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Thessaloniki Sustainability Summit 
“Sustainable Cities and Ports” 
7 Σεπτεμβρίου, 2020, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 

Σύνοψη και συμπεράσματα 

 

Εισαγωγή 

Η «Σύνοδος Θεσσαλονίκης για την Αειφορία» (Thessaloniki Sustainability Summit) του 2020 στοχεύει στο 
να συγκεντρώσει επιστήμονες, τοπικές αρχές, πολιτικούς, επιχειρηματίες και άλλους ενδιαφερόμενους 
για να συζητήσουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και λιμένων ως κόμβους που συνδέουν τη ξηρά και 
τη θάλασσα.  

Το θέμα της συνόδου για φέτος, «Βιώσιμες πόλεις και λιμάνια», είναι σύμφωνο με την Ατζέντα 2030 και 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG του ΟΗΕ) καθώς και με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία. Η «Σύνοδος Θεσσαλονίκης για την Αειφορία» 2020 περιλαμβάνει μια σειρά 
συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης που εστιάζουν σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή 
επιστημόνων, κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων ενδιαφερομένων από διάφορες χώρες, 
εξασφάλισε ομάδες συζήτησης υψηλού επιπέδου, που οδήγησαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και 
αποτελέσματα. 

Η «Σύνοδος Θεσσαλονίκης για την Αειφορία» το 2020 φιλοξενήθηκε από τη Πολυτεχνική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς, λόγω της επιδημίας COVID-19, η Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε. 

Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε τη «Σύνοδο Θεσσαλονίκης για την Αειφορία» ως ετήσια 
εκδήλωση, παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση σε θέματα ενδιαφέροντος σχετικά 
με την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Εναρκτήρια συνεδρίας, Χαιρετισμοί 

Συντονιστές: καθ. Ν. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, καθ. Κ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ 

• Νικόλαος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, πρόεδρος του δικτύου του ΟΗΕ SDSN Black Sea 

• Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ 

• Νίκος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Πρύτανης ΑΠΘ 

• Sibylla BENDIG, Γενική Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

• Περικλής ΜΗΤΚΑΣ, πρόεδρος του δικτύου BSUN, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Κωνσταντίνος ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

• Άγις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

Ο καθηγητής Ν. Θεοδοσίου, εξ ονόματος της οργανωτικής επιτροπής, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση, είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα είτε μέσω του Zoom, του YouTube και του 
Facebook, στο Διαδίκτυο. Ανέλυσε τη σημασία της Συνόδου Θεσσαλονίκης για την Αειφορία, τα θέματα 
συζήτησης και την ημερήσια διάταξη της συνάντησης. 

Στη συνέχεια παρουσίασε εν συντομία το SDSN Black Sea, έναν από τους διοργανωτές της συνόδου. Τα 
δίκτυα λύσεων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών λειτουργούν υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την παγκόσμια διεύθυνση του καθηγητή Jeffrey Sachs, ενός από 
τους προσκεκλημένους ομιλητές της συνόδου. Ο στόχος αυτών των δικτύων είναι η κινητοποίηση της 
παγκόσμιας επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας για την προώθηση πρακτικών λύσεων για 
αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των στόχων αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) και 



της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού. Πριν από δύο χρόνια, ξεκίνησε ένα νέο περιφερειακό δίκτυο 
για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το SDSN Black Sea, που περιλαμβάνει δώδεκα χώρες, 
φιλοξενείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ ο καθηγητής Ν. Θεοδοσίου 
προεδρεύει αυτού του δικτύου μαζί με συναδέλφους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και εκπροσώπους από τις άλλες έντεκα χώρες. 

Ο καθηγητής Κ. Κατσιφάρακης, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής που φιλοξενεί την εκδήλωση, 
καλωσόρισε επίσης τους συμμετέχοντες και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σύνοδος θα είναι επιτυχής 
λόγω του ενδιαφέροντος και επίκαιρου θέματος. Η τρέχουσα πανδημία επιβάλλει την πρόκληση να 
επιτευχθεί μια άλλη μορφή βιωσιμότητας που θα προστατεύει τη δημόσια υγεία χωρίς να διαταράσσει 
τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. 

