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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Λαιμός Πρεσπών, 29 Ιουλίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε από το Δήμο Πρεσπών στην Αίθουσα 

Τηλεδιασκέψεων του Δήμου στο Λαιμό Πρεσπών, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, ώρες 

17:00-20:00, Εξειδικευμένο Εργαστήριο (Workshop), στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο NET METERING. 

 

Τα θέματα που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου (Workshop), οι 

εξειδικευμένoι εξωτερικοί συνεργάτες του Δήμου Πρεσπών, είχαν να κάνουν με 

ζητήματα με τα οποία ασχολείται κυρίως το έργο NET METERING, όπως οι δύο νέοι 

φωτοβολταικοί σταθμοί που θα κατασκευαστούν σε αντλιοστάσια του Δήμου, η 

μέθοδος του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η αντικατάσταση συμβατικών 

λαμπτήρων με φωτιστικά LED, κ.α. Το Εξειδικευμένο αυτό Εργαστήριο (Workshop) 

απευθύνονταν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, αποκλειστικά σε προσωπικό 

και στελέχη του Δήμου Πρεσπών, της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών και του Φορέα 

Διαχείρισης Πρεσπών.  

Όταν ολοκληρωθούν οι πιλοτικές εγκαταστάσεις και όλες οι δράσεις του έργου NET 

METERING, ο Δήμος Πρεσπών θα διοργανώσει την Τελική Ενημερωτική Εκδήλωση του 

έργου, που θα απευθύνεται και θα αφορά όλους τους δημότες, τους κατοίκους αλλά 

και τους επισκέπτες του Δήμου.   

 

Το έργο με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών 

Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε 

Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων 

με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
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αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον.  

Πιλοτικές εγκαταστάσεις προβλέπονται για κατασκευή και στις δύο συμμετέχουσες 

χώρες (Ελλάδα και Αλβανία). 

 

Το έργο NET METERING συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020, με τον Δήμο 

Πρεσπών να αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 
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