
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών και Υπηρεσιών» 
 

Με μεγάλθ επιτυχία διεξιχκθ ςτθ Θεςςαλονίκθ τθν Παραςκευι 27 Απριλίου ςυνζδριο με κζμα «Ανάπτυξη Ενεργειακών Υποδομών 

και Υπηρεςιών» ςτα πλαίςια του 29
ου

 Money Show. Στθν εκδιλωςθ, που ςυνδιοργανώκθκε από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο 

Θεςςαλονίκησ με την υποςτήριξη του Ενεργειακοφ Βήματοσ Νοτιοανατολικήσ Ευρώπησ, αναλυκικαν  διάφορα κζματα που 

ςχετίηονται με τθ χριςθ του φυςικοφ αερίου όπωσ το κεςμικό πλαίςιο, θ ανάπτυξθ των δικτφων φυςικοφ αερίου, θ διανομι και θ 

προμικεια φυςικοφ αερίου κακώσ και θ ανάπτυξθ του ςυμπιεςμζνου φυςικοφ αερίου ςτθν ελλθνικι αγορά ενζργειασ.  
 

Χρ. Σαραντόπουλοσ : Ανάπτυξη των Ενεργειακών Υποδομών 

Ο Πρόεδροσ του Ελληνο – Ιταλικοφ Επιμελητήριου Θεςςαλονίκησ, κοσ Σαραντόπουλοσ Χρήςτοσ εξζφραςε τθν ςτιριξθ του ςτθν 

ανάπτυξθ των Ενεργειακών Υποδομών και επιςιμανε ότι ςκοπόσ του Βιματοσ είναι θ διάδοςθ τθσ τεχνογνωςίασ ςε όλον τον τεχνικό 

κόςμο.  
 

Θ. Μπακοφρασ: «Ανάπτυξη των Ενεργειακών υποδομών και υπηρεςιών μζςω  τησ τεχνογνωςίασ» 
 

Ο Πρόεδροσ του Ενεργειακοφ Βήματοσ Νοτιοανατολικήσ Ευρώπησ, κοσ Μπακοφρασ Θωμάσ εξζφραςε τθν ικανοποίθςθ του για τθν 

επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ και τόνιςε ότι «Σε αυτά τα χρόνια το Ενεργειακό Βιμα ζχει διοργανώςει και ςυμμετάςχει ςε διάφορα 

ςυνζδρια – θμερίδεσ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε ενεργειακά ηθτιματα. Σιμερα αναπτφχκθκαν πζραν των οικονομικών και 

νομικών κεμάτων, διάφορα τεχνικά ηθτιματα, τα οποία μποροφν να αναπτφξουν περαιτζρω τισ Ενεργειακζσ Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ. 
 

O κοσ Στεργιόπουλοσ, Διευκυντισ Ανάπτυξθσ από τθν ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ανζπτυξε τισ αρμοδιότθτεσ τουσ, τισ 

δραςτθριότθτεσ τουσ, τισ υπθρεςίεσ τουσ αλλά και τον Στρατθγικό Σχεδιαςμό για τθν ανάπτυξθ των Δικτφων φυςικοφ αερίου. Ο κοσ 

Εξαρχουλάκοσ, Διευκυντισ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ τθσ εταιρείασ ZENIΘ, αναφζρκθκε ςτθ μετεξζλιξθ τθσ Αζριο Θεςςαλονίκθσ & 

Θεςςαλίασ μεταφζροντασ τθν μακρά πείρα και τεχνογνωςία τθσ εταιρείασ ΕΝΙ. Ο κοσ Βωβόσ, Εμπορικόσ Διευκυντισ τθσ εταιρείασ 

ELPEDISON , αναφζρκθκε ςτισ επενδφςεισ που υλοποίθςε θ εταιρεία τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά. Ο κοσ Corbucci Bruno, Διευκυντισ 

Ανάπτυξθσ από τθν εταιρεία  PICCINI PAOLO SPA μασ επεξιγθςε πωσ αναπτφχκθκε θ χριςθ Συμπιεςμζνου Φυςικοφ Αερίου ςτθν Ιταλία 

και πωσ αποτζλεςε καινοτομία θ χριςθ του.  Ο Κοσ Μοφντελοσ, Γενικόσ Διευκυντισ από τθν εταιρεία Promethan SA  και ο κοσ 

Θεοδωρόπουλοσ, Διευκυντισ Εμπορικών Δραςτθριοτιτων  από τθν εταιρεία CNG Thessaly SA ανζλυςαν τα επιχειρθματικά τουσ 

ςχζδια και παρουςίαςαν τθν επζνδυςθ που ζχουν κάνει ιδθ ςτο Συμπιεςμζνο Φυςικό Αζριο.  Ο κοσ Παπαδόπουλοσ, Διευκυντισ 

τομζα Ενζργειασ του ομίλου Σαμαράσ & Συνεργάτεσ επιςιμανε τα οφζλθ τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου αλλά και τθν ανάπτυξθ των 

υποδομών ςτισ ευρωπαϊκζσ χώρεσ ςε ςφγκριςθ με τθν ελλθνικι αγορά.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ πλικοσ φορζων  τθσ τοπικισ κοινωνίασ κακώσ και εκπρόςωποι 

των επαγγελματικών ενώςεων και ςυνδζςμων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. 

 

 