Ο καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου, Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε τη 
σημασία της συνάντησης με στόχο την προσέγγιση επιστημόνων, τοπικών αρχών, πολιτικών, 
επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερομένων, όχι μόνο για να συζητήσουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
πόλεων και λιμένων αλλά και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ανάμεσά τους για να βρουν κοινό έδαφος 
για συνεργασία στην υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Βιώσιμες πόλεις μπορούν να 
θεωρηθούν εκείνες που έχουν ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η 
Θεσσαλονίκη είναι μια ανερχόμενη δύναμη όσον αφορά στους τρεις πυλώνες της αειφορίας που είναι η 
οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παίζει ζωτικό 
ρόλο στην εξέλιξη της πόλης, καθώς το στους στόχους του περιλαμβάνονται η εξωστρέφεια, η 
επιχειρηματικότητα, ο βιώσιμος τρόπος σκέψης και η δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης εκπαιδευτικής 
κοινότητας. 

Η κ. Bendig, Γενική Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξέφρασε τη λύπη της για 
το γεγονός ότι η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε στο Γερμανικό Περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, καθώς λόγω της επιδημίας COVID-19, η Διεθνής Έκθεση ακυρώθηκε για φέτος. Τόνισε ότι 
η πιο σημαντική πρόκληση της εποχής μας, δεν είναι ο κορωνοιός, αλλά η κλιματική αλλαγή. Η κατάσταση 
είναι πολύ σαφής και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι χωρίς τις σημαντικές προσπάθειες κάθε χώρας, 
κάθε κυβέρνησης, κάθε θεσμικού οργάνου και κάθε πολίτη, η κλιματική αλλαγή δεν θα σταματήσει. 
Ευχήθηκε ότι η επιτυχία αυτού του συνεδρίου θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά σε βιώσιμες πόλεις, 
σε βιώσιμα λιμάνια και σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. 

Ο καθηγητής Π. Μήτκας, πρώην πρύτανης του ΑΠΘ, πρόεδρος του δικτύου BSUN και πρόεδρος της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, παρουσίασε εν συντομία το δίκτυο πανεπιστημίων της Μαύρης 
Θάλασσας, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 120 πανεπιστήμια από την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας και αφορά στη συνεργασία και στην ειρήνη. Ο καθηγητής Μήτκας τόνισε τις ισχυρές σχέσεις 
μεταξύ BSUN και SDSN Black Sea, καθώς και δύο δίκτυα έχουν συνδιοργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων 
για την αειφόρο ανάπτυξη. Ένα από τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δικτύων είναι ένα νέο 
έργο που ξεκίνησε σε συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Financial University της Ρωσίας, για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για την υλοποίηση των SDGs 
στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας . Αυτό το έργο επιτεύχθηκε μετά από την ισχυρή 
υποστήριξη του Πρέσβη Μ. Χριστίδη, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
της Μαύρης Θάλασσας. 

Ο κ. Γιούτικας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, τόνισε ότι η μετατροπή της Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της περιοχής, 
σε μια σύγχρονη, βιώσιμη και έξυπνη πόλη είναι η ουσία του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Μία από τις κύριες προτεραιότητες είναι να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης και των κύριων εθνικών οδών της Ελλάδας. Ο νέος αυτοκινητόδρομος της 
περιφερειακής οδού που παρακάμπτει την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται να βελτιώσει τις 
μεταφορές και να μειώσει την κυκλοφορία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δημιούργησε ένα δίκτυο παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραμέτρων από διάφορα σημεία της πόλης. Πολλά έργα, που χρηματοδοτούνται κυρίως από 
ευρωπαϊκούς πόρους, βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος της Περιφέρειας 



Κεντρικής Μακεδονίας. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις πιστεύεται ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη 
βιωσιμότητα της πόλης και στη δυνατότητα μας να κοιτάμε στο μέλλον με αισιοδοξία. 

