Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αλουμίνιο & κατασκευές»

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων του ευρύτερου τομέα της
οικοδομής και του τουρισμού. ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο επαγγελματικό συνέδριο για
την χώρα μας, το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Κατασκευές» που
πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πελαγία.
Ήταν η κορυφαία επαγγελματική συνάντηση του κλάδου, και το σημαντικότερο συνέδριο
στα 23 χρόνια ιστορίας ενός θεσμού που εκπληρώνει την ανάγκη επικοινωνίας στον χώρο
του αλουμινίου, στο οποίο συμμετέχουν φορείς και επιχειρήσεις, σχολές, σπουδαστές,
επαγγελματίες και επιστήμονες με συναφή δραστηριότητα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
δημόσιοι λειτουργοί και δημοσιογράφοι.
Το 13ο Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην τουριστική αγορά και στην εξοικονόμηση ενέργειας
και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις κορυφαίων ομιλητών,
να επισκεφτούν έκθεση με την συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, να
πραγματοποιήσουν συναντήσεις με ξενοδόχους & αρχιτέκτονες - μηχανικούς, καθώς και να
παρακολουθήσουν την "Πρόταση αξίας" για τον τουριστικό τομέα, με έμφαση στην
Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων.

Το παρών στην έναρξη του Συνεδρίου έδωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλης Αντωνογιαννάκης και στελέχη της
Δημοτικής Αρχής, με τον Δήμαρχο να αναφέρει στον χαιρετισμό του: «Κυρίες και κύριοι,
φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 13ου
Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Αλουμίνιο και κατασκευές» που πραγματοποιείται στην
Αγία Πελαγία. Και η χαρά μου είναι διπλή:
Πρώτον, γιατί λόγω και του επαγγέλματός μου, είμαι πολιτικός μηχανικός, πέρασα το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στον χώρο της οικοδομής. Και ως εκ τούτου,
αντιλαμβάνομαι πλήρως τις αγωνίες σας, γνωρίζω τους κόπους και τις θυσίες σας και
κατανοώ κάθε σας προβληματισμό για το αύριο ενός κλάδου, ο οποίος έχει πληγεί όσο
κανείς στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Και δεύτερον, γιατί αυτό το συνέδριο, γίνεται στην ομορφότερη περιοχή της Κρήτης: Στην
Αγία Πελαγία. Έναν οικισμό στον οποίο μπορείτε να βρείτε τα πάντα! Υπέροχη φύση, το
απέραντο γαλάζιο μπροστά σας, καταστήματα όλων των ειδών και φυσικά, ανθρώπους
πρόθυμους, φιλόξενους και εξυπηρετικούς. Κ. Πρόεδρε, ήταν εξαιρετική αυτή η επιλογή!
Κυρίες και κύριοι, στον Δήμο Μαλεβιζίου έχουμε ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον τουριστικό
τομέα. Με μια παραθαλάσσια έκταση πολλών δεκάδων χιλιομέτρων - τα όρια του Δήμου
μας φτάνουν μέχρι το σύνορο με τον νομό Ρεθύμνης - πολλά μεγάλα και πολυτελή
ξενοδοχεία, ακόμα περισσότερα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και βίλλες, πολλούς και
σημαντικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς, απίστευτα φυσικά τοπία, καλύπτουμε κάθε ανάγκη
ακόμα και του πιο απαιτητικού ξένου επισκέπτη της Κρήτης.

Η εξοικονόμηση της ενέργειας από την άλλη, είναι επίσης ένα θέμα που βρίσκεται σταθερά
στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος στην
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Ελλάδα που αντικατέστησε το σύνολο του δημοτικού φωτισμού του, με νέο, τύπου LED. Και
εκτός της οικονομία που επιτυγχάνουμε, αναβαθμίσαμε σημαντικά και την ποιότητα του
δημοτικού φωτισμού. Ούτε το ότι βραβευτήκαμε το 2013 στην Κύπρο με το βραβείο
European Energy Award!
Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι τα θέματα της τουριστικής αγοράς και της εξοικονόμησης
ενέργειας, μας αγγίζουν βαθιά, μας απασχολούν έντονα, γι' αυτό και μας χαροποιεί ακόμα
περισσότερο η διεξαγωγή του Συνεδρίου σας, στον Δήμο μας.
Ταυτόχρονα όμως, προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ενισχύουμε και την
επιχειρηματικότητα στο Μαλεβίζι. Είναι πεποίθησή μας άλλωστε, ότι στο δύσκολο
οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις του Δήμου
μας, οφείλουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να τους παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη. Και
σίγουρα δράσεις όπως η δική σας, όπου έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να έρθουν σε
επαφή με τους κορυφαίους του κλάδου και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, είναι όχι απλά
ευπρόσδεκτες, αλλά αναγκαίες.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, διαβάζοντας το πρόγραμμα του Συνεδρίου, είδα ότι
συμπεριλαμβάνει εξαιρετικούς ομιλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα μας μεταφέρουν τις
εμπειρίες και τις πολύτιμες γνώσεις τους για την τουριστική αγορά και την εξοικονόμηση
ενέργειας. Δεν θα δεσμεύσω λοιπόν καθόλου από τον χρόνο τους, θα ήθελα μόνο να σας
προτείνω - αν βρείτε την ευκαιρία - να επισκεφτείτε κι άλλες περιοχές του Δήμου μας.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, το Μαλεβίζι είναι πραγματικά πανέμορφο και όπου και να
βρεθείτε, θα απολαύσετε την μοναδική Κρητική φιλοξενία. Τόσο προσωπικά όσο και οι
συνεργάτες μου είμαστε στη διάθεσή σας να σας ξεναγήσουμε και να σας δείξουμε από
κοντά τον πολιτισμό, την ιστορία και τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές του τόπου μας!
Και να είστε βέβαιοι, ότι οι εικόνες που θα αποτυπωθούν στην μνήμη σας, δεν θα σβήσουν
ποτέ!
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας!».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου
Μαλεβιζίου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
- Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου, με
την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Enterprise Greece, της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δ/ντων Ξενοδοχείων, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού
Ηρακλείου, της Ένωσης Διακοσμητών Ελλάδας, του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών
Μόνωσης, του Συνδέσμου Εμπόρων Αλουμινίου Αττικής και της All4greece. Η διοργάνωσή
του έγινε από την εταιρεία Energy Line.
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