8 Ioπιίνπ 2020, Ακθηζέαηξν ΟΣΔAcademy

Ξεπερνώντας την πανδημία
Δλέξγεηα - Oηθνλνκία - Δπελδύζεηο - Τγεία: RESET
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κέρξη 2 Ινπιίνπ)

Eηζαγσγηθή Δλόηεηα (ϊπερ 10.30πμ-12.30μμ)
Μεηαηξέπνληαο ηελ θξίζε ζε επθαηξία: Έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο
Kαισζόξηζκα / Υαηξεηηζκνί:
θ. Κσζηήο Υαηδεδάθεο, Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
(βηληενζθνπεκέλνο ραηξεηηζκόο & δσληαλή παξέκβαζε ηνπ ππνπξγνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ)
θ. Σάθεο Θενδσξηθάθνο, Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ (ζε οριζηικοποίηζη)
θ. Νίθνο Παπαζαλάζεο, Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, αξκόδηνο γηα ηε Βηνκεραλία θαη ην
Δκπόξην
θ. σθξάηεο Φάκειινο, Σνκεάξρεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηνπ ΤΡΗΕΑ, πξώελ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
θ. Θεόδσξνο Ρνπζόπνπινο, Βνπιεπηήο Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ ΝΓ, Μέινο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Βνπιή
ησλ Διιήλσλ
Με ην βιέκκα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα: Λίγεο ζθέςεηο από ηνπο ππνζηεξηθηέο & επελδπηέο
θ.Tareq Jizawi, Telecommunications & Computer Engineer Managing Director, Globiled
θ. Θάλνο Πεηκεδάο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, cosmoONE
θ. Γηάλλεο Αξγπξάθνο, Director OTEAcademy
Δπξσπατθνί πόξνη, Γεκόζηεο Δπελδύζεηο, Πεξηθεξεηαθή/Σνπηθή Αλάπηπμε/ Κπθιηθή Οηθνλνκία
Διζαγυγική ηοποθέηηζη
«Σο ηπέσον ΔΠΑ και η αξιοποίηζη ηος «πακέηος εςελιξίαρ» ηηρ ΔΔ για ηην άμεζη ανηιμεηϊπιζη ηηρ κπίζηρ.
Σο ΔΠΑ 2021 - 2027 και ηο ππψγπαμμα Next Generation EU υρ εςκαιπία ανάκαμτηρ και σάπαξηρ νέαρ
ποπείαρ»: θ. Γεκήηξεο θάιθνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ΔΠΑ, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
θαη Δπελδύζεσλ
«Η κςκλική οικονομία ζαν εςκαιπία επανεκκίνηζηρ ηηρ οικονομίαρ και επισειπημαηικψηηηαρ»:
θ. Κσλζηαληίλνο Αξαβώζεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ *
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Πάλει: «Πποζαπμογή ηυν αναπηςξιακϊν και ζηπαηηγικϊν πποηεπαιοηήηυν ηυν Πεπιθεπειϊν ζηιρ επιπηϊζειρ
ηηρ Πανδημίαρ»: Υαηξεηηζκόο θ. Απόζηνινπ Σδηηδηθώζηα, Πξνέδξνπ Έλσζεο Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο – ΔΝΠΔ (ζα
εθπξνζσπεζεί)
«Δνέπγεια, Πεπιβάλλον και Φηθιακή Δπανάζηαζη, υρ καηαλωηερ για ηην επανεκκίνηζη και ηην αλλαγή ηος
ελληνικοω Παπαγυγικοω Τποδείγμαηορ»: θ. Γηάλλεο Μαληάηεο, Aλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλ/oπ Πεηξαηά,
πξώελ Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
«Σα αναπηςξιακά έπγα υρ άμεζη ζςμβολή ζηην ανηιμεηϊπιζη ηηρ ανεπγίαρ και ζηην Σοπική Ανάπηςξη μεηά
ηην πανδημία»: θ. Γηώξγνο Παπαλαζηαζίνπ, Γήκαξρνο Αγξηλίνπ, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο - ΚΔΓΔ
«Αναπηςξιακέρ επενδωζειρ με ιδιυηική ζςμμεηοσή ζηην Κενηπική Μακεδονία . Σο ςλοποιοωμενο ππψγπαμμα
ηυν νέυν έπγυν ΓΙΣ. Σα ππϊηα ζσολεία με ΓΙΣ ζηην Κενηπική Μακεδονία. Ο ζε εξέλιξη διαγυνιζμψρ για
ηην αναβάθμιζη ηος οδοθυηιζμοω ηηρ Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ με ωμππαξη Γημψζιος και
Ιδιυηικοω Σομέα (ΓΙΣ)»: θ. Πάξηο Μπίιιηαο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκώλ θαη Γηθηύσλ, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο

