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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

«Ενέργεια και όχι μόνο! Έξυπνες πόλεις και νησιά» 

5 Νοεμβρίου 2016, 1:30μμ. – 3:00μμ.  

ΦΟΥΓΑΡΟ / Ναύπλιο 

Πώς μπορούν οι δήμοι και οι περιφερειακές ενότητες, όπως τα νησιά, να αξιοποιήσουν 
τις καινοτόμες τεχνολογίες για να αυξήσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα, τον 
οικολογικό τους προσανατολισμό και την αποδοτικότητα των πόρων τους; Πώς μπορεί 
να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αυτή; Ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις για την τεχνολογικά προηγμένη διασύνδεση διαφορετικών τομέων, όπως 
για παράδειγμα η διασύνδεση της ενέργειας, του τουρισμού και της ύδρευσης αλλά και 
η διασύνδεση της διάθεσης των λυμάτων και της γεωργίας; Τα παραπάνω ερωτήματα 
θα συζητηθούν στην στρογγυλή τραπέζη του Ιδρύματος Friedrich Ebert, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοτικών επιχειρήσεων αλλά και εταιριών 
από τους κλάδους της ενέργειας, του τουρισμού και της γεωργίας. 

 

Πρόγραμμα  
 

Χαιρετισμός:  Ιωάννης Μανιάτης, Βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
τ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής  

Εισαγωγή:   Χρήστος Κατσιούλης, Διευθυντής FES Αθήνας 

Ομιλία: Ισίδωρος Πάσσας, Urban & Regional Innovation Research 

(URENIO), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Παρουσιάσεις:  

 Ιωάννης Μαστοράκης, Δήμαρχος Χερσονήσου Κρήτης  

 

 Dietmar Patron, Δήμαρχος της νήσου Juist  

 

 

 



Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση στο πλαίσιο της οποίας θα 

τοποθετηθούν επιλεγμένοι εκπρόσωποι των Ενεργειακών Συνεταιρισμών της 

Καρδίτσας, της Σίφνου και της πόλης του Schotten καθώς και ειδικοί για θέματα 

«έξυπνης χρήσης» τεχνολογιών αποχέτευσης σε ξενοδοχειακές μονάδες.  

Συντονιστής:  Jens Bastian, Οικονομικός Αναλυτής 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ελληνική και γερμανική γλώσσα με ταυτόχρονη 
διερμηνεία. 

* * * 

Γενικά: 

Το παράρτημα του Ιδρύματος Friedrich Ebert επαναλειτούργησε τον Μάιο του 2012 

στην Αθήνα και συνεργάζεται έκτοτε στενά με την Ελληνογερμανική Συνέλευση 

(DVG), με την οποία έχει συνδιοργανώσει πολλές εκδηλώσεις για την προώθηση του 

ελληνογερμανικού διαλόγου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και της 

συζήτησης για βιώσιμα κοινωνικά μοντέλα στην Ευρώπη. Στην ευρεία θεματολογία 

που καλύφθηκε ως σήμερα συγκαταλέγεται ο βιώσιμος τουρισμός, η  αναβλάστηση 

λιγνιτικών περιοχών, η ανταλλαγή νέων και η συνεργασία για θέματα ιστορικής 

μνήμης των δυο χωρών, η διαχείριση απορριμμάτων καθώς και η ανάπτυξη ορεινών 

περιοχών. 

Σημαντικό πεδίο συνεργασίας του FES με την Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι οι 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Αειφόρος Ανάπτυξη. Η ελληνογερμανική 

συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει πολλά πλεονεκτήματα: από κοινού μπορούν να 

βρεθούν ταχύτεροι και πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

στην εφαρμογή μοντέλων αειφόρου ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης στον 

ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα. Μέσα από τον διάλογο διευκολύνεται επίσης 

η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο θα 

παρουσιαστούν δυο project «έξυπνων» πόλεων και νησιών της Ελλάδας και της 

Γερμανίας, τα οποία αποτελούν θετικά παραδείγματα  βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ταυτόχρονα, στόχος της εκδήλωσης θα είναι η διαμόρφωση αλλά και η ώθηση ενός 

πλαισίου εμβάθυνσης του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ιδανικά, ο 

διάλογος αυτός  μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων σχημάτων 

συνεργασίας και έτσι, μετά τη συζήτηση, θα υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων. 


