη ςξσ 2012.
Δναιοεςικήπ αμαπςσνιακήπ ρημαρίαπ γεγξμόπ είμαι όςι ρςξ ποόγοαμμα
πεοιλαμβάμεςαι η ωοίμαρη δύξ έογωμ ρςξμ ςξμέα ςωμ αμαμεώριμωμ πηγώμ
εμέογειαπ και ςηπ εμεογειακήπ απόδξρηπ για ςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ. Με ατξομή
ςξ γεγξμόπ ασςό, αλλά και ςη βξύληρη ςξσ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκη
Ιωρητίδη για διαςήοηρη ςξσ εμεογειακξύ υαοακςήοα ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ
και μεςά ςημ ενάμςληρη ςξσ λιγμίςη, με ςη υοήρη αμαμεώριμωμ πηγώμ
εμέογειαπ, η εκποόρωπξπ ςηπ Δσοωπαϊκήπ Δπιςοξπήπ, κ. Βίκσ Αογσοάκη
δήλωρε όςι είμαι μία εναιοεςική ποωςξβξσλία, πξσ θα βξηθηθεί ιδιαίςεοα
ρςξ πλαίριξ ςξσ Δικςύξσ Δμεογειακώμ Δήμωμ.
Συεςικά με ςξ ποόγοαμμα ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ Μάκηπ Ιωρητίδηπ
δήλωρε «Με ςξ ποϊγοαμμα eReNeT και μία ρειοά άλλχμ ποχςξβξσλιόμ

θέλξσμε μα βάλξσμε ςιπ βάρειπ για ςη μελλξμςική πξοεία ςηπ πεοιξυήπ ςξσ
Δήμξσ Αμσμςαίξσ ρςξμ εμεογειακϊ ςξμέα, πξσ ρςξυεϋει ρςιπ αμαμεόριμεπ
πηγέπ εμέογειαπ. Οσριαρςικά, ποϊκειςαι για ςα ποόςα μαπ βήμαςα ρε
εσοχπαψκϊ επίπεδξ, αλλά επιδίχνή μαπ είμαι μα δημιξσογήρξσμε ςιπ
ρσμθήκεπ εκείμεπ πξσ θα επιςοέφξσμ ςη υοημαςξδϊςηρη ρημαμςικόμ
αμαπςσνιακόμ έογχμ απϊ ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη. Πιρςεϋχ ϊςι η απϊκςηρη
ςευμξγμχρίαπ, η ποξεςξιμαρία τακέλχμ για ρημαμςικά αμαπςσνιακά έογα και
η ρσμμεςξυή μαπ ρςξ Δίκςσξ Εμεογειακόμ Δήμχμ, είμαι ποξωπξθέρειπ πξσ
μπξοξϋμ μα μαπ ξδηγήρξσμ με αρτάλεια ρςη υάοανη μίαπ ρχρςήπ
εμεογειακήπ πξλιςικήπ ρε ςξπικϊ επίπεδξ».
Σςη ρσμάμςηρη πξσ είυε ξ Δήμαουξπ με ςημ κ. Αογσοάκη ρσζήςηραμ ςη
δσμαςόςηςα ρςήοινηπ από πλεσοά ςηπ Δσοωπαϊκήπ Δπιςοξπήπ ςξσ Δικςύξσ
Δμεογειακώμ Δήμωμ και ςη υοημαςξδόςηρη επεμδύρεωμ ρςημ πεοιξυή
απεσθείαπ από ςημ Δσοωπαϊκή Έμωρη μέρω ςξσ Δικςύξσ, ςξ ξπξίξ είμαι ήδη
διαρσμδεδεμέμξ με ςξ Σύμτωμξ ςωμ Δημάουωμ ωπ σπξρςηοικςική δξμή.
Η διημεοίδα πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ απξςελεί ςημ αουή
μίαπ έμςξμηπ ποξρπάθειαπ πξσ ρυεςίζεςαι με ςξμ Δσοωπαϊκό ποξραμαςξλιρμό
ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ρςα θέμαςα ςηπ εμέογειαπ.
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