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8 Ioυλίου 2020,  Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy 

( Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι, 151 22, Αθήνα)  

Ξεπερνώντας την πανδημία  

Ενέργεια  -  Oικονομία - Επενδύσεις - Υγεία : RESET 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ  

«Ξεπερνώντας την πανδημία: Ενέργεια  Oικονομία  Επενδύσεις  Υγεία : RESET»  είναι ο τίτλος 
του επικείμενου συνεδρίου, που αφιερώνεται στην επόμενη μέρα της επιχειρηματικής 
επανεκκίνησης  με άξονα την  Ενέργεια, την  Oικονομία και τις Επενδύσεις  υπό  το πρίσμα  των 
νέων ψηφιακών αλλά και υγειονομικών προσαρμογών που επέβαλε στη ζωή μας ο 
κορωνοϊός. 

Στόχος 

Στόχος  της εκδήλωσης, είναι, να  συμβάλλει με πρωτότυπη και απόλυτα  χρηστική ενημέρωση    
σε  επίκαιρα ερωτήματα που  αφορούν  τις  άμεσες προοπτικές  της  oικονομίας και  των 
επενδύσεων  μετά  το “lock down”.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην «πράσινη» ενέργεια,   στις  
νέες  τάσεις  που έχουν διαμορφωθεί  στην επιχειρηματικότητα και στα οικονομικά μέσα  με ζωτική 
σημασία   για την  σταθερή ανάκαμψη. Στην εισαγωγική ενότητα, θα συζητηθεί η αξιοποίηση  του 
ευρωπαϊκού πακέτου βοήθειας ύψους  32 δις. προς την Ελλάδα σε συνδυασμό με το υπό 
σχεδιασμό νέο μοντέλο ανάπτυξης.   

Oι προϋποθέσεις, όχι απλώς για  την  ομαλή συνέχιση, αλλά  και  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 «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 νέα πρωτόκολλα 
υγιεινής που θα πρέπει εφεξής  να τηρούν οι επιχειρήσεις  όπως επίσης τα μέσα ασφάλειας, οι 
τεχνολογικές αλλαγές, το υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία αλλά και οι 
αναδυόμενες ευκαιρίες στο πλαίσιο αρμονικής συνύπαρξης  του επιχειρείν… με τον κορωνοϊό.  
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Πότε - Διεξαγωγή 

Το Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί στις  8  Ιουλίου  στο αμφιθέατρο της  OTEΑcademy,  από το 
επιχειρηματικό φόρουμ  Α-Energy Investments Initiative  με τη συνεργασία του ενημερωτικού site 
www.ecopress.gr  και  τη συμμετοχή  σημαντικών  επιχειρηματικών φορέων. Θα συμμετάσχουν 
εξειδικευμένα στελέχη από τα συναρμόδια Υπουργεία  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  Περιβάλλοντος  
και  Ενέργειας, Υποδομών  και  Υγείας,  άμεσα εμπλεκόμενοι δημόσιοι και  επιχειρηματικοί  φορείς 
από όλους τους χώρους, όπως επίσης εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι σημαντικές εταιρείες από τους τομείς της ενέργειας, της 
πληφορικής, της ασφάλειας εργασίας κα.  

 Οι εργασίες του συνεδρίου θα  διεξαχθούν με φυσική παρακολούθηση  ( με πλήρη τήρηση των 
κανόνων προστασίας ) και επίσης θα προβληθούν ζωντανά από τα  sites των οργανωτών, 
από το Εnergy TV - www. energypress.gr  αλλά και συνεργαζόμενων φορέων, ενώ θα 
καλυφθεί δημοσιογραφικά από την ΕΡΤ Α.Ε και άλλα ΜΜΕ. 

Χώρος- Παρακολούθηση - Παρουσιάσεις 

Οι ομιλητές ( με εξαίρεση εκείνους που προτιμούν να συνδεθούν διαδικτυακά)  θα φιλοξενηθούν   
στο κεντρικό αμφιθέατρο της OTE Αcademy από όπου θα συντονίζονται κεντρικά οι  παρουσιάσεις 
και η συζήτηση.  Οι παρουσιάσεις που  θα γίνουν θα 

αναρτώνται στη συνέχεια  στα sites των οργανωτών.  