Ο καθηγητής Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), 
ξεκίνησε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζουμε μια σειρά από 
προκλήσεις που ποτέ δεν περιμέναμε να βιώσουμε, πανδημίες, βαθιά ύφεση σε παγκόσμια κλίμακα, 
συνεχιζόμενη περιβαλλοντική κρίση. Σε αυτό το περιβάλλον οι ανθεκτικές αστικές υποδομές θα πρέπει 
να αποδώσουν και να διασφαλίσουν μια εφικτή και λειτουργική μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης 
ανάπτυξης που θα εγγυάται δίκαιες προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΥΑΘ 
εργάζεται σε ένα νέο επενδυτικό σχέδιο που τα επόμενα χρόνια θα διπλασιάσει την ικανότητα διύλισης 
του νερού, θα ανανεώσει το σχέδιο επεξεργασίας αποχέτευσης προκειμένου να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητά του ώστε να μπορούν τα επεξεργασμένα λύματα να διατίθενται για γεωργική χρήση 
και τέλος θα οδηγήσει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρίας, κατά 40%. Η ΕΥΑΘ 
συνεργάζεται στενά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στον τομέα της έρευνας. Ένα λαμπρό παράδειγμα 
αυτής της συνεργασίας είναι ένα νέο ερευνητικό έργο, το οποίο χρησιμοποιεί φυσικοχημικά μοντέλα για 
τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης COVID στα λύματα της πόλης. 

 

Εναρκτήρια συνεδρίας, Χαιρετισμοί 

Νικόλαος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ, Νίκος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Sibylla BENDIG, Περικλής 
ΜΗΤΚΑΣ, Κωνσταντίνος ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ, Άγις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Συνεδρία 1: Βιώσιμες πόλεις: Σημερινή κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές 

Συντονιστής: καθ. Ν. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μέλος της Γερμανικής 
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 

• Δημήτρης ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ,  
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και Δήμαρχος Τρικκαίων 

• Gerhard BAUER, 
 District Chief Executive Schwäbisch Hall county, Germany 

• Prof. Johannes ORPHAL, 
 Director, Head of Div. Natural and Built Envir. Karlruher Institute of Technology 

• Δρ Δημήτριος ΤΖΟΒΑΡΑΣ, 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Δύο εξέχοντες πολιτικοί και δύο διακεκριμένοι ερευνητές, σε κάθε ομάδα ένας από την Ελλάδα και ένας 
από τη Γερμανία, εξέφρασαν στην πρώτη συνεδρία,  τις απόψεις τους για βιώσιμες πόλεις. Η συνολική 
συζήτηση αποκάλυψε ότι η ουδετερότητα άνθρακα και η κυκλικότητα είναι απαραίτητα στοιχεία για την 
αστική βιωσιμότητα. Όσον αφορά στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, υπήρξε συμφωνία ότι πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε κατάλληλες πρακτικές επιβεβαιωμένης 
αποτελεσματικότητας. Μέσω της διεθνούς συνεργασίας είναι σημαντικό να εντοπίσουμε επιτυχημένες 
εμπειρίες σε μεμονωμένες πόλεις που μπορούν να μεταφερθούν αλλού. 



Επιπλέον, τονίστηκε ότι η αξιοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί προϋπόθεση για τη 
βιωσιμότητα. Καθώς ζούμε σε περιόδους ψηφιακού μετασχηματισμού, θα πρέπει όλο και περισσότερο 
να βασιζόμαστε σε δεδομένα και εργαλεία για τη σωστή τους διαχείριση για τη βελτιστοποίηση του 
δρόμου προς τη βιωσιμότητα. Στη συζήτηση τονίστηκε ότι για επαρκείς στρατηγικές χρειαζόμαστε κοινή 
κατανόηση και συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν 
το ρόλο του συντονιστή, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ακαδημαϊκών και των 
επιχειρήσεων. Η ομάδα συζήτησης συμφώνησε ότι οι συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι 
κατάλληλες για την εφαρμογή καλών πρακτικών, στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Ίσως η πιο σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη της αειφορίας είναι η συμμετοχή των πολιτών. Ο 
πληθυσμός των πόλεων πρέπει να παρακινηθεί να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για βιωσιμότητα, 
και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι πολίτες είναι πεπεισμένοι ότι αυτό που τους ζητείται να 
κάνουν είναι προς όφελός τους. Είναι σημαντικό τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, αλλά και οι τοπικές 
κυβερνήσεις να συνεργαστούν για την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στον πληθυσμό των πόλεων σε 
όλα τα ηλικιακά επίπεδα. 