Πάλει: Τπνδνκέο/ Παξαγσγή/ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

Διζαγυγική ηοποθέηηζη
«Νέα έπγα ςποδομήρ υρ καθοπιζηικψρ παπάγυν για ηην επανεκκίνηζη.
Κοινυνικέρ ςποδομέρ, και άλλα έπγα με ωμππαξη Γημψζιος-Ιδιυηικοω Σομέα»:
θ. Γηώξγνο Καξαγηάλλεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Τπνδνκώλ
«Ο ειδικψρ πψλορ ηυν ιδιυηικϊν επενδωζευν ζηην ανηιμεηϊπιζη ηηρ πανδημίαρ. Η αναμενψμενη ζςμβολή
ηος ςπεπδιπλαζιαζμοω ηυν κεθαλαίυν ηος Αναπηςξιακοω Νψμος και νέερ επενδωζειρ. Σα έπγα με ωμππαξη
Γημψζιος-Ιδιυηικοω Σομέα- ΓΙΣ και οι ηπέσονηερ διαγυνιζμοί»:
θ. Νίθνο Μαληδνύθαο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Ηδησηηθώλ Δπελδύζεσλ θαη ΓΗΣ*
«Σο restart ηος καηαζκεςαζηικοω κλάδος και μέζα επιηάσςνζηρ ηεσνικϊν έπγυν»:
θ. Γηώξγνο ηαζηλόο, Πξόεδξνο ΣΔΔ
«Οι «ππάζινερ» ηεσνολογίερ υρ μέζο ανάπηςξηρ νέυν ςποδομϊν, θέζευν επγαζίαρ και αξιοποίηζηρ ηος
επιζηημονικοω δςναμικοω»: θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο, Πξόεδξνο Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Πεηξαηά- ΔΒΔΠ
«Ο ζηψσορ ενίζσςζηρ ηηρ βιομησανίαρ& μεηαποίηζηρ υρ αναπηςξιακή πποηεπαιψηηηα»:
θ. Κώζηαο Θένο, Γεληθόο Γηεπζπληήο, «Διιεληθή Παξαγσγή»-πκβνύιην Βηνκεραληώλ γηα ηελ Αλάπηπμε
«Ανάκαμτη ηηρ εςπυπαφκήρ οικονομίαρ, επισειπημαηική αναζςγκπψηηζη και οι ζκέτειρ άλλυν εςπυπαφκϊν
συπϊν»: θ. Γηάλλεο Καπιαλέιεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο HEPA Greece (Δζληθόο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ Οπγγαξίαο)
Ππογπαμμαηιζμένερ ηοποθεηήζειρ:
«Η εγκαηάζηαζη εωπυζηυν επισειπήζευν ζηα Δπισειπημαηικά Πάπκα και Βιομησανικέρ Πεπιοσέρ υρ
πποχπψθεζη ενδςνάμυζηρ και παπαπέπα ανάπηςξήρ ηοςρ»: Δθπξόζσπνο Παλειιήληνο ύλδεζκνο
Δπηρεηξήζεσλ Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ - ΠΑΔΒΗΠΔ
Δπυηήζειρ (ημείυζη: Η ενψηηηα βπίζκεηαι ζε ηελική διαμψπθυζη)

