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Δελτίο Τύπου: "Ημερίδα για το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων και τη
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής και περιβαλλοντικής
αναβάθμισης". [1]
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η Π.Ε.Δ. Στερεάς
Ελλάδας για το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων και τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής
και περιβαλλοντικής αναβάθμισης».

Με πλήρη επιτυχία και σημαντική προσέλευση ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η Π.Ε.Δ.
Στερεάς Ελλάδας για το νέο Σύμφωνο των Δημάρχων και τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής και
περιβαλλοντικής αναβάθμισης.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με τη συμμετοχή Δημάρχων, Αντιδημάρχων και άλλων εκπροσώπων
των Δήμων από ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητές στην ημερίδα ήταν ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ), κ.
Βαρλαμίτης, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ, κ. Τσολακίδης και η Διευθύντρια Κλιματικής Αλλαγής, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κα Μπατμάνογλου.
Τον εναρκτήριο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και
Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς Υπερήφανος εστιάζοντας στη σημαντικότητα της
προστασίας του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. «Μπορούμε επενδύοντας σε
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σύγχρονες υποδομές να είμαστε αποτελεσματικοί στην προστασία του περιβάλλοντος και την
εξοικονόμηση ενέργειας και να επωφεληθούν άμεσα οι πολίτες. Για να υλοποιήσουμε τα έργα αυτά
απαιτείται στενή συνεργασία των Δήμων μας με την πολιτεία, με επιστημονικούς φορείς, όπως το
ΚΑΠΕ, αλλά δεδομένης της οικονομικής κατάστασης με φορείς χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο με πολύ ευνοϊκούς όρους στέκεται αρωγός στις προσπάθειές
μας», τόνισε ο Πρόεδρος.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Σταυρογιάννης ο οποίος
καλωσόρισε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες στην πόλη της Λαμίας και αναφέρθηκε στα
οφέλη του Συμφώνου των Δημάρχων, λέγοντας: «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο
κίνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος μας συμμετέχει
ενεργά και προχωρά έργα όπως η αναβάθμιση του οδοφωτισμού του και την ενεργειακή αναβάθμιση
ενεργοβόρων κτιρίων. Ο στόχος μας είναι διττός, αφενός η προστασία του περιβάλλοντος και η
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου η εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των
δημοτών μας».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι προσκεκλημένοι εισηγητές. Η κα Μπατμάνογλου εστίασε στις
δράσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και αναφέρθηκε στους στόχους της
Συμφωνίας των Παρισίων, την οποία υπογράφουν 197 χώρες από όλο τον κόσμο, αναφέροντας
μεταξύ των άλλων: «Βασικότερος στόχος είναι η μείωση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς και
πρόβλεψη και εφαρμογή μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή.
Δεδομένου ότι οι πόλεις καταναλώνουν το 70% της ενέργειας παγκοσμίως καταλαβαίνετε την
ουσιαστικότητα του “Συμφώνου των Δημάρχων”».
Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ αναφέρθηκε στο ενεργειακό αποτύπωμα των Δήμων και των Περιφερειών της
χώρας και κόστος που διαθέτουν στην ενέργεια. «Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε η αυτοδιοίκηση
διαθέτει 1,2 δις € για την ενέργεια κάθε χρόνο. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπάρχει δυνατότητα
μείωσης του ποσού στο 50%, οπότε να υπάρχουν διαθέσιμα 600 εκ. €/ έτος για τη χρηματοδότηση
άλλων δράσεων. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με το ΤΠ&Δ και καταστρώνουμε ολοκληρωμένες
λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των Δήμων. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με πολλούς
Δήμους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι πολύ ενθαρρυντικά», επεσήμανε ο κ.
Τσολακίδης.
Τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε ο Πρόεδρος του ΤΠ&Δ, ο οποίος παρουσίασε τις διαθέσιμες
χρηματοδοτήσεις για έργα ενεργειακής αναβάθμισης των Δήμων, τονίζοντας: «Το Ταμείο έχει
αλλάξει στόχευση, αυξάνοντας τη στήριξη επενδύσεων εκτός Αττικής. Προχωρούν
χρηματοδοτήσεις 300 εκ. € σε 70 Δήμους για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, με το
πρόγραμμα Φιλόδημος θα δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών 2
δις € με μορφή επιχορήγησης. Για κάθε μικρό ή μειονεκτικό Δήμο επιχορηγούμε μελέτες ύψους
85.000 € για έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης πόρων. Τις επόμενες ημέρες θα
εκκινήσει το πρόγραμμα για υδρεύσεις και αποχετεύσεις προϋπολογισμού 400 εκ. €. Στόχος μας
είναι η υποστήριξη των Δήμων για να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους και να είναι πιο
λειτουργικοί και ανταγωνιστικοί».
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την υποβολή ερωτημάτων προς τους εισηγητές, ενώ ακολούθησε
γόνιμος διάλογος. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ημερίδας δόθηκαν
στοχευμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα των Δήμων και αναλύθηκε επαρκώς ο οδικός
χάρτης από την σύνταξη της μελέτης ως την εύρεση πηγών χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση
του έργου.
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