Τέλος, αναμένονται καινοτόμες πρακτικές και πρωτοποριακές νέες τεχνολογίες από έρευνα υψηλού 
επιπέδου που διεξάγεται σε πολλά έργα συνεργασίας. Αυτός είναι ένας άλλος σημαντικός τομέας για τη 
διεθνή συνεργασία, και σημειώθηκε ότι τόσο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και το 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης διατηρούν πολύ στενές και ισχυρές συνεργασίες με 
εταίρους από ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς κλάδους. 

 

Συνεδρία 1: Βιώσιμες πόλεις: Σημερινή κατάσταση, προκλήσεις και προοπτικές 

Δημήτριος ΤΖΟΒΑΡΑΣ, Δημήτρης ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Νικόλαος ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Gerhard BAUER, Johannes 
ORPHAL 

 

Συνεδρία 2: Ακολουθώντας τη ροή της ρύπανσης. Από τα ποτάμια ως τη θάλασσα  

Συντονιστής: καθ. Ν. Θεοδοσίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του δικτύου των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης SDSN Black Sea 

• Marc Daniel HEINTZ, 
International Commission for the Protection of the Rhine 

• Matthias ZESSNER-SPITZENBERG, 
TU Wien, project leader of the DANUBE-HAZARD DSPF project 

• Γιάννης Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ  
καθ. Παράκτιας Μηχανικής και Ωκεανογραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Στη δεύτερη ομάδα συζήτηση με θέμα «ακολουθώντας τη ροή της ρύπανσης: από τα ποτάμια ως τη 
θάλασσα», είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με διακεκριμένους επιστήμονες για το θέμα. Έμφαση 
δόθηκε σε δύο από τους πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς ποταμούς, τον Ρήνο και τον Δούναβη και δύο 



θάλασσες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η λειψυδρία είναι ένα από 
τα πιο σημαντικά προβλήματα της εποχής μας και αναμένουμε δυστυχώς, ότι το πρόβλημα αυτό θα 
ενταθεί στο προσεχές μέλλον λόγω της αύξησης του πληθυσμού, της περιβαλλοντικής ζήτησης νερού και 
φυσικά της κλιματικής αλλαγής. Η ρύπανση των υδάτων κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, καθώς 
μειώνει τη διαθεσιμότητα καθαρού νερού. 

Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην ομάδα συζήτησης, παρουσίασαν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα για 
την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων σε όλα τα υδάτινα σώματα που εξετάστηκαν, στον 
ποταμό Ρήνο, στον ποταμό Δούναβη, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Μπορεί κανείς να 
αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει πολλά, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, σε μια προσπάθεια να 
μειωθούν οι πηγές και η ένταση της ρύπανσης, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό εξακολουθεί να 
μην είναι αρκετό. Η διεθνής συνεργασία σε αυτά τα διασυνοριακά υδάτινα σώματα, είναι μείζονος 
σημασίας και γι' αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων, των πολιτικών, 
των καταναλωτών κ.λπ. πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες, η διαδικασία υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, οδηγούν στο δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 

 

Συνεδρία 2: Ακολουθώντας τη ροή της ρύπανσης. Από τα ποτάμια ως τη θάλασσα  

Γιάννης N. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ, Νικόλαος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Marc Daniel HEINTZ, Matthias ZESSNER-SPITZENBERG. 

 

Συνεδρία 3: Γαλάζια ανάπτυξη  
Συντονιστής: καθ. Γρ. Ζαρωτιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κοσμήτορας Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

• Alexandra HARRINGTON 
Director of Studies, International Law Association of Colombia, Visiting Assistant Professor of Law, 
Albany Law School. 

• Ruslana Rachel PALATNIK 
Senior Researcher in the Natural Resource and Environmental Research Center – University of Haifa 
and Chair of the Department of Economics and Management in The Max Stern Yezreel Valley College 

• Dimitris DIMITRIADIS  
European Economic and Social Committee  

• Eden MAMUT 
Black Sea Universities Network 

Και τα τέσσερα μέλη της τρίτης ομάδας συζήτησης για την Γαλάζια Ανάπτυξη, συμμετείχαν ουσιαστικά 
συνεισφέροντας στα ακόλουθα σημεία. (1) Η κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας μπορεί να είναι πραγματικότητα, αν και σήμερα η κατάσταση είναι 
γεμάτη πολιτικές και θεσμικές δυσκολίες, καθώς και κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσιμες 
καταστάσεις. (2) Η συνεργασία και ο σεβασμός είναι οι δύο λέξεις-κλειδιά στις οποίες πρέπει να 



