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      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Άμεσα τα οφέλη σε αγρότες και ευάλωτα νοικοκυριά, από τη 
συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στις Ενεργειακές Κοινότητες της 

Περιφέρειας – Φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα για χιλιάδες δημότες 
 

Με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των διοικητικών και των εποπτικών συμβουλίων 

των συνολικά επτά Ενεργειακών Κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την 

περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα, συνεχίζονται τάχιστα οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός 

πρωτοποριακού αναπτυξιακού έργου, της δημιουργίας και λειτουργίας του μεγάλου 

φωτοβολταϊκού πάρκου που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του 

Μεσολογγίου, σε κτήμα έκτασης 1.300 στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, μαζί με τη ΔΕΥΑΑ, αποτελούν ιδρυτικά μέλη της Ενεργειακής 

Κοινότητας Δ1 μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο και τη ΔΕΥΑ Αρχαίας 

Ολυμπίας. Οι επτά ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή συνολικά 60 

φορέων, διαμορφώνουν ένα «μέτωπο» συνεργασίας που έχει στόχο την προώθηση της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής “φτώχειας” και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την 

παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των μεγάλων ενεργειακών αναγκών που έχουν τόσο οι 

Δήμοι (οδοφωτισμός, σχολεία κ.α.) όσο και οι ΔΕΥΑ (αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, 

βιολογικοί καθαρισμοί κ.α.) 



“Η συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας σε αυτή τη σπουδαία ενεργειακή συμμαχία θα έχει άμεσα 

οφέλη στον αγροτικό κόσμο της περιοχής αλλά και σε ευάλωτα νοικοκυριά, που θα δουν σύντομα 

να μειώνεται δραστικά το κόστος χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της μείωσης των 

λογαριασμών τους” δηλώνει σχετικά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, 

προσθέτοντας: “Είναι εύκολα αντιληπτό πως ο αγροτικός κόσμος της περιοχής αλλά και η τοπική 

αυτοδιοίκηση, με αυτό το καινοτόμο έργο, θα απεγκλωβιστούν από το σημερινό δυσβάσταχτο 

ενεργειακό βάρος που υφίστανται σήμερα, με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πόρων και 

την κατ’ επέκτασιν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας. Μόνο αισιόδοξοι μπορούμε να 

αισθανόμαστε για αυτή την εξέλιξη”. 

Με την πρόσφατη εκλογή των διοικήσεων προωθούνται τάχιστα οι διαδικασίες που αφορούν 

στην έκδοση περιβαλλοντικών, τεχνικών και άλλων απαραίτητων αδειοδοτήσεων από 

αρμόδιους φορείς όπως η ΡΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ, ώστε στις αρχές του 2022 να κατατεθεί σχετικό 

υπόμνημα για χρηματοδότηση του έργου και εντός 18 έως 24 μηνών να έχει ολοκληρωθεί και 

να λειτουργεί, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Υπολογίζεται πως θα επηρεαστούν θετικά 

πάνω από 300.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας σε 11 διαφορετικούς δήμους, εκ των οποίων οι 

140.000 περίπου είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες. 

 