Πξώηε ελόηεηα (ϊπερ 12.30μμ-14.00μμ)
«Πξάζηλεο» επελδύζεηο» / Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ / Γηαγσληζκνί
«Δπενδςηικψ ενδιαθέπον και απλοποίηζη ηυν αδειοδοηικϊν διαδικαζιϊν ηυν ΑΠΔ υρ κπίζιμη παπάμεηπορ
για μεγάλη αωξηζη διείζδςζηρ ηυν ΑΠΔ ζηο ενεπγειακψ μείγμα ηηρ σϊπαρ. Σα νέα πληποθοπιακά
ζςζηήμαηα. Πποζδοκίερ για ηοςρ επικείμενοςρ ανά ηεσνολογία διαγυνιζμοωρ για εγκαηάζηαζη νέυν
αιολικϊν και θυηοβοληαφκϊν ηηρ ΡΑΔ ζηιρ 29 Ιοςλίος»: Γξ. Γηνλύζεο Παπαρξήζηνπ, Ζιεθηξνιόγνο
Μεραληθόο ΔMΠ, Γηεπζπληήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΡΑΔ
«Σα λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνβνιήο αηηεκάησλ παξαγσγήο ΑΠΔ ηεο ΡΑΔ: Απινπνηώληαο έλα
πνιύπινθν από ηελ θύζε ηνπ πεξηβάιινλ»: θ. Θάλνο Πεηκεδάο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, cosmoONE
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«Η Ππάζινη Μεηάβαζη υρ διαζθάλιζη πποζιηϊν ηιμϊν ενέπγειαρ για καηαναλυηέρ και βιομησανία. Σο
πολςαναμενψμενο Target Model»: θ. Γηώξγνο Ισάλλνπ, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Διιεληθνύ Υξεκαηηζηεξίνπ
Δλέξγεηαο (ΔΥΔ)
«Οι πποχποθέζειρ για ηην ανάπηςξη ηυν ΑΠΔ και ηην επίηεςξη ηυν κλιμαηικϊν ζηψσυν: θεζμικψρ
εκζςγσπονιζμψρ και κοινυνική ζςμμασία»: Δθπξόζσπνο, Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ΔΛΔΣΑΔΝ

«Μεγάλα και μικπά θυηοβοληαφκά έπγα ζηο πεπιβάλλον ηος εςπυπαφκοω Green Deal και ηος Δθνικοω
σεδίος για ηην Δνέπγεια και ηο Κλίμα (ΔΔΚ). Η αςηοπαπαγυγή με ζςζηήμαηα αποθήκεςζηρ ηλεκηπικήρ
ενέπγειαρ υρ παπάγυν μείυζηρ ηος ενεπγειακοω κψζηοςρ»: θ.σηήξεο Καπέιινο, Πξόεδξνο ΔΦ
«Πποοπηικέρ Φυηοβοληαφκϊν έπγυν μεηά ηην πανδημία και δςναηψηηηερ ανάπηςξηρ ηηρ ελληνικήρ
παπαγυγήρ»: θ. ηέιηνο Λνπκάθεο, Πξόεδξνο πλδέζκνπ Παξαγσγώλ Δλέξγεηαο κε Φσηνβνιηατθά - ΠΔΦ
«Η αποθήκεςζη ενέπγειαρ υρ βαζική πποχπψθεζη για ηην παπαπέπα ανάπηςξηρ ηηρ ππάζινηρ ενέπγειαρ
και ηυν ΑΠΔ»
Παποςζίαζη και Πποβολή Έπγυν: ΓΔΗ Ανανεϊζιμερ
Ππογπαμμαηιζμένερ ηοποθεηήζειρ / Δπυηήζειρ