οικοδομήσουμε, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. (3) Εξόρυξη φυσικών πόρων, 
μολονότι μπορεί να είναι μια ευκαιρία, δεν πρέπει να νοείται ως ευκαιρία για γρήγορο κέρδος. Επιπλέον, 
ακολουθώντας μια πορεία προς την οικονομία μηδενικού άνθρακα δεν θα είχε πάρα πολύ κόστος από 
την άποψη των απωλειών του ΑΕΠ. Αντιθέτως, τα επιχειρήματα της «Ολλανδικής νόσου» και το λογικό 
κόστος «καθαρισμού» και «διαπραγμάτευσης» είναι καλοί λόγοι για περιορισμένη χρήση αυτών των 
πόρων. (4) Η ΕΕ πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εξυπηρετήσει το μέλλον της 
Γαλάζιας Οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, εκτός από την πολύ 
ευκολότερη περίπτωση της Δυτικής Μεσογείου, όπου οι θεσμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της 
νότιας ακτής πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 

 

Συνεδρία 3: Γαλάζια ανάπτυξη  

Ruslana Rachel PALATNIK, Eden MAMUT, Γρηγόρης ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ, Δημήτρης ΔΗΜΤΡΙΑΔΗΣ, Alexandra 
HARRINGTON 

 
Συνεδρία 4: Βιώσιμη λειτουργία λιμένων  
Συντονίστρια: καθ. Φοίβη Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συν-πρόεδρος δικτύου ΟΗΕ 
SDSN Greece, Διευθύντρια EIT Climate-KIC Hub Greece 

• Riccardo ΛΑΜΠΙΡΗΣ,  
CEO TAYPED (Hellenic Republic Asset Development Fund) 

• Δημήτρης ΣΠΥΡΟΥ,  
Consultant Piraeus Port Authority S.A.  

• Αγγέλικα ΚΕΜΕΝΕ  
CEO, Co-founder Optima-X | Head of Market Analysis & Intelligence, Optima Shipping Services 

• Λυδία ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
SDSN Greece and EIT Climate KIC hub Greece manager 

Τα λιμάνια είναι μέρη όπου αλληλεπιδρούν πολλαπλά συστήματα (ναυτιλία, ενέργεια, απόβλητα, 
τουρισμός και άλλες μεταφορές). Τα λιμάνια μπορούν είτε να είναι hotspot εκπομπών είτε κόμβοι που 
μπορούν να δρομολογήσουν τεράστιες αλλαγές. Οι λιμένες και οι ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελούν 
βασικό κόμβο της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80% του όγκου 
(70% της αξίας) του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης (από λιμάνι σε λιμάνι). Οι 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που σχετίζονται με τα λιμάνια είναι διττές, δηλαδή οι επιπτώσεις των 
θαλάσσιων μεταφορών στο περιβάλλον (π.χ. ρύπανση, εκπομπές CO2) και αντιστρόφως οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές (π.χ. κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή). Από 
αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παγκόσμιες προκλήσεις, υπό 
το πρίσμα της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Με 
συστηματικό τρόπο, το EIT Climate-KIC συνεργάζεται με μια μικρή ομάδα λιμενικών αρχών υψηλής 
φιλοδοξίας στη Βαλένθια (Ισπανία) και τον Πειραιά (Ελλάδα) και το Υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου για 
να καταδείξει πώς οι φιλόδοξοι θαλάσσιοι κόμβοι μπορούν να αποτελέσουν καταλύτες για την 



