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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου η ημερίδα με θέμα: Ενεργειακή

Αποδοτικότητα και Αριστεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που διοργάνωσαν το

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ και ο Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ ΒΑ

Αθήνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ινστιτούτο Μάνατζμεντ, Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης) και του Δήμου Ν. Ιωνίας. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση

και ευαισθητοποίηση των Δημοτικών Αρχών στα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας

και επιχειρηματικής αριστείας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η παρουσίαση της

σχετικής εμπειρίας από πρωτοπόρους στον τομέα Δήμους-μέλη του Συνδέσμου

21ΟΤΑ και η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων μεταξύ των εκπροσώπων της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Ιωάννης Χαραλάμπους,  ο

Πρόεδρος του ΚΑΠΕ και του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης της ΕΕΔΕ Ιωάννης Αγαπητίδης, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΕ

Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και τέως πρόεδρος

του Συνδέσμου 21ΟΤΑ Παύλος Καμάρας.

Στελέχη του ΚΑΠΕ παρουσίασαν τη μεθοδολογία σύζευξης της αριστείας με τη

βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και τις κατευθύνσεις του νέου προγράμματος

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για την ενεργειακή αποδοτικότητα στους ΟΤΑ.  Η κα Λένα

Τζαβάρα Senior Assessor-Validator EFQM παρουσίασε τη χρησιμότητα του μοντέλου

αριστείας EFQM, για τη στοχοθέτηση, παρακολούθηση και αναβάθμιση των δράσεων

των Δήμων.



Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις εφαρμογών ενεργειακά αποδοτικών

τεχνολογιών και στρατηγικών βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στους Δήμους από το

Δήμαρχο Χαλανδίου, Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, το Δήμαρχο Βριλησσίων

Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος –Σχεδιασμού του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, Μ. Γριβέα, τον Πρόεδρο του Οργανισμού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας & Ποιότητας ζωής Δήμου Αμαρουσίου, Σ. Τσιπουράκη και το

Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης και υπεύθυνο προγραμμάτων Βιώσιμης

Ανάπτυξης Δήμου Χολαργού Γ. Τέντη. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν την εφαρμογή

βιοκλιματικού σχεδιασμού σε δημόσιους χώρους, μελέτες για ενεργειακή αναβάθμιση

των κτιρίων των Δήμων, εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και

στον αστικό ιστό και στρατηγικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών.

Ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου 21ΟΤΑ, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Π. Καμάρας

παρουσίασε την εμπειρία από την εφαρμογή του Προγράμματος HABITAT στους 21

Δήμους του Συνδέσμου,  τόνισε τη σημασία του συντονισμού και της συνεχούς

παρακολούθησης των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους στην κοινωνία και το

ρόλο του Αστικού Παρατηρητηρίου για το σκοπό αυτό.  Τέλος, υπογράμμισε την

ανάγκη της συνεργασίας των κοινωνικών φορέων και ιδιαίτερα των Δήμων στην

υλοποίηση του οράματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον περιορισμό της Κλιματικής

Αλλαγής.

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "3-ΝΙΤΥ (Πρωτοβουλία για

βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο σε 3 πεδία δράσης) το οποίο

συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη

(Intelligent Energy Europe). Στην εκδήλωση διανεμήθηκαν ενημερωτικό υλικό και

ερωτηματολόγια για την ενεργειακή αριστεία των Δήμων.
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