
















Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου “APPROVE» η 

Τατιάνα Καλογιάννη 

Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου “APPROVE» εκπροσώπησε την Περιφέρεια

η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τατιάνα Καλογιάννη

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Κα Καλογιάννη, 

εκπροσώπησε την Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου στις εναρκτήριες εργασίες του έργου με τίτλο: 

«Advancing public participation and stake holder engagement for the improvement of renewable Energy 

policies” και ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, με προϋπολογισμό 1.175.632€.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα της Περιφέρειας Λαπωνίας 

(επικεφαλής εταίρος του προγράμματος), το Rovaniemi της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η Περιφέρεια της 

Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y Leon (Ισπανία) και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου 

(Ιταλία). Όλοι οι εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 

αναβάθμισης.

Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης 

ενέργειας που θα προωθηθούν για χρηματοδότηση την επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. 

Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα υποβοηθήσουν δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας να χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά 

βιώσιμες.

Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Κος Ευάγγελος Τσιάρας, Περιβαλλοντολόγος με 

εξειδίκευση στα ενεργειακά θέματα και η Κα Καλλιόπη Τέσια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που υλοποιήθηκαν και 

υλοποιούνται στον τομέα αυτό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους 

συμμετέχοντες και ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της 

Περιφέρειας Λαπωνίας και Υπεύθυνο του Έργου και τον Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα 

ενεργειακών εφαρμογών του Πολυτεχνείου του Μιλάνο.

Η Κα Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια και εντατική 

εργασία έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε της Περιφέρεια μας, ως έναν αξιόπιστο εταίρο και συνεργάτη σε 

Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας

δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή αναφορά και παρακαταθήκη, ώστε να διεκδικούμε με αξιώσεις και στο 

άμεσο μέλλον, την ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση,  έργων μεγάλης κλίμακας.

Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά 
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ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Κο Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του 

Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 

Ενεργειακού Φόρουμ, με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – 

Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην 

Αθήνα.
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Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου "APPROVE" η 

Περιφέρεια Ηπείρου
Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου "APPROVE" η Περιφέρεια Ηπείρου

Τοπικά Νέα, Οικονομία, 29 Οκτωβρίου 2018 | 10:19 

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τατιάνα 

Καλογιάννη, εκπροσώπησε την Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου στις εναρκτήριες εργασίες του έργου με 

τίτλο: «Advancing public participation and stake holder engagement for the improvement of renewable 

Energy policies” και ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, με προϋπολογισμό 

1.175.632€.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα της Περιφέρειας 

Λαπωνίας (επικεφαλής εταίρος του προγράμματος), το Rovaniemi της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η 

Περιφέρεια της Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y Leon (Ισπανία) και το Πολυτεχνείο του 

Μιλάνου (Ιταλία). Όλοι οι εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενεργειακής αναβάθμισης.

Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης 

ενέργειας που θα προωθηθούν για χρηματοδότηση την επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. 

Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα υποβοηθήσουν δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας να χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά 

βιώσιμες.

Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Ευάγγελος Τσιάρας, Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση 

στα ενεργειακά θέματα και η Καλλιόπη Τέσια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας 

Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον 

τομέα αυτό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους συμμετέχοντες 

και ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας 

Λαπωνίας και Υπεύθυνο του Έργου και τον Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα ενεργειακών 

εφαρμογών του Πολυτεχνείου του Μιλάνο.

Η κ. Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια και εντατική 

εργασία έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε της Περιφέρεια μας, ως έναν αξιόπιστο εταίρο και συνεργάτη 

σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή 

αναφορά και παρακαταθήκη, ώστε να διεκδικούμε με αξιώσεις και στο άμεσο μέλλον, την ανάληψη, 

διαχείριση και υλοποίηση,  έργων μεγάλης κλίμακας.

Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά 

ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του 

Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 

Ενεργειακού Φόρουμ, με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – 

Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 

στην Αθήνα.
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Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου “APPROVE» εκπροσώπησε την 

Περιφέρεια η Αντιπεριφερειάρχης Τ. Καλογιάννη 

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Κα Καλογιάννη, εκπροσώπησε την Περιφερειακή 

Αρχή της Ηπείρου στις εναρκτήριες εργασίες του έργου με τίτλο: «Advancing public participation and stake holder engagement 

for the improvement of renewable Energy policies” και ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, με προϋπολογισμό 

1.175.632€. Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα της Περιφέρειας Λαπωνίας (επικεφαλής εταίρος του 

προγράμματος), το Rovaniemi της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η Περιφέρεια της Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y Leon (Ισπανία) 

και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία). Όλοι οι εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης. 

Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας που θα προωθηθούν για 

χρηματοδότηση την επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα 

υποβοηθήσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας να χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά βιώσιμες. 

Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Κος Ευάγγελος Τσιάρας, Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στα ενεργειακά θέματα και η Κα 

Καλλιόπη Τέσια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που 

υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον τομέα αυτό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους συμμετέχοντες και 

ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Λαπωνίας και Υπεύθυνο του Έργου και τον 

Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα ενεργειακών εφαρμογών του Πολυτεχνείου του Μιλάνο. Η Κα Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ 

υπερήφανη γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια και εντατική εργασία έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε της Περιφέρεια μας, ως έναν αξιόπιστο 

εταίρο και συνεργάτη σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή αναφορά και 

παρακαταθήκη, ώστε να διεκδικούμε με αξιώσεις και στο άμεσο μέλλον, την ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση, έργων μεγάλης κλίμακας. 

Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής 

πλακέτας από τον Κο Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ενεργειακού Φόρουμ, με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε 

στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. 
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◾ Εργασία
◾ Μικρές Αγγελίες

• 360 VTour
• Αγγελιες
• Επιχειρησεις

◦ Οικοδομή
◦ Κατοικία
◦ Τεχνολογία
◦ Υγεία
◦ Sports & Hobbies
◦ Εκπαίδευση
◦ Shopping
◦ Ομορφιά
◦ Μηχανοκίνητα
◦ Φαγητό - Διασκέδαση
◦ Διαμονή
◦ Γραφεία / Υπηρεσίες
◦ Διαφήμιση
◦ Τέχνη

• @

ΠρωτοσελιδοΕιδησεις— Ηπειρωτικη Επικαιροτητα—— Ηπειρωτικα Νεα—— Εκδηλωσεις στην Ηπειρο—— Αθλητικά Ήπειρος—— Cinema— Ελλαδα - 
Κοσμος—— Ελλάδα - Ευρώπη - Κόσμος—— Αθλητικά - Ελλάδα - Κόσμος—— Προγνωστικά Στοιχήματος— Ενθετα—— Υγεία—— Auto - Moto—— 
Περιβάλλον-Αγροτικά—— Εκπαίδευση - Κατάρτιση—— Τεχνολογία— Εφημερίδες— Διάφορα—— Παραξενα—— Videos—— Tips & Tricks—— Άρθρα - 
Απόψεις—— Live Scores— Εκδώστε ηλεκτρονικά τα παραστατικά σας με μόλις 149 ευρώΟ Καιρός— Ιωάννινα— Ζαγοροχώρια— Αρτα— Ηγουμενιτσα— 
ΠρεβεζαΟδηγός— Δημόσιες Υπηρεσίες—— Οδηγος Πολιτη—— Περιφέρεια Ηπείρου—— Οι Δήμοι της Ηπειρου—— Νοσοκομεία - Φαρμακεία—— 
Πρεσβείες—— Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ—— Εκπαίδευση—— Χρησιμα Τηλεφωνα—— Ιστορία - Πολιτισμός— MME—— Τηλεόραση—— Ραδιόφωνο—— Τοπικός 
Τύπος— Πληροφορίες—— Συμβουλές Ιωάννινα—— Τράπεζες—— Μέσα Μαζικής Μεταφοράς—— Σύλλογοι—— Ταχυδρομικοί Κώδικες—— Τηλεφωνικός 
Κατάλογος—— e-ENOIKIAZETAI—— Πτήσεις——— Αναχωρήσεις——— Αφίξεις—— Εθελοντικές Οργανώσεις—— Αξιοθέατα σε 360 Παρουσίαση—— Το 
Νησί— Διάφορα—— Σαν σήμερα—— Παγκόσμιες Ημέρες—— Ωροσκόπια—— Εορτολόγιο—— Σεισμοί Live—— Live Web Cam—— ADSL Speed Test—— 
Ζωντανές Μεταδόσεις—— Αξιοθέατα: 360 Virtual Tour—— Εργασία—— Μικρές Αγγελίες360 VTourΑγγελιεςΕπιχειρησεις— Οικοδομή— Κατοικία— 
Τεχνολογία— Υγεία— Sports & Hobbies— Εκπαίδευση— Shopping— Ομορφιά— Μηχανοκίνητα— Φαγητό - Διασκέδαση— Διαμονή— Γραφεία / Υπηρεσίες— 
Διαφήμιση— Τέχνη@ 
Αγωγός East Med: Πλήρης συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ – υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ
Τράπεζα της Ελλάδος: Η μείωση των φόρων φέρνει ανάπτυξη
Χειμερινό Ηλιοστάσιο: Το σημερινό doodle της Google
Επιστολή – κόλαφος 16χρονου: Προσπάθησα να κρεμαστώ – Ο Έβρος είναι η αιτία που θέλω να αυτοκτονήσω
Άστεγος καταγγέλλει ότι δημοτικός υπάλληλος του πέταξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο (pics)
Θρίλερ στη Λάρισα: «Έκαψαν τη μητέρα μας ζωντανή για το κοινωνικό μέρισμα»
Μια ακόμη μελέτη για την ενίσχυση της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανάδειξη ιαματικών λουτρών Πρέβεζας και Κόνιτσας
Νέες προσκλήσεις από τον «Φιλόδημο» στους Δήμους
Αυλαία α’ γύρου σε Α’ και Β’ ΕΣΚΑΒΔΕ