αναστροφή των ταχέως αναπτυσσόμενων εκπομπών αερίων από τη διεθνή ναυτιλία και το εμπόριο 
χρησιμοποιώντας προσέγγιση καινοτόμων συστημάτων. Άλλη μια πρωτοβουλία με επικεφαλής το SDSN 
Greece ξεκίνησε στο COP25 τον Δεκέμβριο του 2019 στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Tο Global Roundtable 
for Sustainable Shipping and Ports στοχεύει στη συγκέντρωση ερευνητών, ναυπηγών, πλοιοκτητών, 
λιμένων και πολιτικών, από όλο τον κόσμο, να εργαστούν σε τεχνολογικές και πολιτικές καινοτομίες που 
επιδιώκουν καθαρές μηδενικές εκπομπές στον ναυτιλιακό τομέα έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, το πιο φιλόδοξο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην αύξηση του στόχου 
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ για το 2030 σε τουλάχιστον 50% σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990, δημιουργώντας το πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων, συνοδευόμενο από έναν αρχικό 
χάρτη πορείας για βασικές πολιτικές στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, στις πράσινες τεχνολογίες 
και τις βιώσιμες λύσεις. Κατ' αρχήν, οι λιμένες της ΕΕ συνεχίζουν να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους 
επιδόσεις και να διατηρούν ή ακόμη να ενισχύουν περαιτέρω τις πολιτικές συμμόρφωσης, προστασίας 
του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξη. Παρόλο που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να 
εφαρμοστούν ταυτόχρονα «βέλτιστες πρακτικές» για όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
δημιουργούν οι λιμενικές δραστηριότητες, γίνονται όλο και περισσότερο θετικά βήματα προς την 
αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση. 

 
Συνεδρία 4: Βιώσιμη λειτουργία λιμένων 

Φοίβη ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, Riccardo ΛΑΜΠΙΡΗΣ, Αγγέλικα ΚΕΜΕΝΕ, Λυδία ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Δημήτρης ΣΠΥΡΟΥ 

 

Συνεδρία 5: Βιώσιμη ναυτιλία  
Συντονιστής: κα. Λ. Ντζιαχρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

• Μαρία ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, 
Regional Representative in Eastern Mediterranean Cruise Lines Intern. Association 

• Κώστας ΓΚΟΝΗΣ, PhD 
Director / Secretary General, International Association of Dry Cargo Shipowners 

• Παναγιώτης ΜΗΤΡΟΥ 
Global Gas Segment Manager, Lloyd’s Register Marine & Offshore, Athens Greece 

Η τελευταία ομάδα συζήτησης είχε ως θέμα την Βιώσιμη Ναυτιλία. Η ναυτιλία πρέπει να συμβάλει στους 
συνολικούς περιβαλλοντικούς στόχους ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Ο στόχος του Διεθνούς Οργανισμού 
Ναυτιλίας (IMO) για μείωση κατά 70% των αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα μεταφοράς έως το 2050 
σε σύγκριση με το 2008 και το 50% του συνόλου των αερίων του θερμοκηπίου, παρουσιάζει πρωτοφανείς 
τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτές οι προκλήσεις 
αυξάνονται περαιτέρω από τις διαρκείς επιπτώσεις του COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής 
των δραστηριοτήτων για κρουαζιέρες στα λιμάνια όλου του κόσμου, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. 
Παρά τις δυσάρεστες περιστάσεις, η ναυτιλιακή βιομηχανία φαίνεται δεσμευμένη να παρέχει τις 
συμφωνηθείσες μειώσεις. Η τέταρτη μελέτη του IMO για τα αερίου του θερμοκηπίου ανέφερε αύξηση 
κατά 40% στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ 2008 και 2018, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι οι εκπομπές 



CO2 από τη ναυτιλία μειώθηκαν κατά 10% την ίδια περίοδο. Αυτό υποδηλώνει βελτίωση της έντασης 
άνθρακα της βιομηχανίας, η οποία είναι τώρα μεταξύ 21 και 29% καλύτερη από ότι το 2008. Ωστόσο, η 
πρόοδος δεν είναι αρκετή και πρέπει να ληφθούν στο μέλλον πιο γενναία και περιεκτικά μέτρα για την 
επίτευξη των αναμενόμενων στόχων. Καθώς δεν υπάρχει μαγική λύση, οι διαχειριστές πλοίων θα πρέπει 
να εξετάσουν με αμερόληπτο τρόπο όλες τις επιχειρησιακές, τεχνολογικές και οικονομικές επιπτώσεις 
των επιλογών τους για νέα πλοία ή μετασκευές πλοίων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν νέα καύσιμα 
(υγροποιημένο φυσικό αέριο και συνθετικά καύσιμα), αποδοτικές τεχνολογίες επί του σκάφους 
(σχεδιασμός κύτους, υλικά, βοήθεια πρόωσης αιολικής ενέργειας), αλλά και νέα μοντέλα 
βελτιστοποίησης επιχειρησιακών και εμπορευματικών μεταφορών. Η βιομηχανία θα απαιτήσει τη 
βοήθεια νηογνωμόνων αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη λήψη των σωστών αποφάσεων ενώ 
έχει προτείνει στο επίπεδο του ΙΜΟ, την ιδέα της δημιουργίας ενός σημαντικού ταμείου (της τάξης των 5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) για τη στήριξη της έρευνας σκαφών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα. Αυτή η χρηματοδότηση και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φαίνεται πράγματι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 