Θα υπάρξουν σχετικές λεπτομέρειες και οδηγίες προς  

Ομιλητές και συμμετέχοντες   

 

Κοινό  

Τις  εργασίες αναμένεται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, κορυφαία  στελέχη από τον  
δημόσιο και επιχειρηματικό τομέα και ειδικότερα  από  τους χώρους της ενέργειας, της παραγωγής 
του εμπορίου/ τουρισμού και της  πληροφορικής.   Στο πλαίσιο εξάλλου  της διαδικτυακής κάλυψης 
ένα ευρύτερο κοινό, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για  πρακτικά θέματα που αφορούν την 
επιχειρηματική επανεκκίνηση.   

Θεματικές Ενότητες  

Το  συνέδριο, είναι επιμερισμένο σε τέσσερεις  ενότητες. Από αυτές,  δύο  επικεντρώνονται στην 
ενέργεια  και  μια στις Τεχνολογικές Αλλαγές /Υγεία  

Η  εισαγωγική ενότητα με τους χαιρετισμούς είναι  

επίσης  μια ξεχωριστή ενότητα που αναφέρεται  εκτεταμένα 

στην προοπτική της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων 

και της αξιοποίησης  του ευρωπαϊκού πακέτου ανάκαμψης. 

 

Οι επιμέρους θεματικές ενότητες έχουν ως εξής: 

 Εισαγωγική Ενότητα- Χαιρετισμοί: Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία: Σε 

αναζήτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης   

 Πρώτη Ενότητα: «Πράσινες» επενδύσεις» - Απλοποίηση διαδικασιών-  

Περιβάλλον  

 Δεύτερη Ενότητα: Ηλεκτροκίνηση /Εξοικονόμηση Ενέργειας/ Οδοφωτισμός/ 

Νέες επενδύσεις 

 Τρίτη Ενότητα: e-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ/ Τεχνολογικές Αλλαγές /Τηλεργασία/ 

Επαγγελματική Υγεία / Πρωτόκολλα Ασφάλειας  

http://www.ecopress.gr/
http://www.ecopress.gr/
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 Eισαγωγική  Ενότητα/Χαιρετισμοί (ώρες 10.30πμ-12.15μμ)  

Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία: Ενα νέο μοντέλο ανάπτυξης  

 

Η κρίση ως ευκαιρία  

Κατά την εισαγωγική ενότητα 
θα αναπτυχθούν συνοπτικά οι 
λόγοι για τους οποίους  η 
κρίση της πανδημίας μπορεί 
να  μετατραπεί από τη χώρα 
μας σε ευκαιρία για ένα νέο 
μοντέλο ανάπτυξης με ειδική 
αναφορά στους κρίσιμους 
τομείς της οικονομίας και στα 
διατιθέμενα μέσα για  την 
επιχειρηματική επανεκκίνηση 
και επενδύσεις    

Η συνοπτική αποτίμηση των μέχρι στιγμής επιπτώσεων της κρίσης στην ελληνική οικονομία και 
επιχειρηματικότητα και τα διατιθέμενα πρακτικά  μέσα επαναφοράς  της χώρας σε τροχιά δυναμικής 
ανάπτυξης θα συζητηθούν στην εισαγωγική ενότητα του συνεδρίου. Ο ρόλος του τρέχοντος ΕΣΠΑ και 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και της επόμενης προγραμματικής περιόδου (αρχίζει 
το 2021), όπως επίσης η αξιοποίηση της επικείμενης  ευρωπαϊκής  βοήθειας  προς την Ελλάδα ύψους  
32δς. ευρώ  είναι επίσης θέματα που θα τεθούν με φόντο το υπό σκέψη και σχεδιασμό νέο μοντέλο 
ανάπτυξης.  Η επιχειρηματικότητα , οι  ιδιωτικές επενδύσεις , οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να 
υπάρξει παραγωγική αναδιάταξη & πρακτικές επισημάνσεις σχετικά με τη ρευστότητα, το επιχειρείν και 
την βιώσιμη  απασχόληση  για  την επανεκκίνηση είναι  επίσης  θέματα που θα συζητηθούν. 

