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Ο Δήμος Κισσάμου σε ημερίδα του ΜΑΙΧ για
περιβαλλοντικά θέματα

BETA

Πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα συνεδρίασης στο ΜΑΙΧ στα Χανιά, η 2η Συνάντηση
Εργασίας με θέμα "Κτίρια Μηδενικών Εκπομπών Διοξειδίου Άνθρακα". Επί της ουσίας,
επρόκειτο για μια ενημέρωση και συζήτηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
“Προώθηση των Κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO2, λόγω της χρήσης ενέργειας σε
αυτά/ZEROCO2 – INTERREG EUROPE, http://www.interregeurope.eu/zeroco2”.

Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του
έργου αυτού, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016 και τελειώνει το Μάρτιο του 2020,
είναι το Ενεργειακό Γραφείο του Ποντρέιβ της Σλοβενίας και συμμετέχουν εκτός από
το ΜΑΙΧ, η Περιφέρεια Μολίσε της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, ο Δήμος του
Κάουνας της Λιθουανίας, ο Οργανισμός Θερμόπολις της Φινλανδίας, ο Οργανισμός
ΑΒΙΤΕΜ της Γαλλίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας της Γερμανίας.

Το έργο αυτό, το οποίο πραγματεύεται την ανάπτυξη και σχεδιασμό πολιτικών για τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια λόγω της χρήσης ενέργειας
σε αυτά, έχει αποτελέσει θέμα αιχμής της Ευρωπαϊκής πολιτικής τα τελευταία χρόνια
καθώς σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Στη Συνάντηση αυτή συμμετείχε και ο Δήμος Κισσάμου, μέσω της Αντιδημάρχου
Σταυρούλας Βαρουχάκη, η οποία μάλιστα, στο περιθώριό της, δήλωσε: Στόχος της
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συνάντησης ήταν η δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, η
οποία βασίζεται σε χρήση νέων υλικών κατασκευής, με αυξημένες θερμομονωτικές
ικανότητες, καθώς και συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η Ευρωπαϊκή
νομοθεσία έχει ήδη ενσωματωθεί στην αντίστοιχη ελληνική και τα κτίρια που θα
πρέπει να μετατραπούν είναι τα δημόσια. Ο Δήμος Κισσάμου δηλώνει "παρών" σε
συναντήσεις και συνεργασίες που θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές και στηρίζει
κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος είναι όλα τα κτίρια, μετά το 2020
να είναι μηδενικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
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