
     
 
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ:  RESET : 

Το πρώτο φυσικό αναπτυξιακό συνέδριο 
Τετάρτη, 8 Ιουλίου στην OTEAcademy 

 
 
«ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ :  
RESET» είναι ο τίτλος του επίκαιρου συνεδρίου που πραγματοποιείται την ερχόμενη 
Τετάρτη, 8 Ιουλίου στην OTEAcademy με τη συμμετοχή περίπου 35 διακεκριμένων 
ομιλητών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα δώσουν το στίγμα της  
επόμενης μέρας  της  επανεκκίνησης.  
 
Στόχος  της εκδήλωσης, η οποία θα ανοίξει  με χαιρετισμό του υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων στελεχών της  κυβέρνησης, 

από τα Υπουργεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Υποδομών και Μεταφορών, εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των 

φορέων της Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας, της τεχνικής επιστημονικής 

κοινότητας και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  είναι, να  

συμβάλλει με  πρωτότυπη και απόλυτα χρηστική ενημέρωση σε  επίκαιρα ερωτήματα 

που  αφορούν τις άμεσες προοπτικές της  επιχειρηματικότητας και  επενδύσεων  

μετά  το “lock down”.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιφερειακή/τοπική ανάπτυξη, 

στις «πράσινες» επενδύσεις και στις Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας,  στο περιβάλλον,  στις 

 νέες  τάσεις  που έχουν διαμορφωθεί  στην επιχειρηματικότητα, στα οικονομικά μέσα  με 

ζωτική σημασία για την σταθερή ανάκαμψη όπως επίσης στην υγεία και ασφάλεια  της 

εργασίας ως βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας.  

Mια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και το περιβάλλον 

Το επικείμενο   φόρουμ είναι το πρώτο που  πραγματοποιείται την επόμενη μέρα της 
επιχειρηματικής επανεκκίνησης  με διοργανωτή το  επιχειρηματικό φόρουμ  Α-Energy 
Investments Initiative, τη συνεργασία του ενημερωτικού site  www.ecopress.gr.  και την 
ευγενική υποστήριξη  της  CosmoONE (θυγατρική Ομίλου ΟΤΕ), της OTEAcademy και  
της Globiled.   

Οι εργασίες του θα διεξαχθούν με φυσική παρακολούθηση (με πλήρη τήρηση των 
κανόνων προστασίας) θα  προβάλλονται  παράλληλα  ζωντανά από το Εnergy TV -
 www. energypress.gr  και το site www.ecopress.gr, ενώ θα υπάρξει επίσης  εκτεταμένη 
δημοσιογραφική κάλυψη. 

  Από την «εσώκλειστη» οικονομία  στην επανεκκίνηση 

Η αξιοποίηση  του επικείμενου ευρωπαϊκού πακέτου βοήθεια προς την Ελλάδα, σε 

συνδυασμό με το υπό σχεδιασμό νέο μοντέλο ανάπτυξης, η πορεία του τρέχοντος ΕΣΠΑ 

και η προοπτική του επόμενου, τα νέα έργα υποδομής και  διαχείρισης απορριμμάτων, το 

πρόγραμμα έργων "Αντώνης Τρίτσης", οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση  των 

δραστηριοτήτων  στην «Πράσινη» Ενέργεια  (Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας / 

Εξοικονόμηση /Ενεργειακή  Αποδοτικότητα/ Ηλεκτροκίνηση),  όπως επίσης  οι σημαντικές 

ανακατατάξεις στις  εργασιακές και καταναλωτικές  συνήθειες  ως αποτέλεσμα της 

http://www.ecopress.gr/
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«εσώκλειστης» Οικονομίας (Shut-down economy) θα απασχολήσουν τους διακεκριμένους 

προσκεκλημένους των θεματικών ενοτήτων.  Ένα επίσης πρακτικό θέμα στο οποίο θα 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση,  είναι τα  μέσα ασφάλειας και πρωτόκολλα υγιεινής που θα πρέπει 

εφεξής να τηρούν οι επιχειρήσεις , οι ραγδαίες  τεχνολογικές αλλαγές,  η ανάγκη  νέου 

θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία στον ιδιωτικό  τομέα  και  τέλος οι αναδυόμενες 

ευκαιρίες στο πλαίσιο αρμονικής συνύπαρξης  του επιχειρείν… με τον κορονοϊό. 

