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Εκπρόσωποιτης πολιτικής αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία και στις τεχνολογίες περιβάλλοντος αναμένεται να
δώσουν το "παρών" στην διεθνή έκθεση "Verde.Tec" που πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις
17 Φεβρουαρίου.
Οισυνεδριακές εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00’ το
πρωί. Οι βασικές ομιλίες θα γίνουν στη Συνεδριακή Αίθουσα Α’ υπό τον γενικό τίτλο: "Η
στρατηγική για την κυκλική οικονομία και η πρόκληση των Smart cities". Ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος
Πατούλης, εκπρόσωποι των κομμάτων, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα
μιλήσουν ως τις 4 το απόγευμα για βέλτιστες πρακτικές, έργα, προτάσεις και λύσεις που αλλάζουν
το τοπίο στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα.
Απότις 4 έως τις 6 το απόγευμα μάλιστα, θα προγραμματιστούν οι ομιλίες των keynote speakers
από τους χορηγούς και τους φορείς της έκθεσης. Θα ακολουθήσει από τις 6 έως τις 8 η μεγάλη
βραδιά με τις απονομές των βραβείων "Greek Green Awards 2019” οπότε θα τιμηθούν οι
βέλτιστες πρακτικές αυτοδιοικητικών φορέων για το 2018 αλλά και οι προτάσεις εταιρειών –
εκθετών, στο μέρος των ειδικών απονομών.
Σεεπίπεδο workshops, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 έχει προγραμματισθεί από το ΚΑΠΕ
και την "Ανατολική Α.Ε." η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης με τίτλο "Ενεργειακές κοινότητες και
χρηματοδοτικές λύσεις έργων", η οποία θα κρατήσει από τις 11 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα. Θα
ακολουθήσει το ειδικό workshop της "Greenpreace” στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Πίεσε το Δήμο
σου να στραφεί στον ήλιο". Πρόκειται για το πρόγραμμα "Ήλιε μου, ήλιε σου" στο οποίο
εντάσσονται Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δίνουν καινοτόμες λύσεις αντιμετώπισης της
ενεργειακής φτώχειας, αξιοποιώντας τη νέα νομοθεσία και τις αρκετές ημέρες ηλιοφάνειας σε όλα
τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Θα παρουσιαστούν και τα πρώτα αποτελέσματα
εφαρμογής του προγράμματος στους τέσσερις δήμους.
Γιατα εναλλακτικά καύσιμα, την ηλεκτροκίνηση και τα νέα μοντέλα ανακύκλωσης αναλωσίμων σε
βαρέα οχήματα και Logistics διοργανώνεται ειδική εκδήλωση από το περιοδικό "Car & Truck”

παράλληλα με την ημερίδα του ΕΟΑΝ με τίτλο: "Κυκλική Οικονομία Διαχείριση Αποβλήτων και ο
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Η πρώτη ημέρα της έκθεσης θα κλείσει στον χώρο υποδοχής
του Εκθεσιακού Κέντρου MEC με κοκτέιλ εγκαινίων και δεξίωση.
Απότις 11 το πρωί του Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου 2019 θα συνεχιστούν στη βασική συνεδριακή
αίθουσα οι τοποθετήσεις των δημάρχων, των στελεχών της Αυτοδιοίκησης αλλά και των
επιχειρήσεων για τη στρατηγική της κυκλικής οικονομίας. Το "Ecocity” σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο Ελλήνων Γεωλόγων θα διοργανώσει την "3η Ημερίδα: Γεωθερμία & Αστικό Περιβάλλον"
με πλήρες πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της έκθεσης.

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

