10η ΔΙΑΛΕΞΗ/ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«ΠΛΑΙΣΙΟ κ΄ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ κ΄
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ»
ONLINE στο fb: @collaborativeterra.net

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τετάρτη 15/12/2021,ώρα 7.00-9.00 μ.μ.

Δρ Λάμπρος Απ. Πυργιώτης
Γενικός Διευθυντής ΚΑΠΕ

κ. Δημήτρης
Κιτσικόπουλος
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
ΗΛΕΚΤΡΑ energy

κ. Ρουσσάκης
Βασίλειος
,Αντιδήμαρχος
Οικονομικής
Ανάπτυξης και
Τουρισμού Δ. ΧΑΛΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ/ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τετάρτη, 15/12 /2021, ώρα 7.00-9.00 μ.μ.
«ΠΛΑΙΣΙΟ κ΄ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ κ΄ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ».
10η

Πλαίσιο εκδήλωσης
Βιώνουμε μια κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαιτούνται καινοτόμα μέτρα για τη μετάβαση σε
καθαρές μορφές ενέργειας, σε βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
Η ουδέτερη, από πλευράς άνθρακα, μετάβαση συνιστά πρόκληση παροχής κινήτρων για καθαρές τεχνολογίες,
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
Το κόστος της ενέργειας ολοένα και αυξάνεται και δημιουργείται το φαινόμενο ενεργειακής φτώχειας. Πολλοί
πολίτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών και των
χαμηλών εισοδημάτων, που έχουν επιδεινωθεί από τις απρόβλεπτες συνθήκες λόγω του COVID-19.
Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων , των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των
ενεργειακών συνεταιρισμών για την ενεργειακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έχει καταστεί πολύ
κρίσιμος.
Στην ONLINE εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν στα κάτωθι ερωτήματα - ζητήματα:
 Ποια είναι η σημασία της ενεργειακής μετάβασης κ΄ της κλιματικής ουδετερότητας για τους πολίτες
και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις;
 Ποιες είναι οι προκλήσεις για τη συμμετοχή των πολιτών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε αυτή;
 Ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία;
 Ποιος ο ρόλος των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων στη δίκαιη μετάβαση;
 Ενεργειακές κοινότητες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο και η έως τώρα πορεία
ανάπτυξής τους.
Πως δημιουργείται μια ενεργειακή κοινότητα; Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, δραστηριότητες,
διακυβέρνηση, χρηματοδότηση, προκλήσεις κ.λπ.
Παρουσίαση παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών.
Σε ειδική παρέμβαση θα παρουσιαστούν:
 Το Σχέδιο Ενεργειακής Μετάβασης του Δήμου Χάλκης.
 Η Ενεργειακή Κοινότητα Χάλκης «Κάλχιον».
 Η Χάλκη το πρώτο Greco Island στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα
7.00 – 7.10 Έναρξη εκδήλωσης
κα Δώρα Ντούλια: Πρόεδρος Δικτύου Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής
7.10 – 7.40
Κύρια εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος των πολιτών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων για
την ενεργειακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα: Οι ενεργειακές κοινότητες ως
ένα επιπλέον υπόδειγμα.», Δρ Λάμπρος Απ. Πυργιώτης, Διπλωματούχος Χημικός
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), Δρ Οικονομολόγος
(Περιφερειολόγος) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
(1994), Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΚΑΠΕ)
7.40 – 8.15 Παρεμβάσεις
 κ. Δημήτρης Κιτσικόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Bsc, Msc) και συν-ιδρυτής
της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΗΛΕΚΤΡΑ energy, με θέμα: «Ενεργειακές Κοινότητες»
 κ. Ρουσσάκης Βασίλειος,Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, με
θέμα: Χάλκη «Πράσινο-Έξυπνο Νησί»
 8.15 – 9.00 Ερωτήσεις -τοποθετήσεις
Συντονισμός εκδήλωσης : κ. Κοσκοβόλης Σύρος, Αντιπρόεδρος ΔΑΣ
Για να συμμετέχετε κάντε κλικ πατώντας στο σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/89104785510?pwd=bWJEYVRZdElnM3dObVlrK00xL3VLUT09
Meeting ID: 891 0478 5510
Passcode: 895450
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί σε live steaming από την σελίδα f/b: @collaborativeterra.net
Πληροφορίες: Δημήτρης Κατσαρέλλος
Τηλ.:697-940-9175
Email: collaborativeterra.net@gmail.com