• Προηγούμενο 
• Επόμενο 

Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου “APPROVE» η Τατιάνα Καλογιάννη 
• Οκτωβρίου 27, 2018 
• Published in Ηπειρωτικη Επικαιροτητα

Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου “APPROVE» εκπροσώπησε την Περιφέρεια
η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τατιάνα Καλογιάννη
Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Κα Καλογιάννη, εκπροσώπησε την Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου στις 
εναρκτήριες εργασίες του έργου με τίτλο: «Advancing public participation and stake holder engagement for the improvement of renewable Energy policies” και 
ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, με προϋπολογισμό 1.175.632€.
Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα της Περιφέρειας Λαπωνίας (επικεφαλής εταίρος του προγράμματος), το Rovaniemi 
της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η Περιφέρεια της Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y Leon (Ισπανία) και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία). Όλοι οι 
εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης.
Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας που θα προωθηθούν για χρηματοδότηση την 
επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα υποβοηθήσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
της Περιφέρειας να χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά βιώσιμες.
Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Κος Ευάγγελος Τσιάρας, Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στα ενεργειακά θέματα και η Κα Καλλιόπη Τέσια, 
υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον τομέα αυτό 
και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων της Περιφέρειας Λαπωνίας και Υπεύθυνο του Έργου και τον Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα ενεργειακών εφαρμογών του Πολυτεχνείου του 
Μιλάνο.
Η Κα Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια και εντατική εργασία έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε της Περιφέρεια μας, ως 
έναν αξιόπιστο εταίρο και συνεργάτη σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας
δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή αναφορά και παρακαταθήκη, ώστε να διεκδικούμε με αξιώσεις και στο άμεσο μέλλον, την ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση,  
έργων μεγάλης κλίμακας.
Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Κο 
Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Φόρουμ, 
με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani 
Caravel στην Αθήνα.
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Στις εναρκτήριες εργασίες του έργου “APPROVE» εκπροσώπησε την 

Περιφέρεια η Αντιπεριφερειάρχης Τ. Καλογιάννη 

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Κα Καλογιάννη, εκπροσώπησε την Περιφερειακή 

Αρχή της Ηπείρου στις εναρκτήριες εργασίες του έργου με τίτλο: «Advancing public participation and stake holder engagement 

for the improvement of renewable Energy policies” και ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, με προϋπολογισμό 

1.175.632€. Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα της Περιφέρειας Λαπωνίας (επικεφαλής εταίρος του 

προγράμματος), το Rovaniemi της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η Περιφέρεια της Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y Leon (Ισπανία) 

και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία). Όλοι οι εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης. 

Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας που θα προωθηθούν για 

χρηματοδότηση την επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα 

υποβοηθήσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας να χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά βιώσιμες. 

Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Κος Ευάγγελος Τσιάρας, Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στα ενεργειακά θέματα και η Κα 

Καλλιόπη Τέσια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που 

υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον τομέα αυτό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους συμμετέχοντες και 

ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Λαπωνίας και Υπεύθυνο του Έργου και τον 

Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα ενεργειακών εφαρμογών του Πολυτεχνείου του Μιλάνο. Η Κα Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ 

υπερήφανη γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια και εντατική εργασία έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε της Περιφέρεια μας, ως έναν αξιόπιστο 

εταίρο και συνεργάτη σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή αναφορά και 

παρακαταθήκη, ώστε να διεκδικούμε με αξιώσεις και στο άμεσο μέλλον, την ανάληψη, διαχείριση και υλοποίηση, έργων μεγάλης κλίμακας. 

Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής 

πλακέτας από τον Κο Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ενεργειακού Φόρουμ, με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε 

στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα. 
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Αναγνώριση της Περιφέρειας Ηπείρου στα έργα 

ενεργειακών πολιτικών

Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Καλογιάννη, 

εκπροσώπησε την Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου στις εναρκτήριες εργασίες του έργου με τίτλο: 

«Advancing public participation and stake holder engagement for the improvement of renewable 

Energy policies” και ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, με προϋπολογισμό 

1.175.632€.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, στην έδρα της Περιφέρειας 

Λαπωνίας (επικεφαλής εταίρος του προγράμματος), το Rovaniemi της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η 

Περιφέρεια της Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y Leon (Ισπανία) και το Πολυτεχνείο του 

Μιλάνου (Ιταλία). Όλοι οι εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενεργειακής αναβάθμισης.

Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης 

ενέργειας που θα προωθηθούν για χρηματοδότηση την επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. 

Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα υποβοηθήσουν δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας να χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά 

βιώσιμες.

Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Ευάγγελος Τσιάρας, Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση 

στα ενεργειακά θέματα και η Καλλιόπη Τέσια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας 

Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον 

τομέα αυτό και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους συμμετέχοντες 

και ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας 

Λαπωνίας και Υπεύθυνο του Έργου και τον Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα ενεργειακών 

εφαρμογών του Πολυτεχνείου του Μιλάνο.

Η Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια και εντατική εργασία 

έχουμε επιτύχει να αναδείξουμε της Περιφέρεια μας, ως έναν αξιόπιστο εταίρο και συνεργάτη σε 

Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή 

αναφορά και παρακαταθήκη, ώστε να διεκδικούμε με αξιώσεις και στο άμεσο μέλλον, την ανάληψη, 

διαχείριση και υλοποίηση, έργων μεγάλης κλίμακας.
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Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά 

ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του 

Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 

Ενεργειακού Φόρουμ, με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – 

Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε στις 9 & 10 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 

στην Αθήνα.
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Στις εναρκτήριες εργασίες του
“APPROVE» η Αντιπεριφερειάρχης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Τατιάνα Καλογιάννη
27 OCTOBER 2018 
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Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών, Κ Καλογιάννη, εκπροσώπησε την

Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου στις εναρκτήριες εργασίες του έργου
με τίτλο: «Advancing public participation and stake holder

engagement for the improvement of renewable Energy policies” και
ακρωνύμιο “APPROVE”, στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE, 

με προϋπολογισμό 1.175.632€.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα, κατά το διάστημα 22-25 Οκτωβρίου 2018, 
στην έδρα της Περιφέρειας Λαπωνίας (επικεφαλής εταίρος του

προγράμματος), το Rovaniemi της Φιλανδίας. Συμμετείχαν η
Περιφέρεια της Normandie (Γαλλία), η Περιφέρεια της Castilla y

Leon (Ισπανία) και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία). Όλοι οι
εταίροι είναι πρωτοπόροι στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και

ενεργειακής αναβάθμισης.

Στόχος του έργου είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός των έργων ενεργειακής
αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας που θα προωθηθούν για

χρηματοδότηση την επόμενη Προγραμματική Περιόδου 2021-2027. 
Δηλαδή, τον καθορισμό των προδιαγραφών εκείνων, οι οποίες θα

υποβοηθήσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας να
χρηματοδοτηθούν για ενεργειακές παρεμβάσεις οικονομοτεχνικά
βιώσιμες.

Την Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν τα στελέχη Κ Ευάγγελος Τσιάρας, 
Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στα ενεργειακά θέματα και η Κ

Καλλιόπη Τέσια, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφέρειας
Ηπείρου, οι οποίοι παρουσίασαν τα έργα της Περιφέρειας που

υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον τομέα αυτό και απέσπασαν τις
καλύτερες κριτικές και τα συγχαρητήρια από όλους τους
συμμετέχοντες

και ιδιαίτερα από τον Ilari Havukainen – Διευθυντή Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων της Περιφέρειας Λαπωνίας και Υπεύθυνο του

Έργου και τον Alessandro Lué – Καθηγητή στην έδρα ενεργειακών
εφαρμογών του Πολυτεχνείου του Μιλάνο.

Η Κ Καλογιάννη δήλωσε «Είμαι πολύ υπερήφανη γιατί μετά από
μεγάλη προσπάθεια και εντατική εργασία έχουμε επιτύχει να
αναδείξουμε
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της Περιφέρεια μας, ως έναν αξιόπιστο εταίρο και συνεργάτη σε
Ευρωπαϊκή κλίμακα. Πλέον το έργο μας και η επιχειρησιακή μας

δυναμικότητα, αποτελεί ισχυρή αναφορά και παρακαταθήκη, ώστε να
διεκδικούμε με αξιώσεις και στο άμεσο μέλλον, την ανάληψη, 
διαχείριση

και υλοποίηση, έργων μεγάλης κλίμακας.

Σχετική, άλλωστε, επιβεβαίωση – επικρότηση για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου στα ενεργειακά ζητήματα αποτελεί η απονομή τιμητικής πλακέτας 

από τον Κ

Παναγιώτη Καρβούνη, ειδικό σύμβουλο του Pierre Moscovici Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 

Ενεργειακού Φόρουμ, με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας / Τοπική Ανάπτυξη – ΑΠΕ – Επιχειρηματικότητα», που διοργανώθηκε στις 9 & 10 

Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.
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