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Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» πραγματοποίησε το 6ο Ετήσιο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση στο 

ξενοδοχείο CROWNE PLAZE Athens στις 14 Δεκεμβρίου 2022. Με κεντρικό θέμα «Η πρόκληση της Ενεργειακής 

Κρίσης – Ευκαιρίες για τους Δήμους», η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ προσκάλεσε στο Συνέδριο όλους τους Δημάρχους των 

Δήμων-μελών της, καθώς και σημαντικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης, τους Δημάρχους της Αττικής και 

εκπροσώπους άλλων συναφών φορέων. 

Η κεντρική ομιλία του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, κ. Pedro Bizzaro, ενώ χαιρετισμό 

απηύθυνε ο Διευθυντής του τομέα Εξωτερικών Πόρων και Στρατηγικής Γνώσης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Δήμων και Περιφερειών, κ. Durmish Guri. Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν 

έμφαση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και στην προσπάθεια και το σχεδιασμό της Ευρώπης προς την 

κατεύθυνση της άμβλυνσης του προβλήματος με πρωτοβουλίες, όπως αυτή του «Συμφώνου των Δημάρχων». 
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Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ Στέλιος Πέτσας, ο οποίος 

μίλησε επίσης για συνέχεια επιτευγμάτων και έργων στην Αυτοδιοίκηση από παράγοντες που κύριο στόχο έχουν 

την βελτίωση της ζωής των πολιτών, ο Βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης & 

Εσωτερικών, κ. Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας τον εποικοδομητικό ρόλο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και γενικότερα των 

δικτύων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε 

στις δυσκολίες της Αυτοδιοίκησης λέγοντας πως αυτές είναι υπαρκτές και συσσωρευμένες και ο Περιφερειάρχης 

Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος αναγνώρισε τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ως εργαλείο διευκόλυνσης των 

διαδικασιών που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ευχαρίστησε τους 

καλεσμένους για τη συμμετοχή τους και τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στην 

προσπάθεια των Δήμων να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, καθώς και άλλων δυσκολιών, όπως στην προκειμένη περίπτωση η ενεργειακή κρίση. 

Πραγματοποίησε επίσης μια ιστορική αναδρομή στην προσπάθεια ίδρυσης και συγκρότησης του Δικτύου. 

Με την έναρξη του Συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Ιωάννης Γεώργιζας, παρουσίασε 

τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δράσεις στου Δήμους που υλοποιούνται επιτυχώς μέχρι σήμερα, την 

εντυπωσιακή εξέλιξη των δραστηριοτήτων στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, αναδεικνύοντας τις 

δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας που το δίκτυο προσφέρει στους Δήμους.  

Το Συνέδριο χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Ενέργεια, περιβάλλον και 

χρηματοδοτικά εργαλεία» ως ομιλητές συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του 

ΥΠΕΣ, κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης 

Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ταμείου Συνοχής, κ. Γιώργος Ζερβός και ο Πρόεδρος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, κ. Στάθης Σταθόπουλος, 

αναλύοντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα προς αξιοποίηση από τους Δήμους.  

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Ενεργειακή κρίση και δράσεις μετριασμού της επίδρασής της στους 

Δήμους» συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μεσσήνης, κ. Γιώργος Αθανασόπουλος, ο Δήμαρχος Σουλίου, κ. Γιάννης 

Καραγιάννης, ο Δήμαρχος Αλμυρού, κ. Ευάγγελος Χατζηκυριάκος και η εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ από το Τμήμα 

Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, κ. Αργυρώ Γιακουμή, συζητώντας για τους τρόπους με τους οποίους 

επιχείρησαν να αμβλύνουν τις συνέπειες της Ενεργειακής Κρίσης στις περιοχές τους, καθώς και για την 

υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.  

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές στους Δήμους και καινοτόμες εφαρμογές» 

συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Ευάγγελος Φραγκάκης, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κ. 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος και Επιστημονική Συνεργάτις της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, 

κ. Θεοδώρα Ανδρινοπούλου, ο Αν. Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κ. Μιχάλης Χάλαρης και 

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AUG Signals, κ. Γιώργος Λαμπρόπουλος, αναφέροντας καινοτόμες 

εφαρμογές και παραδείγματα καλών πρακτικών των φορέων που εκπροσωπούσαν, σχετικά με την ενεργειακή 

κρίση, αλλά και με την πολιτική προστασία και το περιβάλλον γενικότερα.  

Συντονιστές στα πάνελ ήταν ο Γενικός Διευθυντής της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Ιωάννης Γεώργιζας, ο Αν. Καθηγητής 

της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. 

Χάρης Δούκας και ο Δήμαρχος Πέλλας και Αντιπρόεδρος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Γρηγόρης Στάμκος. Το γενικό 

συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Δημοσιογράφος της ΕΡΤ, κ. Νίνα Κασιμάτη. Κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων υπήρξε εποικοδομητικός και ζωντανός διάλογος ανάμεσα στους ομιλητές. 



 
 
 
Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που 

μπορούν να αξιοποιήσουν, να μάθουν για τα εν ενεργεία ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται, να 

ακούσουν εκπροσώπους άλλων Δήμων να παρουσιάζουν τις προσπάθειές τους για την ανακούφιση των πολιτών 

από φαινόμενα όπως η ενεργειακή κρίση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και βέλτιστες πρακτικές που 

ακολουθούν, να θέσουν ερωτήσεις στους ομιλητές και να οραματιστούν ένα μέλλον στο οποίο προτεραιότητα 

έχουν οι πολίτες και η βελτίωση της καθημερινότητας όλων.  

Σε όλους τους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν από μία φιάλη, ελαιόλαδο από την Πύλο με την ευγενική 

χορηγία της εταιρείας P. TSAGLIS S.A, βιολογική τσικουδιά Κρήτης ΤΟΠΛΟΥ με την ευγενική χορηγία της Μονής 

ΤΟΠΛΟΥ και του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς και Αγιωργίτικο κρασί από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας 

με την ευγενική διαμεσολάβηση του Δήμου Νεμέας. 