 

Επίκαιρα Ερωτήματα 

 Από την πανδημία στην επανεκκίνηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για  ταχεία ανάκαμψη και   
υπεραντιστάθμιση  όποιων απωλειών; Ποιες οι κύριες επιδιώξεις του οικονομικού επιτελείου 
στην παρούσα φάση; Αλλά και πώς διαμορφώνονται οι βραχυχρόνιες  οικονομικές προβλέψεις 
στο κλείσιμο του πρώτου αντίξοου  εξαμήνου του 2020;   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; Θα «πιάσει τόπο» ο υπερδιπλασιασμός των 

κεφαλαίων του Αναπτυξιακού Νόμου; Ποιες επιχειρηματικές μορφές επενδύσεων θα ευνοηθούν 
 Τι θα γίνει με τα προγραμματισμένα επενδυτικά πλάνα πολλών επιχειρήσεων; Πώς θα 

ενδυναμωθεί συνολικότερα βιομηχανία και μεταποίηση;  
 Πώς θα αξιοποιηθεί  η αναβάθμιση της ενέργειας ως μοχλός ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου 

ευρωπαϊκού πακέτου  στήριξης; 
 Τι σκέπτονται άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
 Αλλα θέματα 

 
 Προσκεκλημένοι Εισαγωγικής  Ενότητας 
Εκπρόσωποι  πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Ανάπτυξης  και Επενδύσεων και Οικονομικών, 
Περιφερειακής  Αυτοδιοίκησης  (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας), επιχειρηματικών  φορέων και 
δικτύων, Επιμελητηρίων, ακαδημαϊκών/επιστημονικών φορέων κα.  
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Πρώτη  ενότητα  (ώρες 12.30μμ-14.00μμ) 

 «Πράσινες» επενδύσεις» / Απλοποίηση διαδικασιών/Διαγωνισμοί  

                                                                        

                                                                                                  Ο καταλύτης   

Κατά τη διάρκεια της ενότητας 
θα αναπτυχθούν οι λόγοι για 
τους οποίους η «πράσινη»  
ενέργεια «οδηγεί» ήδη πιο 
γρήγορα τις επενδύσεις και 
την επανεκκίνηση με θετική   
επιρροή και  σε άλλους τομείς  
και με ειδική αναφορά στους 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
στόχους  για  το περιβάλλον  

 

 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ενέργειας στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού πακέτου  στήριξης  και 
οι τρέχουσες εξελίξεις στον κατεξοχήν αυτό στρατηγικό τομέα, με έμφαση στην «πράσινη» ενέργεια 
θα συζητηθούν στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου. Η  μείωση της ενεργειακής ζήτησης και οι 
προοπτικές  αποκατάστασης, η διαμόρφωση των τιμών στους τρεις  μεγάλους   ενεργειακούς 
κλάδους  πετρέλαιο - ηλεκτρισμό - φυσικό αέριο,  οι αντοχές που επέδειξαν μέχρι στιγμής οι 
μεγάλοι παραγωγοί  και προμηθευτές  ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, η ανταπόκριση 
των καταναλωτών  στο νέο «ηλεκτρονικό» περιβάλλον και οι συνολικότερες  ανάγκες τους, η 
προσαρμογή  και οι νέες ευκαιρίες  του  ενεργειακού κλάδου  στο πλαίσιο  αναβάθμισης του 
ψηφιακού περιβάλλοντος  είναι θέματα  τα οποία θα τεθούν.    

Η προοπτική της «Πράσινης» Συμφωνίας (Green Deal) της ΕΕ  μετά τον κορωνοϊό  και  η εθνική 
προσήλωση στους στόχους  της  «καθαρής» ενέργειας  με  έμφαση στην  ανάπτυξη Ανανεώσιμων  
Πηγών  Ενέργειας (ΑΠΕ),  στην  εξοικονόμηση ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση ενέργειας , τα έξυπνα 
δίκτυα και τη  δίκαιη μετάβαση, αποτελούν  επίσης  βασικό αντικείμενο της ενότητας. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί  στα μεγάλα αλλά και μικρά έργα που βρίσκονται  ήδη  σε εξέλιξη στον τομέα των 
ΑΠΕ και στα όποια  πρακτικά προβλήματα στη λειτουργία τους έχουν δημιουργηθεί.   

