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Πικέρμι, 23 Ιανουαρίου  2017 

Επίσκεψη στο Αννόβερο, με στόχο την ενημέρωση και την μεταφορά τεχνογνωσίας 

για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδοφωτισμό, πραγματοποίησε 

ελληνική αντιπροσωπεία, απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ Β. Τσολακίδη, 

τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κ. Βαρλαμίτη,  τον  Δήμαρχο 

Θάσου & εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ Κ. Χατζηεμμανουήλ, τον Υπεύθυνο του τμήματος 

Βιομηχανίας & Μετρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΚΑΠΕ Γ. Καναβάκη και τον 

Δρα Π. Αλληλόμη. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

(DGV), ενός δυναμικού δικτύου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των 

πολιτών και οικονομικών φορέων, σε συνέχεια αντίστοιχης επίσκεψης που είχαν 

πραγματοποιήσει εκπρόσωποί της, στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ τον περασμένο 

Σεπτέμβριο. 

 Ο Δήμος του Αννόβερου πραγματοποίησε το 2009  ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, 16 διαφορετικών τύπων. Η 

εγκατάσταση λειτουργεί ως επιδεικτική και δέχεται επισκέψεις  εκπρόσωπων Δήμων 

και φορέων που επιθυμούν να ενημερωθούν και να αποκτήσουν εμπειρία από τη 

λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων και των χαρακτηριστικών φωτεινότητάς τους, 

ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν τα δικά τους προγράμματα αντικατάστασης 

συμβατικών λαμπτήρων.  

Από το 2012 μέχρι σήμερα, ο Δήμος του Αννόβερου προχώρησε στη σταδιακή 

αντικατάσταση 52.000 συμβατικών λαμπτήρων από ενεργειακά αποδοτικούς 



 

λαμπτήρες και φωτιστικά LED, μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία 

που προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα τον Δήμο του Αννόβερου. Η εγκατεστημένη 

ηλεκτρική ισχύς μειώθηκε από τα 7MWe στα 4,7MWe και η αντίστοιχη 

εξοικονόμηση ενέργειας ανήλθε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.  

Η ελληνική αντιπροσωπεία, που έγινε δεκτή σε περιβάλλον ιδιαιτέρως φιλόξενο και 

φιλικό από τον Περιφερειάρχη του Αννόβερου Hauke Jagau, επισκέφτηκε τις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Enercity), που ανήκει 

στην περιφέρεια και σε Δήμους, καθώς και εταιρεία κατασκευής φωτιστικών 

σωμάτων. Η εμπειρία που αποκόμισε η ελληνική αντιπροσωπεία είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικού 

προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων δημοτικού 

οδοφωτισμού, που πραγματοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

με την τεχνική υποστήριξη του ΚΑΠΕ. 

___________ 

 


