
Μια γιορτή από και για την κοινότητα για να
φορτίσουμε όλοι μαζί, με θετική ενέργεια! Μια
ευκαιρία να γνωριστούμε, να διασκεδάσουμε και
παράλληλα να μάθουμε για την δική μας ενέργεια
μέσα από ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε τοπικά
εγχειρήματα βιομάζας, κλειστό βιωματικό
εργαστήριο για την αποτίμηση του κοινωνικού
αντικτύπου της ΕΣΕΚ, και υπαίθριες ενημερωτικές
δράσεις, μετά μουσικής, στο Παυσίλυπο.

Καρδίτσα
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 – 25 Ιουνίου, 2022

Τοποθεσία συνάντησης
25/06/2022 Υπαίθρια ενημέρωση:
 Θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό χώρο του
Παυσίλυπου

Επικοινωνία:
Φιλίππου Βασίλης
Τηλέφωνο: +30 6980314061
Email: info@esek.gr / vafilpo@gmail.com

Φορείς που συμμετέχουν:

24/06/2022 Κλειστό βιωματικό εργαστήριο:
 Θα πραγματοποιηθεί στο Hotel Arni

mailto:info@esek.gr
mailto:vafilpo@gmail.com


Κλειστό Βιωματικό εργαστήριο!!

18:00 – 21:30 Αποτύπωση κοινωνικού αντικτύπου της Ενεργειακής
Κοινότητας Καρδίτσας
 17:45 – 18:00 Προσέλευση
18:00 – 18:20 Καλωσόρισμα, εισαγωγή
• Δυναμικό, προοπτικές και στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης
αγροτικής βιομάζας στην Ελλάδα. Παρουσίαση έργου AgroBioHeat (ΕΚΕΤΑ)
(5 min)
• Παρουσίαση του προγράμματος καταγραφής του κοινωνικού αντικτύπου
των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα (Κυριακή Μεταξά, Ίδρυμα Χάινριχ
Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης – Ελλάδα) (7 min)
• Παρουσίαση στόχων του εργαστηρίου (Δημήτρης Κιτσικόπουλος, Χρήστος
Βρεττός, Electra Energy coop) (8 min)
18:20 – 19:30 Φάση 1 και Φάση 2 
19:30 – 19:45 Διάλειμμα
19:45 – 21:00  Φάση 3
21:00 – 21:30 Κλείσιμο εργαστηρίου

Διοργάνωση: Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, Electra Energy coop, Ίδρυμα
Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας
(ΑΝΚΑ), τον Δήμο Καρδίτσας και το πρόγραμμα H2020 2ISECAP. 

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ – 24.06.2022

ΑΤΖΕΝΤΑ 

Γνωριμία με τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης βιομάζας!!

Επισκέψεις:
• Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ΕΣΕΚ 
• Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και προβατοτρόφων Δυτικής
Θεσσαλίας 
• Μοναστήρια (λέβητες βιομάζας) Πύλη Τρικάλων

Διοργάνωση: ΕΚΕΤΑ – ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ
Δηλώσεις συμμετοχής: karampinis@certh.gr / papasideri@paseges.gr

Χρήσιμες πληροφορίες: 
Σημείο συνάντησης - Μονάδα ΕΣΕΚ ώρα 09:00
Η μετακίνηση θα γίνει με ΙΧ κατόπιν συνεννόησης 

9.00 -
14.00

Τα έργα BECoop, AgroBioHeat και 2ISECAP έχουν λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την
καινοτομία (με αριθμ. 952930, 818369 και 8101033752 αντίστοιχα)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – 25.06.2022

Μια γιορτή για τη δική μας ενέργεια!

Υπαίθριο φεστιβάλ!!!
Μια γιορτή από και για την κοινότητα για να φορτίσουμε όλοι μαζί, με
θετική ενέργεια! Μια ευκαιρία να γνωριστούμε, να διασκεδάσουμε και
παράλληλα να μάθουμε για την δική μας ενέργεια μέσα από ενημερωτικές
και ψυχαγωγικές δράσεις.

16.00 -
22.00

18.00 -
21.30