Αναλυτική αναφορά θα γίνει  στους  επόμενους  ανά τεχνολογία διαγωνισμούς  για εγκατάσταση 
νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών θα πραγματοποιηθούν στις 29  Ιουλίου από τη Ρυθμιστική  
Αρχή  Ενέργειας (ΡΑΕ), αλλά και στην απλοποίηση της αδειοδότησης για εκατοντάδες άδειες 
παραγωγής έργων Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας που εκκρεμούν,  μέσα από την ανάπτυξη αυτήν 
την περίοδο ενός σύγχρονου και απόλυτα διαφανούς πληροφοριακού συστήματος  με βάση το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Ειδική αναφορά θα γίνει  στις προοπτικές κάλυψης (ορισμένοι 
αναφέρονται και σε υπερκάλυψη)  του εθνικού στόχου για το 2030 , όπως επίσης και σε θέματα 
χωροθέτησης και κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ .   

Πρώτη   Ενότητα  

Επίκαιρα ερωτήματα 

 

Ο ρόλος του ενεργειακού τομέα , οι «πράσινες  επενδύσεις, η 

ψηφιοποίηση  ενεργειακών  υπηρεσιών προς τον καταναλωτή  

 Πώς αναμένεται να εξελιχθεί η ενεργειακή ζήτηση  στην Ελλάδα προσεχώς;  
 Πώς έχουν ανταποκριθεί οι καταναλωτές στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς 

ρεύματος και γενικά στις υποχρεώσεις τους; Τι λένε οι προμηθευτές; 
 Επίκεινται αλλαγές στα επενδυτικά σχέδια των παρόχων;   
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 Ευκαιρία ή πρόκληση για τις επιχειρήσεις της ενέργειας η εξ ανάγκης στροφή στην 
μεγαλύτερη ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς τον καταναλωτή; Τα μέτρα ενίσχυσης 
των  ηλεκτρονικών πληρωμών  και γενικά της ψηφιοποίησης των συναλλαγών στην 
ενέργεια ήρθαν για να μείνουν; 

 «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; 
 Ποιες οι δυσκολίες για τα ήδη υλοποιούμενα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα λόγω 

κορωνοϊού; Πώς θα ξεπεραστούν αυτά; 
 Ποιές 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;  

  Δεδομένου ότι η ενέργεια λειτούργησε απρόσκοπτα όλο αυτό το διάστημα και 
μάλιστα χωρίς θύματα του κορωνοϊού, πώς διασφαλίστηκε η υγεία των 
εργαζομένων; Και τι μέλλεται;  

 Φιλόδοξες  ή ρεαλιστικές  οι προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και 
το Κλίμα -ΕΣΕΚ σύμφωνα με τις οποίες μέχρι το 2030 οι ΑΠΕ θα έχουν καλύψει το 
61% -64% της ηλεκτροπαραγωγής και το 35% των συνολικών ενεργειακών αναγκών;  

 Ποιος ο ρόλος  της κοινωνικής αποδοχής στην παραπέρα ανάπτυξη των ΑΠΕ; 
 Αλλα θέματα   

 

Προσκεκλημένοι Πρώτης Ενότητας: Αρμόδια στελέχη Υπουργείου Περιβάλλοντος και  
Ενέργειας,  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), CosmoOne , ΕΜΠ,  ΔΕΗ Ανανεώσιμες- ΔΕΗΑΝ, 
Ομίλου ΕΛΠΕ, εκπρόσωποι προμηθευτών και παραγωγών ηλεκτρισμού / φυσικού αερίου,  
καταναλωτών, Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης(ΔΑΠΕΕΠ),ΕΛΕΤΑΕΝ, ΣΕΦ, ΣΠΕΦ κα  

        Διάλειμμα: 14.00μμ -14.40μμ 

Δεύτερη ενότητα (ώρες 14.40μμ -16.15μμ)  

 Ηλεκτροκίνηση/ Εξοικονόμηση Ενέργειας /Οδοφωτισμός  

 

   Αυξανόμενη Δυναμική   

Κατά τη διάρκεια της  ενότητας 
θα εξειδικευτούν τα βήματα  και 
οι προϋποθέσεις ανάπτυξης 
της ηλεκτροκίνησης και θα 
παρουσιαστούν οι  προοπτικές 
για  την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τη συμβολή της  στο restart 
του κατασκευαστικού τομέα   

 
 
 