  
 Διακεκριμένοι ομιλητές και πρωτότυπη επιχειρηματική ενημέρωση  
 
Με  επίκαιρες σκέψεις, πρωτότυπες τοποθετήσεις  και  διαδραστική προσέγγιση  θα 
συμμετάσχουν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής 
Χατζηδάκης, ο οποίος παράλληλα με την επίσημη κήρυξη των εργασιών θα αναπτύξει 
εισήγηση. Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο υφυπουργός κ. Νίκος 
Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης 
Σκάλκος. Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός 
Γραμματέας Μεταφορών, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Διυπουργικής Επιτροπής για την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών. Συμμετέχουν επίσης ο  κ. Σωκράτης Φάμελος, Τομεάρχης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ,  ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης 
Αττικής, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών (ΕτΠ) και  Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας -ΕΝΠΕ,  ο κ. Γιάννης  Μανιάτης, Aναπληρωτής  
Καθηγητής  Παν/oυ Πειραιά, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ο κ. Πάρις 
Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας,  ο  κ. Γιώργος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου,  Πρόεδρος  της 
Επιτροπής  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  - ΚΕΔΕ, 
ο κ. Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του  
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά – ΕΒΕΠ,  ο  κ. Γιώργος Ιωάννου, 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ), ο   κ. Κυριάκος 
Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ ΑΕ,  ο κ. Θάνος Πετμεζάς, Διευθύνων 
Σύμβουλος cosmoONE,  ο Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
ΕMΠ, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων  ΡΑΕ,  ο κ. Σωτήρης Καπέλλος,  Πρόεδρος ΣΕΦ- 
Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών,  ο  κ.  Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά–ΣΠΕΦ, ο κ.Tareq  Jizawi,  Telecommunications  
&  Computer  Engineer  Managing  Director, Globiled, ο  κ.  Γιάννης Αργυράκος,   Director 
OTEAcademy , ο  κ. Κώστας Θέος, Γενικός Διευθυντής της «Ελληνικής Παραγωγής» -
Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, ο κ. Μιχάλης Μπαξεβάνης, Α΄ Αντιπρόεδρος, 
Σύνδεσμος  Εισαγωγέων -  Εμπόρων  Αυτοκινήτων  Ελλάδoς   -  ΣΕEΑ, ο κ. Σάββας 
Λουϊζίδης, Υπεύθυνος Ενέργειας, LDK Consultants,  o   κ.  Γιάννης Καπλανέλης,Γενικός 
Διευθυντής  HEPA Greece  (Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου Ουγγαρίας), ο κ. Βλάσης 
Οικονόμου,αναλυτής,Institute for European Energy and Climate Policy (IEECP), ο κ. Άρης 
Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, «ΖΕΒ ΑΕΕΥ», η  κα Ρένα Μπαρδάνη, 
Πρόεδρος, Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφάλειας Εργασίας -ΕΛΙΝΥΑΕ,  ο  κ. Γιώργος 
Λαμπρινός, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου GEP, η κα Χριστίνα Παπανικολάου,  πρώην 
Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας & Πρόεδρος ΔΣ  ΕΦΕΤ, εκπρόσωποι της Ελληνικής 
Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας-  ΕΛΕΤΑΕΝ, του Συνδέσμου Εμπορίας 
Πετρελαιοειδών Ελλάδος –ΣΕΕΠΕ και  άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές.    
 

