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ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα οι εκδηλώσεις που οργάνωσε ο
Δήμος Ζίτσας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι εκδηλώσεις με κεντρικό ομιλητή το
Δρ. Διονύσιο Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Ειδικό Επιστήμονα και Δ/ντη του
Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ξεκίνησαν το πρωί
από την αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Ελεούσας για τους
μαθητές των τελευταίων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων και ολοκληρώθηκαν το απόγευμα
για όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο Δήμος Ζίτσας, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής
συνείδησης μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους μικρούς μαθητές, κάλεσε τον κ.
Παπαχρήστου ο οποίος κράτησε έντονο το ενδιαφέρον των παιδιών με την παρουσίαση
διαδραστικού προγράμματος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας στην αίθουσα «Άννας Πετροχείλου» στην Τ.Κ. Περάματος του
Δήμου Ιωαννιτών το στέλεχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας παρουσίασε τις σημερινές
εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, την πορεία των ΑΠΕ καθώς και την υφιστάμενη
κατάσταση και τις προοπτικές στην Ήπειρο και το Δήμο Ζίτσας. Ταυτόχρονα μετέφερε
όπως χαρακτηριστικά είπε: «πως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε και η ολομέλεια της Αρχής
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στηρίζουν τις ενεργειακές δράσεις της Τ.Α και αυτονόητα της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Ζίτσας».

Η εκδήλωση άνοιξε με τους χαιρετισμούς του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη, του
αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ευ. Σημανδράκου, και του Δήμαρχου Κόνιτσας Ανδρ.
Παπασπύρου, που εξήραν την πρωτοβουλία του δημάρχου Ζίτσας για τη διοργάνωση της εν
λόγω εκδήλωσης.

«Διακρινόμαστε από φοβικά σύνδρομα» είπε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου αναφερόμενος
στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών Α.Π.Ε. και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να τολμάμε και να ανοίγουμε το δρόμο για επενδύσεις που
προωθούν την ανάπτυξη στον τόπο». Την εμπειρία του από την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και τα δεδομένα που ισχύουν στην περιοχή του στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε.
κατέθεσε από την πλευρά του ο κ. Σημανδράκος.

Παίρνοντας το λόγο, ο Δήμαρχος Ζίτσας αφού ευχαρίστησε τον κ. Παπαχρήστου για την
ανταπόκριση στην πρόσκληση του Δήμου παρουσίασε το σχεδιασμό δράσεων για την
εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των χρημάτων που δαπανά ο Δήμος ως ενεργειακός
καταναλωτής.

Ενδεικτικά ανέφερε:

• Έχουμε προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών
Κτιρίων

• έχουμε συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου για την Υλοποίηση
του Έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος 10 KW στο Δημοτικό
Μεταμόρφωσης»

• βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάθεσης για την: «Καταγραφή του Υφιστάμενου Δικτύου
Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ζίτσας».
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• Τέλος, προχωράμε στην εκπόνηση του Τεύχους Ενεργειακού Σχεδιασμού για τις
Δημοτικές Υποδομές του Δήμου με στόχο να καθορίσουμε δράσεις για την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των Α.Π.Ε. με χρονικό ορίζοντα έως το 2030, καθώς
και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

«Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε στο Δήμο Ζίτσας και με τέτοιες εκδηλώσεις
αναζητάμε συνεργάτες και συνοδοιπόρους για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της
εποχής», κατέληξε ο κ. Πλιάκος.

«Αναγνωρίζοντας ακριβώς τη σπουδαιότητα της προσπάθειά σας, αλλά και το γεγονός ότι
στο πλαίσιο του μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού οι Α.Π.Ε. θα παίξουν καίριο ρόλο με
σημαντικό αναπτυξιακό χαρακτήρα, βρίσκομαι σήμερα κοντά σας» ανέφερε μεταξύ άλλων,
ο κ. Παπαχρήστου στην ομιλία του και παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις για τις Α.Π.Ε. και το
νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται.

«Πρέπει να μπει μπροστά ο τεχνικός και επιστημονικός κόσμος» προέτρεψε στην
τοποθέτησή του ο δημοτικός σύμβουλος Ζίτσας και επικεφαλής της παράταξης «Δήμος
Ζίτσας-Αυτοδιοικητική Ενότητα», Βασ. Γαρδίκος τονίζοντας πως θα σταθεί αρωγός στην
όποια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για ανάπτυξη των Α.Π.Ε.

Τις δράσεις του ΤΕΕ για τη στήριξη των ΟΤΑ που θέλουν να αυξήσουν την ενεργειακή τους
απόδοση και τη χρήση των Α.Π.Ε. παρουσίασε επιγραμματικά ο Γ.Γ. της Διοικούσας του
Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ Αλ. Λάμπρου.

Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων που έγιναν αφορμή
να αναπτυχθεί γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος με τον ομιλητή κρατώντας αμείωτο το
ενδιαφέρον όλων για περισσότερες από δύο ώρες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, μηχανικοί, μελετητές, κατασκευαστές και
επιχειρηματίες του κλάδου.
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