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Τελικό Συνέδριο  - E2STORMED Project 
Πέμπτη 28 Μαΐου  2015, Τορίνο 

 

  Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, στο Circolo dei Lettori, στο Τορίνο της Ιταλίας, 

φιλοξενήθηκε η τελική συνεδρίαση του έργου E²STORMED, μίας οριζόντιας  πρωτοβουλίας 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2015, η οποία διοργανώθηκε από την 

περιοχή Grana & Maira Valleys, και στην οποία ο Δήμος Χερσονήσου, ως Εταίρος του 

προγράμματος, εκπροσωπήθηκε από τετραμελή αποστολή, αποτελούμενη από τον 

Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Μαστοράκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Εμμανουήλ Πετράκη, 

την Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, κ. Θεονύμφη Σκυβαλάκη, και το Στέλεχος του 

Τμήματος  Προγραμματισμού του Δήμου, κ. Ευτυχία Ανδριανού.  

 Το συνέδριο επικεντρώθηκε στα κύρια αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Tool, DST) του έργου Ε2Stormed.  

 Το λογισμικό, το οποίο αναπτύχθηκε από το Πολυτεχνείο της Βαλένθια (Ισπανία), σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Abertay Dundee (Ηνωμένο Βασίλειο) - υποστηρίζει τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων σε 

αστικές περιοχές. Το εν λόγω εργαλείο, δοκιμάστηκε σε έξι πιλοτικές περιοχές, δηλαδή 

εκείνες των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο [δηλαδή: Municipality of Benaguasil 
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(Ισπανία), Municipality of Pisa (Ιταλία), Local Councils’ Association (Μάλτα), Municipality of 

Hersonisos (Ελλάδα), Old Royal Capital Cetinje (Μαυροβούνιο) and City of Zagreb 

(Κροατία)]. 

 Μετά από μια γενική επισκόπηση του έργου, η δραστηριότητα του Υδροηλεκτρικού 

Σταθμού στο Pellerina City Park, παρουσιάστηκε από τον Καθ. Maurizio Rosso (Πολυτεχνείο 

του Τορίνο), ως ένα νέο μοντέλο ‘Έξυπνης Παραγωγής Ενέργειας’ στο Τορίνο. Αναφέρθηκαν 

επίσης καλές πρακτικές για τη βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων υδάτων στο Benaguasil, 

Cetinje και την Πίζα, και η  χρήση του εργαλείου (DST) στη Μάλτα και το Ζάγκρεμπ. 

 Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η 

στρογγυλή τράπεζα με τίτλο ‘Looking to the future’, στην οποία φιλοξενήθηκαν ομιλητές 

από τους έξι δήμους του έργου  E²STORMED, συζητώντας πιθανές προτάσεις. 

 Την επόμενη ημέρα, οι εταίροι επισκέφθηκαν την περιοχή της Maira Valley για την 

τελευταία συνάντηση, καθώς και για να πραγματοποιήσουν μία επίσκεψη τεχνικού 

χαρακτήρα, σε δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς1. 

 Τέλος, το συνέδριο και η συνάντηση αποτέλεσαν μία ευκαιρία για την ανταλλαγή 

απόψεων αναφορικά με τις εμπειρίες, όπως αυτές προέκυψαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος E2STORMED, αλλά και τη διερεύνηση της πιθανότητας ανάπτυξης  νέων 

έργων και συνεργασιών.   

 Οι παρουσιάσεις, αλλά και όλο το διαθέσιμο υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του έργου:  www.e2stormed.eu. Επιπροσθέτως το Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων 

E²STORMED (DST) διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου (Αγγλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Κροατικά, Ελληνικά). 

  

                                                      

 

 

1
 Πρώτος σταθμός: FRERE 2, river Unerzio, in Acceglio. 

 Δεύτερος σταθμός: Delle Fie Maurin, Rio Maurin, in the municipality of Acceglio. 

 

http://www.e2stormed.eu/


 

 

 

 

 
PRESS RELEASE – FINAL CONFERENCE 3 

 

Municipality of Hersonisos 

 

 

Torino Meeting 