Θεματικές ενότητες - Επίκαιρα Ερωτήματα 

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες έχουν ως εξής: 

Εισαγωγική Ενότητα: Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία (ώρες 10.30πμ-12.30μμ) 
Πρώτη Ενότητα: «Πράσινες» επενδύσεις»- Απλοποίηση διαδικασιών -  Περιβάλλον (ώρες 
12.30μμ-14.00) Δεύτερη Ενότητα: Ηλεκτροκίνηση /Εξοικονόμηση Ενέργειας / 



Οδοφωτισμός   (ώρες 14.40μμ-16.15μμ) Τρίτη Ενότητα:  e-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - Τεχνολογικές 
Αλλαγές- Υγεία- Πρωτόκολλα Ασφάλειας (ώρες: 16.15μμ-17.30μμ) 

                                                      

Αντιμετωπίζοντας την κρίση 

✓ Από την πανδημία στην επανεκκίνηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για  ταχεία ανάκαμψη και 
υπεραντιστάθμιση  όποιων απωλειών; Θα διαψεύσει  τελικά η Ελλάδα την προβλεπόμενη 
από το ΔΝΤ βαθιά  ύφεση; 

✓ Ποια αναμένεται η καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών ; Θα μπορέσει το ελληνικό 
επιχειρείν να μετατρέψει τις νέες ανάγκες ιδιαίτερα σε επίπεδο τεχνολογικής προσαρμογής σε 
ευκαιρία; Πώς θα αποφευχθεί η απώλεια  θέσεων εργασίας στους επιμέρους τομείς; 

✓  «Κλείνοντας το τρέχον ΕΣΠΑ: Η αξιοποίηση του  λεγόμενου «πακέτου ευελιξίας»  που 
προσέφερε η  ΕΕ για το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται  προκειμένου να καλυφθούν τα άμεσα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης θα έχει ως αποτέλεσμα να «χαθούν» έργα; Τι μέλλει 
γενέσθαι: Ποια έργα θα ολοκληρωθούν, ποιά περνάνε στο επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο  
Στήριξης; 

✓ Πώς αξιολογούν τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές οι Περιφέρειες; 
✓ Σκέψεις/κατευθύνσεις αξιοποίησης  του ευρωπαϊκού πακέτου βοήθειας ύψους  32 δις. προς 

την Ελλάδα σε συνδυασμό με το υπό σχεδιασμό νέο μοντέλο ανάπτυξης. 
✓ Ποια η προοπτική των ιδιωτικών επενδύσεων; Και τι λένε οι ίδιοι οι επενδυτές.  
✓ Πώς θα ενδυναμωθεί συνολικότερα βιομηχανία και μεταποίηση;  
✓ Γιατί  ο ενεργειακός τομέας  είναι μοχλός ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού 

πακέτου  στήριξης; 
 

«Πράσινες» επενδύσεις: άμεση διέξοδος και με ποιο τρόπο; 

✓ Δίνει η «πράσινη» μετάβαση δυνατότητα εξόδου από την κρίση; Και γιατί; 
✓ Θα προχωρήσει η Συμφωνία Green Deal της Ευρώπης για την Κλιματική Αλλαγή; 
✓ Πώς θα εξασφαλιστούν προσιτές τιμές ενέργειας στο πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας; 
✓ Ποιες οι  προσδοκίες  για τους   επόμενους  ανά τεχνολογία διαγωνισμούς  για εγκατάσταση 

νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών  που θα πραγματοποιηθούν στις 29  Ιουλίου από τη 
Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας (ΡΑΕ); Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και σε τι επίπεδα 
αναμένεται να κυμανθούν οι τιμές; 

✓ Με ποιο τρόπο και σε ποιους άξονες θα λειτουργήσουν τα  δυο νέα πληροφοριακά 
συστήματα της ΡΑΕ με τη συνεργασία της CosmoOne για απλοποίηση της αδειοδότησης  
εκατοντάδων  αδειών παραγωγής έργων Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας που εκκρεμούν,  με 
βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;  

✓  Ποιος ο ρόλος  της κοινωνικής αποδοχής στην παραπέρα ανάπτυξη των ΑΠΕ; 
✓ Ποια τα σημαντικά έργα ΑΠΕ της περιόδου; 

 

Υποδομές φόρτισης και πώς θα γίνουν 

✓ Γιατί οι υποδομές φόρτισης θεωρούνται τόσο αναγκαίες για την ανάπτυξη της 

ηλεκτροκίνησης;  

✓ Τι προβλέπει και πώς θα υλοποιηθεί  το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ για την 

άμεση τοποθέτηση πανελλαδικά 1000 σταθμών φόρτισης; Κι ακόμα θα υπάρχει ανάγκη για 

