
    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

CONGREGATE Study Tour, Θεσσαλονίκη 
Ενεργειακές Κοινότητες μέσω σύμπραξης δήμων και φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών 

 

Περισσότεροι από 40 ειδικοί στον τομέα της ενέργειας, εκπρόσωποι δήμων και φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών, συναντήθηκαν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στη 
Θεσσαλονίκη, για την εκδήλωση CONGREGATE Study Τour, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του έργου CONGREGATE (το οποίο χρηματοδοτείται από το European 
Climate Initiative (EUKI)), για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και 
τη συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων μέσω σύμπραξης ΟΤΑ 
και ιδιωτικών φορέων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το INZEB, εταίρο της 
κοινοπραξίας του έργου CONGREGATE στην Ελλάδα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των επωφελούμενων εννέα δήμων, 
συγκεκριμένα εκπρόσωποι των δήμων Παύλου Μελά, Αιγάλεω και Φαρσάλων από την 
Ελλάδα, Sofia, Dobrich και Burgas από τη Βουλγαρία και Přeštice, Tábor, České 
Budějovice από την Τσέχικη Δημοκρατία οι οποίοι παρουσίασαν τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα καθώς και τις επόμενες δράσεις τους. 



    

Η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη έκανε μία ευρεία 
αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο, στις οδηγίες και στους 
κανονισμούς της ΕΕ που προτάσσουν και κινητροδοτούν τη 
χρήση των ΑΠΕ και τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. 
Η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της 
συμμετοχής των ΟΤΑ ώστε αυτοί να είναι πρωτοπόροι στην 
ίδρυση των ενεργειακών κοινοτήτων και στη αξιοποίηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εμπλέκοντας σε αυτές 
και τους πολίτες. «Η συμμετοχή των πολιτών διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο καθώς είναι και οι τελικοί δικαιούχοι και 
μέσω της εμπλοκής τους στην παραγωγή και κατανάλωση 
ενέργειας αλλάζουν συμπεριφορά τόσο στη χρήση όσο και 
στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων στην 

καθημερινότητα τους» κατέληξε η κ. Σπυράκη.  

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δερμουτζίδης, τόνισε ότι «τα ζητήματα 
ενεργειακής κατανάλωσης αποτελούν πρόκληση για τον δήμο ώστε να μπορέσει να 
εξοικονομήσει ενέργεια. Φέτος υλοποιείται ενεργειακή αναβάθμιση σε επτά σχολικά 
κτίρια του δήμου, ενώ την περασμένη χρονιά έγιναν παρεμβάσεις σε εννέα κτίρια». 

Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος 
Γιουτίκας υπογράμμισε πως «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργάζεται μεθοδικά 
ώστε να υιοθετηθούν οι καλές πρακτικές της πράσινης οικονομίας παράλληλα με την 
ενεργειακή θωράκιση της περιοχής μας. Η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει πόρους 80 εκατ. 
ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στην Κεντρική Μακεδονία».  

Ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αθανάσιος 
Παπαγεωργίου, παρουσίασε τη δράση του δήμου αναφορικά με το φαινόμενο της 
ενεργειακής φτώχειας και την τεχνική υποστήριξη που λαμβάνει μέσω του Κόμβου 
Πληροφόρησης για την Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty Advisory Hub – ΕPAH) για 
τη διάγνωση του φαινομένου στο Δήμο και ευχαρίστησε το ΙΝΖΕΒ για τη συνεργασία 
καθώς το INZEB θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες στο δήμο.  

«Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης απαιτεί στοχευμένες 
δράσεις και συνεργασίες. Υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα 
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχουν 
διοργανώσει δήμοι σε Ευρωπαϊκές χώρες τα οποία θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Επίσης, πολλά 
είναι και τα παραδείγματα δήμων οι οποίοι σε συνεργασία με 
φορείς και συλλόγους έχουν ιδρύσει ενεργειακές κοινότητες 
και συνεταιρισμούς, υποστηρίζοντας έτσι ευάλωτα νοικοκυριά 
και όχι μόνο. Η συμμετοχή σε συλλογικές ενεργειακές 
πρωτοβουλίες αποτελεί σίγουρα μια λύση, με μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη» 
δήλωσε η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΙΝΖΕΒ 
ενώ ο Dragomir Tzanev από τον οργανισμό EnEffect της Βουλγαρίας και συντονιστής 
του έργου CONGREGAΤΕ δήλωσε «Οι ενεργειακές κοινότητες παρουσιάζουν μια σαφή 
απάντηση στην ενεργειακή και οικονομική κρίση- μαζί με την ενεργειακή απόδοση, 
αποτελούν το ισχυρότερο εμβόλιο κατά της ενεργειακής φτώχειας και όσοι βρίσκονται 



    

στις πρώτες γραμμές, θα επωφεληθούν περισσότερο. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα 
προηγείται πολλών άλλων χωρών της περιοχής, προσφέρει εξαιρετικά παραδείγματα 
και διδάγματα, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να αναπαράγουμε σε όλη τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία». Ο Jiri Karasek από τον 
οργανισμό SEVEN της Τσέχικης Δημοκρατίας και εταίρος του έργου στη χώρα δήλωσε 
πως «Μετά τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας και την αύξηση της εμπειρίας, οι 
ενεργειακές κοινότητες θα αποτελέσουν ένα από τα πιο σημαντικά μέσα της ενεργειακής 
μετάβασης στην Ευρώπη». 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσιάσεις τους ο Ηannes Breeze από το Energy 
Poverty Advisory Hub - ΕPAH ο οποίος παρουσίασε τη δράση τεχνικής βοήθειας για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε δήμους στην Ευρώπη και ανακοίνωσε το νέο 
κύκλο υποβολής προτάσεων για τεχνική υποστήριξη ο οποίος θα ξεκινήσει με τη νέα 
χρονιά.  

Τέλος, το εξαιρετικό παράδειγμα και τις δράσεις της ενεργειακής κοινότητας Minoan 
Energy παρουσίασε η Ερμιόνη Γιαλύτη αναφέροντας επίσης τα οφέλη που προκύπτουν 
από τη σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία μιας ενεργειακής 
κοινότητας.  

 


