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“ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 2ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΕ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ”

Από αριστερά στα δεξιά διακρίνονται: o πρόεδρος της Tropical,
κος Γ. Λάγιος, ο καθ. Χ. Χριστοδούλου από το Frederick Institute,
ο κος Gilles Penequin από την Γαλλική Κυβέρνηση, ο κος Angelo
Consoli, ο κος Ν. Λυμπερόπουλος από τo Unido και ο κος Ismael
Aso από το Hydrogen Foundation Aragon.

Από αριστερά στα δεξιά διακρίνονται: ο πρόεδρος της Fiera del
Levante, κος Cosimo Laceringola, ο καθ. Χ. Χριστοδούλου από το
Frederick Institute, ο κος Angelo Consoli, ο πρόεδρος του
Πανεπιστήμιου Υδρογόνου, κος Nicola Conenna και ο κος Ugor
Atikol από το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου.

ο

Η εταιρία TROPICAL Α.Ε.Β.Ε. συμμετείχε στο 2 Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό συνέδριο σχετικά με την παραγωγή του
υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και γενικά για τις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου,
που διοργανώθηκε από το πρώτο ιδρυθέν πανεπιστήμιο Υδρογόνου στον κόσμο και διεξήχθη στο Μπάρι της Ιταλίας
από τις 19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2008.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία μέσω βίντεο προβολής από τον “γκουρού” σε θέματα Υδρογόνου και κυψελών
καυσίμου, κου Jeremy Rifkin. Έπειτα, πρόεδρος της Tropical AEBE, ως επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής,
παρουσίασε στο κοινό τις δραστηριότητες της Tropical στο τομέα των Τεχνολογιών Υδρογόνου & Κυψελών Καυσίμου
και όλοι εντυπωσιάσθηκαν από την πληθώρα προϊόντων που είναι υπό ανάπτυξη αλλά και αυτών τα οποία
βρίσκονται σε προ-εμπορικό στάδιο όπως είναι οι γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, το αυτοκίνητο πόλεως
υδρογόνου, το scooter υδρογόνου κα.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου υπογράφτηκε και το σχετικό μνημόνιο για την ίδρυση του πρώτου πανεπιστήμιου
Υδρογόνου στον κόσμο στο BARI της Ιταλίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2008. Η υπογραφή της ίδρυσης του πανεπιστημίου
Υδρογόνου έγινε παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου. Από την Ελλάδα ήταν προσκεκλημένοι ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Tropical AEBE, κος Γ. Λάγιος,
ο υπεύθυνος από το Υπουργείο Μεταφορών για θέματα Πράσινης & Οικολογικής Μετακίνησης, κος Α. Βραχνός, ο
πρώην διευθυντής του τμήματος υδρογόνου του ΚΑΠΕ και νυν υπεύθυνος του διεθνούς κέντρου UNIDO – ICHET,
κος Ν. Λυμπερόπουλος αλλά και ο καθ. Χ. Χριστοδούλου από το Frederick Institute της Κύπρου.
Προσκεκλημένοι από άλλες χώρες ήταν ο ευρωβουλευτής από την Ιταλία, κος Enzo Lavara και ο σύμβουλος του
προέδρου της Γαλλίας κου Σαρκοζί επί θεμάτων ενέργειας στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, ο κος Gilles Pennequin.

www.tropical.gr