πολλά σημεία φόρτισης ακόμα και στην περίπτωση που επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος  από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες στόχος των 1.000 χιλιομέτρων αυτονομίας;  

✓ Με ποιους τρόπους προωθείται η ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες συγκοινωνίες; Και ποιος είναι 
ο ειδικός ρόλος των Δήμων και Περιφερειών στην ανάπτυξή της; 

✓ Οι στόλοι των ηλεκτρικών λεωφορείων και των φορτηγών θα απαιτήσουν μελλοντικά 
διαφορετικής τεχνολογίας υποδομές φόρτισης από εκείνες των ηλεκτρικών επιβατικών 
αυτοκινήτων; 

✓ Με δεδομένο ότι  οι εγκαταστάσεις  στον ζωτικό χώρο της ταχείας και υπερταχείας φόρτισης 
απαιτούν εξ αρχής σημαντικές επενδύσεις, θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον ; Ποιο 
ακριβώς θα είναι  και πώς θα λειτουργήσει το επιχειρηματικό μοντέλο των σταθμών φόρτισης;   



✓ Πώς εκτιμούν οι Εισαγωγείς-΄Εμποροι Αυτοκινήτων στη χώρα μας τις προοπτικές πώλησης 
ηλεκτρικών οχημάτων την προσεχή περίοδο; 

✓ Πώς προετοιμάζονται   οι  μεγάλες εταιρείες του κλάδου των καυσίμων, για την  έλευση της 
ηλεκτροκίνησης; 

Εξοικονόμηση ενέργειας και ευρωπαϊκοί πόροι 

✓ Πόσο αλλάζει τα δεδομένα στην Εξοικονόμηση Ενέργειας η προβλεπόμενη αύξηση των 

κονδυλίων που θα διαθέσει η ΕΕ στην Ελλάδα με το νέο πακέτο βοήθειας για ενεργειακές 

αναβαθμίσεις κτιρίων;  

✓ Πώς θα μετριέται η εξοικονόμηση ενέργειας  στα  παλαιά και στα νέα κτίρια; 

✓ Πώς και από ποιους θα εκδίδονται τα ενεργειακά πιστοποιητικά; 

✓ Ποιος θα είναι ο νέος ρόλος των ενεργειακών ελεγκτών; 

✓ Πότε, σε ποιους άξονες και με ποια κίνητρα σχεδιάζεται το νέο  πρόγραμμα  Εξοικονομώ  

Κατ’ Οίκον; Πόσοι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να ωφεληθούν; 

✓ Ποιες θα είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΕΞΕ; 

✓ Προβλέπεται  ανάπτυξη  της ΕΞΕ  και με ιδιωτική χρηματοδότηση  στο πλαίσιο  των 

Εταιρειών  Παροχής  Ενεργειακών Υπηρεσιών  (Esco’s); 

✓ Ποια η ειδική σημασία του χρηματοδοτικού προγράμματος Electra;  

✓ Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα ΕΞΕ στον τομέα του οδοφωτισμού; 

 

e-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ/Τεχνολογικές Αλλαγές/Τηλεργασία / Πρότυπα Ασφάλειας 

✓ Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογικές αλλαγές που ενέταξε στην καθημερινότητα των 
επιχειρήσεων η πανδημία;  

✓ Σε ποιο βαθμό μπορεί να διευρυνθεί η τηλεργασία για την επιχειρηματική συνέχεια στον  
τομέα της παραγωγής;  Και με ποιο θεσμικό πλαίσιο; 

✓ Ποια είναι η νέα προοπτική της τηλεκπαίδευσης; Και ποια καινοτόμα εργαλεία είναι διαθέσιμα 
προς αυτήν την κατεύθυνση; 

✓ Ποια είναι τα πρακτικά μέσα προστασίας που έχει στη διάθεσή της μια επιχείρηση; Και, πόσο 
σημαντικά είναι τα πρότυπα ασφαλείας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων; 

 

Τήρηση Πρωτοκόλλων  
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα προστασίας από την ΟΤΕAcademy  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Τ: 210 6912183 | 210 6912505 | 6974 904165  

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