Γηάιεηκκα: 14.00μμ -14.40μμ
Γεύηεξε ελόηεηα (ϊπερ 14.40μμ -16.15μμ)
Ηιεθηξνθίλεζε / Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο /Οδνθσηηζκόο
Δλαξθηήξηεο Οκηιίεο:
«Σα αποηελέζμαηα ηηρ διαβοωλεςζηρ ηος ζσεδίος νψμος για ηην ηλεκηποκίνηζη. Γημψζια μέζα μεηαθοπάρ
και η απλή αδειοδψηηζη
επαπκοωρ δικηωος ςποδομϊν επαναθψπηιζηρ υρ επιηασςνηέρ ηηρ
ηλεκηποκίνηζηρ. ηψσοι και λειηοςπγία ηος Μηηπϊος Τποδομϊν και Φοπέυν Αγοπάρ Ηλεκηποκίνηζηρ»: θνο
Νίθνο ηαζόπνπινο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Μεηαθνξώλ, Αλαπιεξσηήο Δπηθεθαιήο ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα
ηελ πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηελ Διιάδα
«Δπανεκκίνηζη, Πεπιβάλλον και Δπισειπημαηικψηηηα μεηά ηον κοπυνοφψ: Η αξιοποίηζη ηυν εςπυπαφκϊν
πψπυν και ο μεγάλερ πεπιβαλλονηικέρ πποκλήζειρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ»:
θ. Γηώξγνο Παηνύιεο, Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, Αληηπξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηώλ (ΔηΠ) θαη
Αληηπξόεδξνο ΔΝΠΔ
Πάλει:
«Δπενδωονηαρ ζηιρ ςποδομέρ θψπηιζηρ: Σο νέο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα ηηρ ΓΔΗ για ηην άμεζη
ηοποθέηηζη πανελλαδικά, 1.000 ζηαθμϊν θψπηιζηρ και πϊρ θα ςλοποιηθεί» : θ. Κπξηάθνο Κνθηλάο, Γεληθόο
Γηεπζπληήο Ζιεθηξνθίλεζεο, Όκηινο ΓΔΖ Α.Δ
«Υπήζη καθαπήρ ενέπγειαρ, εκμεηάλλεςζη, αποζβέζειρ και ηιμολογιακή πολιηική: Γιαμοπθϊνονηαρ ηο
επισειπημαηικψ μονηέλο ηυν ζηαθμϊν θψπηιζηρ»: Η μέσπι ζήμεπα εμπειπία
και οι κινήζειρ ηυν παπψσυν ςπηπεζιϊν ηλεκηποκίνηζηρ: Δθπξόζσπνη παξόρσλ ππεξεζηώλ
ειεθηξνθίλεζεο
«Ο Φοπέαρ Δκμεηάλλεςζηρ Τποδομϊν Φψπηιζηρ Ηλεκηποκίνηηυν Οσημάηυν (ΦΔΤΦΗΟ) και ηα ππϊηα
βήμαηα
ηυν
εηαιπειϊν
πεηπελαιοειδϊν ζηην
ηλεκηποκίνηζη»:
Δκππψζυπορ
πλδέζκνπ
Δηαηξηώλ Εμπορίας Πεηξειαηνεηδώλ Ελλάδος (ΕΕΠΕ)
«Ο ειδικψρ πψλορ ηυν Γήμυν ζηην ανάπηςξη ηηρ ηλεκηποκίνηζηρ ζηιρ δημψζιερ ζςγκοινυνίερ»: θ. Γηώξγνο
Παπαλαζηαζίνπ , Γήκαξρνο Αγξηλίνπ, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Κεληξηθήο
Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο - ΚΔΓΔ

