
 

 

                                                                                           

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

Σας καλούμε την Πέμπτη 17/11 και ώρα 13:00 

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας 
 
 

Η Ενεργειακή μετάβαση της πόλης της Καρδίτσας αποτελεί πλέον μια 

αναγκαιότητα, η οποία απαιτεί την συμμετοχή και συνεργασία όλων των φορέων 

καθώς και των πολιτών, προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα και να επιφέρει τα μέγιστα 

δυνατά οφέλη για όλες τις κοινωνικές ομάδες.  

 

Για τουλάχιστον μια δεκαετία υπάρχει συστηματική προσπάθεια από Φορείς 

της Καρδίτσας να σχεδιάσουν και να επιτύχουν την βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας 

εφαρμόζοντας μοντέλα και πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού για την δημιουργία 

των αναπτυξιακών της σχεδίων, συμμετέχοντας σε έργα που προσφέρουν μεταφορά 

γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενεργειακής μετάβασης 

και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και προσπαθώντας τη συμμετοχή της 

Καρδίτσας σε πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν τους 

απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των 

απαραίτητων έργων για την ενεργειακή μετάβαση και κλιματική ουδετερότητα. 

 

Στόχος της συνάντησης η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Δήμου 

Καρδίτσας και την υποστήριξη της ΑΝΚΑ είναι να παρουσιάσουμε και να 

συζητήσουμε τις δράσεις, έργα και σχέδια που αναπτύσσουν και υλοποιούν οι 

διαφορετικοί Φορείς και Τοπικές Ομάδες της Καρδίτσας προκειμένου να βρούμε 

κοινά σημεία και να ενώσουμε τις δυνάμεις και το έργο μας προκειμένου να 

καταστήσουμε την Καρδίτσα μια Ενεργειακά και Οικονομικά βιώσιμη, κλιματικά 

ουδέτερη πόλη.  

 

Η συνάντηση αυτή θα είναι η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων με στόχο 

την ενημέρωση, κατανόηση και συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της πόλης για 

την προτεραιοποίηση και υλοποίηση δράσεων και έργων για την ενεργειακή 

μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα. Στη συνάντηση θα παρουσιάσουν τις 

Δράσεις και τα Σχέδια τους ο Δήμος, η ΑΝΚΑ, η Συνεταιριστική Τράπεζα και η ΕΣΕΚ. 

Επιδίωξη του Δήμου είναι να προβούν σε ανάλογες παρουσιάσεις κάθε άλλος 

Φορέας και Ομάδα της Καρδίτσας που εργάζεται προς την κατεύθυνση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί μια πλήρης καταγραφή και συνεργασία για την από 

κοινού αντιμετώπιση των εν λόγω θεμάτων. 
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13:00 – 13:15 

 

 

Χαιρετισμός και Στόχος της Συνάντησης (15 min) 

 

13:15 – 13:35 

 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Δράσεις του Δήμου Καρδίτσας (20 min) 

 

13:35 – 13:50 

 

 

Έργα και Δράσεις της ΑΝΚΑ (15 min) 

 

13:50 – 14:05 

 

 

Ρόλος και Δράσεις της ΕΣΕΚ (15 min) 

 

14:05 – 14:20 

 

 

Χρηματοδοτήσεις Ενεργειακών Έργων από την Συνεταιριστική 

Τράπεζα και οι Προοπτικές τους (15 min) 

 

 

14:20 - 14:40 

 

 

Σύνθεση Απόψεων και Επόμενα Βήματα για το Συμμετοχικό Ενεργειακό 

Σχεδιασμό (20 min) 

 

 

14:40 - 15:00 

 

 

Συζήτηση 

 

 
 
 
 
  


