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ΠΡΟΣ : - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
KOIN: - Γεν. Προξενείο Ν. Υόρκης και Γραφείο ΟΕΥ αυτής 

- Γενικό Προξενείο Βοστώνης 
- Γραφεία ΟΕΥ Ουάσινγκτων, Σικάγο και Αγίου Φραγκίσκου 

 

Ε.∆.: - ∆ιπλωµατικό Γραφείο κ. ΥΠΕΞ   
- ∆ιπλωµατικό Γραφείο κας ΑΝΥΠΕΞ  
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ  
- Γραφείο κας Β΄ Γενικής ∆ιευθύντριας 
- Β1 και Β4 ∆ιευθύνσεις 

 

   
 
ΘΕΜΑ: Τριήµερη ∆ιεθνής Έκθεση – Συνέδριο για εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας µε 

στόχο τη βελτίωση της ζωής στις µεγάλες πόλεις “Smart New York 2019” 
  

ΣΧΕΤ: Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης µε Α.Π.Φ 2200/ΑΣ 152/21-5-2019 
 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και µετά από ενηµέρωση που λάβαµε από το Γραφείο 

ΟΕΥ Νέας Υόρκης, σας γνωρίζουµε ότι στις 13-15 Μαΐου 2019 πραγµατοποιήθηκε για 3η συναπτή 
χρονιά η εν θέµατι Έκθεση – Συνέδριο, υπό την αιγίδα του ∆ήµου της Νέας Υόρκης.  

Στόχος του “Smart Cities New York” είναι η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και η 
ανταλλαγή απόψεων επί θεµάτων καινοτοµίας, υψηλής τεχνολογίας, βιώσιµης και περιβαλλοντικά 
φιλικής ανάπτυξης υποδοµών και δικτύων, µε σκοπό τον αστικό µετασχηµατισµό προς την 
κατεύθυνση δηµιουργίας περισσότερο βιώσιµων και φιλικών προς τους πολίτες πόλεων. 
Παράλληλα επιδιώκεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ευκαιριών στην συναφούς 
αντικειµένου παγκόσµια αγορά εφαρµογών υψηλής  τεχνολογίας.  

Όπως εκτιµά το Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης, το εν λόγω Συνέδριο, το οποίο 
συγκεντρώνει κυβερνητικά στελέχη και δηµάρχους από πόλεις των Η.Π.Α και άλλων χωρών, 
προβάλλει βασικά θέµατα που αντιµετωπίζουν ή θα κληθούν να αντιµετωπίσουν τα µεγάλα αστικά 
κέντρα αναφορικά µε την περιβαλλοντική αλλαγή, µετακινήσεις και συγκοινωνίες, διαχείριση 
απορριµµάτων, προσβασιµότητα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ανάπλαση και αναβάθµιση 
υποβαθµισµένων περιοχών µε έµφαση στη νεοφυή επιχειρηµατικότητα και την αναψυχή.  

Οι ενδιαφερόµενοι ελληνικοί αναπτυξιακοί φορείς και επιχειρήσεις µπορούν να λάβουν 
περισσότερες πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες:  

https://smartcitiesny.com/  
https://www.facebook.com/events/372226033554673 
https://www.linkedin.com/company/smart-cities-nyc/ 
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας. 
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Αντώνιος Κατεπόδης  
Σύµβουλος ΟΕΥ Α' 

 