«Πποοπηικέρ πϊληζηρ ηλεκηπικϊν οσημάηυν ηην πποζεσή πεπίοδο και ο πψλορ ηυν Διζαγυγέυν Δμπψπυν Αςηοκινήηυν ζηην πποϊθηζη ηηρ ηλεκηποκίνηζηρ»: θ. Μηράιεο Μπαμεβάλεο, Α΄ Αληηπξόεδξνο,
ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ-Δκπόξσλ Απηνθηλήησλ Διιάδoο- ΔEΑ
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Πάλει: ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - ΟΓΟΦΩΣΙΜΟ
«Πποοπηικέρ μεγάλυν έπγυν ΔΞΔ ζηον οδοθυηιζμψ»: θ.Tareq Jizawi, Telecommunications & Computer
Engineer Managing Director, Globiled
«Δξοικονψμηζη ενέπγειαρ: διάγνυζη και ιεπάπσηζη εςκαιπιϊν-αποηελέζμαηα ενεπγειακϊν ελέγσυν»: θ.
άββαο Λνπτδίδεο, Τπεύζπλνο Δλέξγεηαο, LDK Consultants
«Μεηά ηην πανδημία: Οι νέοι εςπυπαφκοί ζηψσοι για ηην Δξοικονψμηζη Δνέπγειαρ και ηην Κλιμαηική
Αλλαγή και σπημαηοδοηικά επγαλεία»: θ. Βιάζεο Οηθνλόκνπ, Institute for European Energy and Climate Policy
(IEECP)
«Δνεπγειακή Αναβάθμιζη και αξιοποίηζη απψ ηιρ Δηαιπείερ Παποσήρ Δνεπγειακϊν Τπηπεζιϊν (Esco’s)
ηος σπημαηοδοηικοω ππογπάμμαηορ Electra»: θ. Άξεο Παπαδόπνπινο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, «ΕΔΒ ΑΔΔΤ»

Σξίηε ελόηεηα: (ϊπερ 16.15μμ -17.30μμ)
e- ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ /Σερλνινγηθέο Αιιαγέο /Σειεξγαζία /Τγεία /Πξσηόθνιια Αζθαιείαο/

Δηζαγσγηθέο ζθέςεηο: Τπνπξγείν Toπξηζκνύ, ΔΟΓΤ

Πάλει
«Δλληνική Δπισειπημαηικψηηηα και πανδημία: Σα μέσπι ζήμεπα ζςμπεπάζμαηα, ηα επψμενα βήμαηα και
ζημεία πποζοσήρ. Ένα νέο θεζμικψ πλαίζιο για ηην ηηλεπγαζία»:
θα Ρέλα Μπαξδάλε, Πξόεδξνο, Διιεληθό Ηλζηηηνύην Αζθάιεηαο Δξγαζίαο -ΔΛΗΝΤΑΔ
«Σηλεκπαίδεςζη και Μεηαζσημαηιζμψρ»: θ. Γηάλλεο Αξγπξάθνο, Director OTEAcademy
«Η νέα πποοπηική ηος e-Eπισειπείν και διαθέζιμα καινοηψμα επγαλεία»: θ. Γηάλλεο Καπιαλέιεο, Γεληθόο
Γηεπζπληήο HEPA Greece (Δζληθόο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ Οπγγαξίαο)
«Οι πποκλήζειρ ηηρ πανδημίαρ και η Αζθάλεια ηηρ επγαζίαρ, υρ βαζική πποχπψθεζη για ηη ζςνέσιζη ηηρ
επισειπημαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ»:
θ. Γηώξγνο Λακπξηλόο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Οκίινπ GEP
«Ππυηψκολλα και ππψηςπα ςγειονομικήρ αζθάλειαρ για ηην βιυζιμψηηηα ηος ηοςπιζηικοω κλάδος ζηα
πλαίζια ηηρ πανδημίαρ Covid-19»:
θα Υξηζηίλα Παπαληθνιάνπ, πξώελ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Τγείαο & Πξόεδξνο ΔΣ ΔΦΔΣ, Δπηζηεκνληθή
ζπλεξγάηεο SWISS APPROVAL International (Inspection and certification body)
πκπεξάζκαηα (ϊπερ 17.30μμ-18.00μμ)
ηα ζπκπεξάζκαηα ζα ζπγθεληξσζνύλ εθηηκήζεηο
θαη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακόξθσζε
πιήξνπο εηθόλαο ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγώλ
γηα ηελ ηαρεία αλάθακςε από ηελ παλδεκία.

Σήξεζε Πξσηνθόιισλ
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα ηεξνύληαη όια ηα πξσηόθνιια πξνζηαζίαο από ηελ ΟΣΔAcademy
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξακκαηεία / Οξγάλσζε
κ.κ. Η. Βέλλιος, Ρ. Ζορμπά, Σ: 210 6912183 | 210 6912505
Κ. 6978373031 & 6944836874

Δ: office.aenergy@gmail.com, www.a-energy.gr

4

