
  
 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Ashoka- Schneider Electric Foundation 2017-2018 

 “Κνηλσληθή Καηλνηνκία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Δλεξγεηαθήο Φηώρεηαο” 

26 Ματνπ 2017, Γαιιηθό Ιλζηηηνύην, ίλα 31, Αζήλα, 16:30-19:30 

Σν Schneider Electric Foundation, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Fondation de France, θαη ε Ashoka, ζε ζπλέρεηα ηεο 
επηηπρεκέλεο ηνπο ζπλεξγαζίαο ηελ πεξίνδν 2015- 2016, επηβεβαηώλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζην 
λα βειηησζνύλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ ζηελ Δπξώπε ζπλερίδνληαο ην πξόγξακκα 
“Κνηλσληθή Καηλνηνκία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο Δλεξγεηαθήο Φηώρεηαο” ηελ πεξίνδν 2017- 2018.  

Σν πξόγξακκα έρεη σο ζηόχο λα εληνπίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε 15-20 θαηλνηόκσλ πξσηνβνπιηώλ 
ζε επξσπατθό επίπεδν πνπ πξνζθέξνπλ δεκηνπξγηθέο ιύζεηο θαη επηθέξνπλ θνηλσληθή αιιαγή ζηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο ελεξγεηαθήο βησζηκόηεηαο ζε πέληε 
επξσπατθέο ρώξεο: Γεξκαλία, Διιάδα, Ιηαιία, Πνξηνγαιία θαη Ιζπαλία.Σα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ζα 
αλαθνηλσζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 23εο πλεδξίαο ηεο Γηάζθεςεο ησλ πκβαιινκέλσλ Μεξώλ (Conference of 
the Parties) ηεο ύκβαζεο- Πιαηζίνπ ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (ελ ζπληνκία COP23) ην Ννέκβξην ηνπ 
2017 ζηε Βόλλε (Γεξκαλία).   

Οη επηιεγκέλεο πξσηνβνπιίεο ζε θάζε ρώξα ζα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε πεξίπνπ 300 σξώλ κε 
ζηόρν ηε ράξαμε κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Σελ άλνημε ηνπ 2018 νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
πξόγξακκα ζα παξνπζηάζνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε Δπξσπατθή πλάληεζε πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ρώκε (Ιηαιία). 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα από ηηο 12 Ινπλίνπ 2017 κέρξη ηελ 1ε 
Οθησβξίνπ 2017 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Οη ζηόχοι ηης εκδήλωζης πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 26 Ματνπ 2017 ζηελ Αζήλα είλαη: 

- Γηάινγνο κε ηελ θνηλόηεηα εκπεηξνγλώκσλ γύξσ από ην θαηλόκελν ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο θαη 
ηεο ελεξγεηαθήο βησζηκόηεηαο. 

- πλεξγαζία ζηελ απνηύπσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ησλ θαηλνηνκηώλ ζηελ Διιάδα. 
- Αλάπηπμε ζπλεξγεηώλ γηα ηε δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ δηθηύνπ. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ληθεηέο ηεο πξνεγνύκελεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (2015- 2016) κπνξείηε λα 
βξείηε ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν: https://www.ashoka.org/fr/histoire/meet-social-innovation-tackle-fuel-poverty-
european-programme-winners 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα 2017- 2018 κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο http://tacklefuelpoverty.com θαη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε Μαηίλα Μάγθνπ ζην 
greece@tacklefuelpoverty.com 

Σημείωζη: η εκδήλωζη θα πραγμαηοποιηθεί ζηα ελληνικά και ζηα αγγλικά τωρίς ηασηότρονη μεηάθραζη.  

χεηικά με ηην Ashoka: Ο κε θεξδνζθνπηθόο, κε θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο Ashoka απνηειεί ην κεγαιύηεξν παγθόζκην 
δίθηπν θνηλσληθώλ επηρεηξεκαηηώλ πνπ εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο ηνπο κε ζηόρν ηελ θνηλσληθή αιιαγή 
θαη ηελ επίιπζε θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://www.ashoka.org 

χεηικά με ηο Schneider Electric Foundation: To Schneider Electric Foundation, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Fondation de France 
θαη κε αξσγό ην δίθηπν ζπλεξγαηώλ ηνπ, έρεη σο ζηόρν ηελ πξνώζεζε ιύζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνθιήζεσλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. ε αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο ην Ιδξπκα ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε 
ζέκαηα εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζην πξόγξακκα Schneider Electric Access to Energy. ε 
ώξηκεο νηθνλνκίεο, ην „Ιδξπκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο.Πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο: http://www.schneider-electric.com/en/about-us/sustainability/foundation.jsp. 
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