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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Σχεδιάζοντας σήμερα το περιβάλλον του αύριο» ήταν το βασικό θέμα του 5ου Ετήσιου
Συνεδρίου που διοργάνωσε το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» το απόγευμα της
Πέμπτης, 16 Δεκεμβρίου 2021, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ της Αθήνας, με προσκεκλημένους
όλους τους Δημάρχους των Δήμων-μελών του, καθώς και σημαντικούς εκπροσώπους της
κυβέρνησης, τους Δημάρχους της Αττικής και εκπροσώπους άλλων συναφών φορέων.
Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε από τον Πρόεδρο του Δικτύου και Γενικό Γραμματέα της
ΚΕΔΕ, κ. Δημήτριο Καφαντάρη, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και, μεταξύ
άλλων, τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στην προσπάθεια
των Δήμων να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και έργων. Ο Πρόεδρος εξήγησε πως αυτή η προσπάθεια είναι περισσότερο
αποδοτική και αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όταν οι Δήμοι συνεργάζονται
μεταξύ τους και δημιουργούν δίκτυα, τα οποία εξυπηρετούν τους στόχους τους σε πεδία

που επιδέχονται περαιτέρω ανάπτυξη, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Βιώσιμη
Ανάπτυξη, η Κυκλική Οικονομία και η Αειφορία.
Αναφορά στο ρόλο και την πορεία του Δικτύου έκανε στην ομιλία του και ο Γενικός
Διευθυντής της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Ιωάννης Γεώργιζας, ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά
τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Δίκτυο από την ίδρυσή του και τα προγράμματα που
υλοποιούνται επιτυχώς μέχρι στιγμής. Παρουσίασε, επίσης, την οικονομική πορεία της
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, την εντυπωσιακή εξέλιξη των δραστηριοτήτων σε σύντομο χρονικό
διάστημα και την ουσιαστική στήριξη που παρέχει στους Δήμους.
Στο Συνέδριο συμμετείχε με χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, ο
οποίος μετέφερε και τη στήριξη του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Στέλιου Πέτσα,
υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία των Δήμων είναι αναγκαία προκειμένου να
επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα στην ολοκλήρωση έργων και τη διεκδίκηση
χρηματοδοτήσεων. Επιπλέον, χαιρετισμό πραγματοποίησε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και
Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος έθιξε το γεγονός πως παρά τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικός ο εντοπισμός των
πραγματικών αναγκών των Δήμων και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτό, ώστε να
κατατεθούν αξιόλογες προς χρηματοδότηση προτάσεις. Παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος
του Δήμου Αραδίππου Κύπρου, κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης, ο οποίος ως εκπρόσωπος του
Δικτύου «Energy Cities» επεσήμανε το διαδημοτικό χαρακτήρα της ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗΣ.
Δίνοντας έμφαση στο διάλογο, το συνέδριο χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες, η κάθε μία
από τις οποίες είχε το δικό της πάνελ ομιλητών επί σκηνής και αντίστοιχο συντονιστή. Με
τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκαν οι βασικές θεματικές του συνεδρίου, οι οποίες αφορούσαν
στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν τη δεδομένη στιγμή, την
αστική αναζωογόνηση και το πρόγραμμα «Living Streets», την κυκλική οικονομία και το
έργο «WaysTUP!», διάφορες δράσεις για την κλιματική αλλαγή και τα προγράμματα
«POWERPOOR» και «Path2LC».
Ως ομιλητές στις εκάστοτε θεματικές συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και
Οργάνωσης του ΥΠΕΣ, κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, κ.
Γιώργος Ζερβός, ο Πρόεδρος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο Δήμαρχος
Ελληνικού-Αργυρούπολης, κ. Ιωάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Βασίλειος
Νανόπουλος, η κα Καλλιόπη Παπαδάκη ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθυμίου Μπακογιάννη, ο
Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Ευάγγελος Γερασόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, κ. Μανώλης Γραφάκος, ο Πρόεδρος του
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, κ. Σταύρος Αργειτάκος, η Ομότιμη Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών

Μηχανικών του ΕΜΠ, κα Μαρία Λοϊζίδου, ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, κ. Χάρης Δούκας και οι επιστημονικοί
συνεργάτες της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κα Θεοδώρα Ανδρινοπούλου, ΦυσικόςΠεριβαλλοντολόγος MSc, και κ. Άγγελος Χασιώτης, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός
Μηχανικός.
Συντονιστές στα πάνελ ήταν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας και Γραμματέας της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ,
κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης,
κ. Αντώνης Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, και ο
Δήμαρχος Πέλλας και Αντιπρόεδρος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Γρηγόριος Στάμκος.
Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης και τα εν ενεργεία ευρωπαϊκά προγράμματα, να μάθουν από
εκπροσώπους άλλων Δήμων πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχημένες προσπάθειές τους,
να θέσουν ερωτήσεις στους ομιλητές και να οραματιστούν ένα μέλλον στο οποίο
προτεραιότητα έχουν οι πολίτες και η βελτίωση της καθημερινότητας όλων.

