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ΠΡΟΣ: ΜΜΕ 

 

Δελτίο Τύπου 

Στη Γενεύη θα βρίσκεται ο Δήμαρχος Λαμιέων και Πρόεδρος της Επιτροπής Αειφόρου 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Κ.Ε.Δ.Ε. Γιώργος Κοτρωνιάς, προκειμένου να 

συμμετάσχει στις εργασίες της 7ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τις Βιώσιμες Πόλεις                                      

«Μια πράσινη και κοινωνικά υπεύθυνη οικονομία: μια λύση σε περιόδους κρίσης;» 

(17-19 Απριλίου 2013)ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., όπου θα αναπτύξει το θέμα: 

«Εφαρμογή των Εναλλακτικών μορφών Ενέργειας στην Τοπική Ανάπτυξη». 

Οι εργασίες της Διάσκεψης (7th European Conference on Sustainable Cities & towns       

΄΄A green and socially responsible economy: a solution in times of crisis?΄΄) θα 

ξεκινήσουν την Τετάρτη 17 Απριλίου ώρα 09:30 το πρωί και θα πραγματοποιηθούν στο 

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Γενεύης (CICG), με την συμμετοχή εκπροσώπων της 

Αυτοδιοίκησης, Εθνικών Κυβερνήσεων, των Ηνωμένων Εθνών και των Ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων, των επιχειρήσεων, της επιστήμης, Ιδρυμάτων και Οργανισμών Έρευνας & 

Ανάπτυξης από όλη την Ευρώπη. 

Τη Διάσκεψη, θα απασχολήσει η Πράσινη Οικονομία, σε όλες τις διαστάσεις της. Ποιες  

στρατηγικές δηλαδή θα πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο, γιατί η οικονομική ευημερία 

δεν πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 

Επίσης θα διερευνήσει τι σημαίνει ανάπτυξη σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης, στην Ευρωπαϊκή Έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο ΄΄Palais des Nations΄΄ 

Δήμαρχοι και άλλοι αιρετοί αξιωματούχοι θα ενημερωθούν για το πως αντιμετωπίζουν άλλες 

Αυτοδιοικήσεις που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης, το ζήτημα της 

δημόσιας χρηματοδότησης υπηρεσιών σε περιόδους κρίσης.  

Τέλος, στην ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης σε 

δύσκολους οικονομικά καιρούς, καθώς και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης για την προώθηση 

μιας πράσινης και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομίας, με πρακτικές λύσεις για τη 

χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Από το Γραφείο Τύπου 
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