Δελτίο Τύπου 09.02.2018
Με σημαντικούς ομιλητές από Ελλάδα και Ευρώπη πραγματοποιείται το Συνέδριο για τα Έξυπνα
Νησιά και τις Έξυπνες Πόλεις που διοργανώνει το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο
Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ και το Energypress στις 22 & 23 Φεβρουαρίου στο Ιωνικό Κέντρο στην
Πλάκα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ το οποίο θα εκπροσωπήσει ο υπουργός κ.
Σταθάκης και ο Γ.Γ κ. Βερροιόπουλος. Μεταξύ των ομιλητων θα είναι η Wioletta DuninMajewska από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Willebrordus
Sluijters, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, η Eugenia Kazamaki
Ottersten, επικεφαλής του τμήματος Έξυπνης Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
η Lada Strelnikova, διευθύντρια του Deutsche Asset Management και Σύμβουλος Επενδύσεων
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, ο Marc Pons Pons, Περιφερειακός
Υπουργός για τις Χρήσεις Γης, την Ενέργεια & την Κλιματική Αλλαγή στην Κυβέρνηση των
Βαλεαρίδων κ.α Το βασικό θέμα του συνεδρίου είναι η Έξυπνη Ανάπτυξη και η υποστήριξη
(τεχνική και οικονομική) που μπορούν να έχουν οι μικρές και μεσαίες πόλεις και τα νησιά από τα
εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα. Από Ελληνικής πλευράς
αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η παρουσίαση του κ Τουρναβίτη από την Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας, την πιο δραστήρια ίσως συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα με εξαιρετικά
πλούσιο έργο στην προώθηση επενδύσεων πράσινης τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οι
τοποθετήσεις των δημάρχων από το Ρέθυμνο, την Καλαμάτα, την Χαλκίδα, την Ελευσίνα, το
Βελεστίνο και την Κατερίνη, καθώς οι πόλεις τους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των
πρωτοβουλιών για την «αστική καινοτομία» στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του
δημοτικού φωτισμού, της ηλεκτροκίνησης και των υπηρεσιών μέσα στην πόλη. Τέλος, αλλ όχι
τελευταίο, με ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις του κ. Χατζηαργυρίου, προέδρου του
ΔΕΔΔΗΕ για το πρόγραμμα ¨Έξυπνα Νησιά στην Ελλάδα και του κ. Βαρλαμίτη για τις επιδοτήσεις
και τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για έργα και μελέτες προς την τοπική
αυτοδιοίκηση.
Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο www.aegean-energy.gr
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