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Τριήμερο επιστημονικό συνέδριο για το πρόγραμμα SOLIS στα Ιωάννινα

Η  ενεργειακή  αποδοτικότητα  και  η  αειφορία  ήταν  το  θέμα  “στρογγυλής  τραπέζης”  που

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ξενοδοχείο Grand Serai στα Ιωάννινα στο πλαίσιο τριήμερου

επιστημονικού  συνεδρίου  του  προγράμματος  “Διασυνοριακή  συνεργασία  για  την  ενεργειακή

αποδοτικότητα”  με  ακρωνύμιο  «SOLIS»,  που  υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος

Συνεργασίας  INTERREG  «Ελλάδα  –  Αλβανία  2014-2020»  και  χρηματοδοτείται  από  την

Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των δύο χωρών. 

Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Πρέβεζας ενώ συμμετέχουν ακόμη ο Δήμος Φοινίκης Αλβανίας

καθώς  και  το  Παιδαγωγικό  Τμήμα  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  με  επιστημονικά  υπεύθυνη

καθηγήτρια  την  κ.  Αικατερίνη  Πλακίτση.  To  SOLIS  αναγνωρίζει  τις  προκλήσεις  που  θέτει  η

μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα και αξιοποιεί το δυναμικό των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ) στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας. 

Στο  “στρογγυλό  τραπέζι”  μεταξύ  άλλων  παραβρέθηκαν  και  τοποθετήθηκαν  η  Πρόεδρος  της

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη κ. Αραβέλλα

Ζαχαρίου, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και οι Δήμαρχοι Πρέβεζας κ.

Νίκος Γεωργάκος και Φοινίκης κ. Χρήστος Κίτσος.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας αναφέρθηκε στο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων υπογραμμίζοντας

ότι  έχουν  ήδη  ολοκληρωθεί  τα  σχέδια  Βιώσιμης  Κινητικότητας  και  Διαχείρισης  Ενεργειακής
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Απόδοσης των Δημοτικών Κτιρίων ενώ έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί και μια σειρά άλλων

παρεμβάσεων  που  στόχο  έχουν  την  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Σύμφωνα  με  τον  κ.  Γεωργάκο

βρίσκεται  σε εξέλιξη  και  θα ολοκληρωθεί  μέσω προγραμματικής  σύμβασης με την Περιφέρεια

Ηπείρου η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων οδοφωτισμού με led στο δημοτικό οδικό δίκτυο

ενώ προχωρούν  τα  έργα  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  Γυμναστηρίου  του  1ου  Λυκείου  και  η

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού  πάρκου που θα καλύψει  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του Βιολογικού

Καθαρισμού του Λούρου.  Σημαντική παρέμβαση αποτελεί  επίσης η καταγραφή καταναλώσεων

ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα δημοτικά κτίρια έτσι ώστε να γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις

για την εξοικονόμησή της.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας χαρακτήρισε τέλος αναγκαία τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως

παγκόσμια στρατηγική αλλά και τη δημιουργία μιας διαφορετικής “κουλτούρας” που θα προάγει

την εξοικονόμηση της ενέργειας με βασικούς εκφραστές τους μικρούς πολίτες υπογραμμίζοντας

έτσι και τη σπουδαιότητα συμμετοχής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στο πρόγραμμα SOLIS.
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