 

Συνεδρία 5: Βιώσιμη ναυτιλία  
Κώστας ΓΚΟΝΗΣ, Λεωνίδας ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ, Μαρία ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Παναγιώτης ΜΗΤΡΟΥ 

 

Συνεδρία 6: Προσκεκλημένοι ομιλητές  
Συντονιστές: καθ. Ν Θεοδοσίου, καθ. Ν. Μουσιόπουλος 

• Prof. Jeffrey SACHS,  
Columbia University, Sustainable Development Solutions Network 

• Prof. Franz Josef RADERMACHER, 
Professor of Informatics at Ulm University, President of the German Senat der Wirtschaft e.V. 

Ο καθηγητής Jeffrey Sachs ξεκίνησε την ομιλία του υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε 
τώρα μια πρωτόγνωρη απειλή για την παγκόσμια βιωσιμότητα και αυτό οφείλεται στις ενέργειές μας που 
επιτρέπουν την αλλαγή του κλίματος, τη ρύπανση, μεταβολή της βιοποικιλότητας και τις ολοένα 
συχνότερες ασθένειες όπως το COVID-19. 

Τόνισε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της πιο σημαντικής πολιτικής απάντησης σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ βασίζεται σε ένα σχέδιο για την αποδέσμευση του 
ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα έως το 2050, αλλά βασίζεται επίσης σε ισχυρά μέτρα, όχι μόνο 
για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και την κυκλική οικονομία με πολύ μεγάλη έμφαση σε βασικούς 
τομείς της ρύπανσης και της διαχείρισης αποβλήτων και τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες, η υιοθέτηση 
μιας πολιτικής «από την παραγωγή στην κατανάλωση» για τη βιώσιμη χρήση γης. Θεωρεί μια πρόκληση 



για τα πανεπιστήμια το γεγονός ότι η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ συνθέτει μεν ένα λεπτομερές πλαίσιο, 
αλλά στερείται σχεδίου. Υπό αυτήν την έννοια, είναι μια ιδανική στιγμή για όλους να εντείνουν το 
συντονισμένο έργο τους για να υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη στο να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα. Ο βασικός 
αποπροσανατολισμός αυτή τη στιγμή, εκτός από το COVID-19, για ένα τέτοιο σχέδιο είναι το φυσικό 
αέριο της Μεσογείου, καθώς, περισσότερος χρόνος, περισσότερες προσπάθειες, περισσότερη πολιτική, 
αφιερώνεται για την αναζήτηση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και ορυκτών καυσίμων, παρά για το 
πώς η οικονομία θα απεξαρτηθεί από τον άνθρακα. Η επένδυση στο φυσικό αέριο είναι χάσιμο χρόνου 
και χρήματος, δεδομένου ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε πράσινες τεχνολογίες και τεχνολογίες 
μηδενικού άνθρακα, που υποστηρίζονται από προϋπολογισμούς έρευνας του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος HORIZON και του ταμείου ανάκαμψης, της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ως 
SDSN έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με πολύ ενεργή 
συμμετοχή του SDSN Greece και του SDSN Black Sea. 

Κατά τη γνώμη του, η πράσινη βιομηχανία, τα ηλεκτρικά οχήματα, οι μπαταρίες, τα φωτοβολταϊκά, τα 
έξυπνα δίκτυα θα εξασφαλίσουν την ευημερία της Ευρώπης. Πρέπει να επωφεληθούμε από το γεγονός 
ότι έχουμε πίσω μας τη βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης, έχουμε τον ήλιο, την ηλιακή ενέργεια, τις 
άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσα σ’ όλα αυτά, έχουμε και την ζωτική ανάγκη για βιώσιμη 
χρήση γης. 

