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Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι υπόθεση όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας, αλλά του καθένα μας 
ξεχωριστά. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας στην πόλη μας, καθορίζεται από πολιτικές, αλλά η 
επιλογή, αξιολόγηση και εφαρμογή τους απαιτούν μέτρηση και παρακολούθηση και ακόμη 
περισσότερο, υιοθέτηση τόσο από τους φορείς, όσο και τους πολίτες της πόλης μας. Αυτός 
είναι ο απώτερος σκοπός του έργου InSmart, που υλοποιείται και με τη συμμετοχή του Δήμου 
μας μέσω της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., ένα έργο όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι πόλεις του Νότιγχαμ 
(Μεγ. Βρετανία), της Σεζένα (Ιταλία) και της Εβόρα (Πορτογαλία). 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο InSmart εστιάζει στον ορισμό μοντέλων που μετρούν την 
κατανάλωση ενέργειας, καθώς και των παραγόμενων ρίπων σε επίπεδο πόλης, αλλά και των 
επιπτώσεων που έχει σε αυτά η εφαρμογή εναλλακτικών πολιτικών (πχ. παρεμβάσεις σε κτίρια, 
πεζοδρομήσεις και ποδηλατοδρόμια κλπ.). Για το σκοπό αυτό, η εν λόγω ημερίδα για το έργο 
InSmart αφορούσε στον ορισμό κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών πολιτικών. 

Οι εκπρόσωποι των πλέον παραγωγικών κλάδων στην πόλη μας (κ. Βασίλειος Τσίωνας, 
πρόεδρος του παραρτήματος του ΤΕΕ στη Θεσσαλία, κ. Βασίλειος Γιαγιάκος, πρόεδρος του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Τρικάλων και κ. Χρήστος Μπλουγούρας, πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Τρικάλων), αλλά και του Δήμου μας (κ. Σαργιώτη Θεοδώρα, προϊσταμένη του 
Τμήματος Προγραμματισμού) συνεισέφεραν με δεδομένα και με εμπειρογνωμοσύνη στον 
ορισμό των κριτηρίων επιλογής της βέλτιστης πολιτικής. Εκείνης της πολιτικής -αλλά και των 
έργων που απορρέουν αυτής- που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα σε εξοικονόμηση ενέργειας 
και σε μείωση ρίπων στην πόλη μας. Τα στοιχεία συλλέγονται από το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο συντονιστής του έργου InSmart και συμμετείχε στην 
ημερίδα. 

Η συμμετοχή των εκπροσώπων των παραγωγικών κλάδων αναδεικνύει:

1. Το ζωτικό ενδιαφέρον σε θέματα εξοικονόμησης αλλά και αξιοποίησής της από τους 
οικονομικούς κλάδους. 

2. Τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται (ενδεικτικά τα: «Εξοικονομώ κατ’ 
οίκον» που οδήγησε σε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων κατά 40% που 
υποστηρίζεται από το ΤΕΕ Θεσσαλίας, «Ανακυκλωζώ» που υποστηρίζεται από το 
Εμπορικό Επιμελητήριο Τρικάλων, αλλά και το «EcoCommerce»που υποστηρίζεται από 
τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων, καθώς και σημαντικών έργων του Δήμου Τρικκαίων 
για εξοικονόμηση ενέργειας από δημόσια κτίρια, οικολογικές μεταφορές, παθητικά 
κτίρια και ανοικτοί χώροι).

3. Την ανησυχία του των φορέων για την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την 
κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στις ανωτέρω δράσεις. 



Ο Δήμος Τρικκαίων και η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. θα συνεχίζουν να εργάζονται σε στόχους ανάλογους με 
αυτούς του έργου InSmart, αλλά και να αξιοποιούν το σύνολο των ευκαιριών που απορρέουν 
από τέτοιου είδους έργα. 
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