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Ημερίδα υπό την αιγίδα της Π.Ε.Δ. για τις ενεργειακές κοινότητες [1]

Νίκος Σουλιώτης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, Δήμαρχος Καρπενησίου: «Ο θεσμός των
ενεργειακών κοινοτήτων κινείται αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση από όλες τις απόψεις,
τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική. Προωθεί την ενεργειακή δημοκρατία καθώς δίνει
τη δυνατότητα στους πολλούς, να συνεταιριστούν μεταξύ τους, και να παράξουν ενέργεια, η οποία
επίσης απευθύνεται στους πολλούς. Μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τους Δήμους, για
να είναι σε θέση να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και
παράλληλα να περάσουν τα οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε υπέρ της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με ορθολογικό τρόπο και με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
περιοχής. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξεκινήσει άμεσα η εκπόνηση ενός σύγχρονου χωροταξικού
σχεδιασμού, που θα διορθώνει τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες του υφιστάμενου. Παράλληλα,
πρέπει να ξεκινήσει μια ενδελεχής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, που θα βασίζεται σε
αντικειμενικά δεδομένα, για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να πάψει η στείρα
άρνηση σε κάθε τέτοιου είδους επένδυση, η οποία είναι απολύτως επιβλαβής τόσο για το
περιβάλλον όσο και για τους ίδιους τους πολίτες».
Η δήλωση του κ. Σουλιώτη έγινε στο πλαίσιο της διαδικτυακής ημερίδας με θέμα: «Ο Θεσμός των
Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Ιουνίου, από το ΚΑΠΕ και υπό την αιγίδα της
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας.
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