 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
παρουσιάστηκε από τον Καθ. Franz Josef Radermacher του Πανεπιστημίου της Ulm. Η τεχνολογία που 
παρουσιάστηκε χρησιμοποιεί την ενέργεια π.χ. του ανέμου  ή του ήλιου για την παραγωγή συνθετικών 
υγρών ή αερίων καυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών. Για παράδειγμα, 
μπορεί η ενέργεια να μετασχηματιστεί σε βενζίνη ή κηροζίνη και να χρησιμοποιηθεί από τον υφιστάμενο 
στόλο οχημάτων ή αεροπλάνων αντίστοιχα. Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι ως 
πρώτη ύλη παραγωγής των συνθετικών καυσίμων χρησιμοποιεί το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή το 
κύριο αέριο του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, δίπλα σε μια συμβατική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (π.χ. από φυσικό αέριο) μπορεί να δημιουργηθεί μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ. Η 
ενέργεια από τα πάνελ και το διοξείδιο του άνθρακα από τη συμβατική μονάδα μπορούν να μας δώσουν 
ένα νέο συνθετικό καύσιμο! Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή. Από τη μια μεριά έχουμε την παραγωγή 
νέου καυσίμου και από την άλλη μεριά η συμβατική μονάδα έχει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον 
παρά τη χρήση φυσικού αερίου! 

Πέρα από το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η παραγωγή του νέου συνθετικού καυσίμου είναι 
προφανής. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τα υφιστάμενα οχήματα. Μαζί δηλαδή με την 
εισαγωγή νέων καθαρών ηλεκτρικών οχημάτων, τα συνθετικά καύσιμα μπορούν να βοηθήσουν να 
μειωθούν οι εκπομπές ρύπων άμεσα και από τον υφιστάμενο στόλο. Διαφορετικά, η ανανέωση όλου του 
στόλου οχημάτων με ηλεκτρικά είναι μια διαδικασία χρονοβόρα αλλά και με πολύ υψηλό κόστος που σε 
χώρες σαν την Ελλάδα με αργή ανανέωση του στόλου θα έπαιρνε δεκαετίες. Μπορούν λοιπόν τα 
συνθετικά καύσιμα να συμβάλουν σημαντικά στο δεδομένο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
εκμηδένιση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές. 

Ο καθ. Radermacher δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση της νέας τεχνολογίας αλλά αναφέρθηκε εκτενώς 
και σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξής της. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει άμεσα 
να έρθει σε επικοινωνία με χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου για συνεργασία. Η στόχευση προς την Αφρική 
γίνεται και δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η Β. Αφρική διαθέτει άπλετο ηλιακό δυναμικό και ελεύθερες 
εκτάσεις, όπως π.χ. την έρημο της Σαχάρα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της 
απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Κατά τον καθηγητή, η Ευρώπη δεν έχει επαρκές 
ελεύθερο έδαφος, ούτε και καλό ηλιακό δυναμικό για να εξασφαλίσει αυτάρκεια σε ενέργεια. Χώρες 
όπως η Ελλάδα και η Κύπρος βεβαίως έχουν πολύ καλά κλιματολογικά στοιχεία αλλά περιορισμένο 
ανεκμετάλλευτο έδαφος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια παρέμβαση. Ο δεύτερος 
λόγος είναι επίσης πολύ σημαντικός. Συγκεκριμένα, τέτοιες μονάδες μπορούν να προσφέρουν μια νέα 
πηγή εισοδήματος στις, κατά πλειοψηφία, φτωχές χώρες της Αφρικανικής ηπείρου και να βελτιώσουν 



σημαντικά το μέσο βιοτικό επίπεδο, αναστέλλοντας τάσεις μετανάστευσης. Συνολικά δηλαδή 
προσφέρουν τη δυνατότητα δικαιότερου καταμερισμού του παραγόμενου πλούτο, συνεισφέροντας στην 
αειφορική ανάπτυξη των λαών στην Ευρώπη και στην Αφρική. 

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο καθηγητής Radermacher παραίνεσε την ελληνική επιστημονική κοινότητα 
αλλά και την πολιτική ηγεσία να διερευνήσουν τις δυνατότητες παραγωγής συνθετικών καυσίμων στη 
χώρα για την κατά το δυνατό ενεργειακή της αυτονόμηση. 
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