Δύο εξίσου επίκαιρα θέματα θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της δεύτερης  ενότητας:   Η 
ηλεκτροκίνηση και η εξοικονόμηση ενέργειας.  Σε ότι αφορά την ηλεκτροκίνηση:  Η  αναμενόμενη 
ραγδαία  ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης  τα επόμενα 2-3 χρόνια  (τοποθέτηση πανελλαδικά, 1.000 
σταθμών φόρτισης από τη ΔΕΗ για το άνοιγμα της αγοράς),  η  άμεση προοπτική  ηλεκτροκίνητων 
αστικών μεταφορών στις ελληνικές πόλεις  συμπληρωματικά προς τα δημόσια Μέσα Μεταφοράς, η 
προώθηση υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης  στους  χώρους των αεροδρομίων  και σε  δίκτυα 
Καταστημάτων σούπερ-μάρκετ είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν με την πρακτική 
τους διάσταση από τους άμεσα εμπλεκομένους. Αναφορά θα γίνει επίσης και στην προώθηση της  

https://www.economix.gr/2019/12/23/ethniko-schedio-gia-tin-energia-ke-to-klima-stalthike-stis-vryxelles-to-anatheorimeno-esek-me-simantikes-allages/
https://www.economix.gr/2019/12/23/ethniko-schedio-gia-tin-energia-ke-to-klima-stalthike-stis-vryxelles-to-anatheorimeno-esek-me-simantikes-allages/
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ηλεκτροκίνησης στα δημόσια μέσα μεταφοράς, στην ανάπτυξη δράσεων ηλεκτροκίνησης και  
«έξυπνων» πόλεων στους Δήμους αλλά και στο ενδιαφέρον από πλευράς των εμπόρων-
εισαγωγέων αυτοκινήτου. Η προοπτική δημιουργίας και στην Ελλάδα μονάδων παραγωγής 
εξαρτημάτων για  ηλεκτρικά οχήματα είναι επίσης ένα θέμα που θα τεθεί.  

Σε ότι αφορά την  εξοικονόμηση  ενέργειας  (ΕΞΕ),   η σημασία  της  για  το restart  της οικονομίας  
και ειδικότερα για την ανάπτυξη του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών ,  οι τρόποι και το  νέο 
θεσμικό  πλαίσιο  που θα ενισχύσει τις επενδύσεις/ανακαινίσεις  στον κτιριακό τομέα ώστε να 
επιτευχθούν οι  στόχοι ενεργειακής απόδοσης στο γηρασμένο δυναμικό οικοδομών της χώρας  
(ενσωμάτωση  στο ελληνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας  2018/844 για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων, Energy Performance Building Directive II), το Μνημόνιο Συνεργασίας  ανάμεσα στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για  την προώθηση 
της ΕΞΕ στα κτίρια προκειμένου να ακολουθούνται εφικτές και υλοποιήσιμες λύσεις στην 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, τα κίνητρα  που θα συνοδεύσουν το  νέο  «Εξοικονομώ κατ’ 
Οίκον»  και οι πόροι που θα διατεθούν είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν. 
 Ένα ακόμα θέμα στο οποίο θα γίνει εκτεταμένη αναφορά είναι και τα προγράμματα εξοικονόμησης 
ενέργειας στον τομέα του υπαίθριου φωτισμού/οδοφωτισμού που εξελίσσονται αυτήν την περίοδο 
από Περιφέρειες και ΟΤΑ όπως επίσης και τα νέα έργα.  

 
  

Δεύτερη   Ενότητα  

     Επίκαιρα ερωτήματα   

 

 

Σε ότι αφορά την ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: 

Επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν χιλιάδες ενδιαφερόμενους  είναι: 

 

 Γιατί οι υποδομές φόρτισης θεωρούνται τόσο αναγκαίες για την ανάπτυξη της 
ηλεκτροκίνησης; «Χωρά» το ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο μεγάλο αριθμό 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;  

 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; Τι  θα γίνεται  με την εκμετάλλευση, τις αποσβέσεις 
και την  τιμολογιακή  πολιτική  της ηλεκτρικής ενέργειας; Θα υπάρξει ξεκάθαρο 
θεσμικό καθεστώς που θα προβλέπει αυτά τα θέματα, και πότε; 

 Τι προβλέπουν και σε  ποιο χρονικό ορίζοντα  οι συμφωνίες του Ομίλου ΔΕΗ με τη 
Beat, τη Frapport και τον Όμιλο Α-Β Βασιλόπουλος; 

 Με ποιους τρόπους προωθείται η ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες συγκοινωνίες;Και 
ποιος είναι ο ειδικός ρόλος των Δήμων και Περιφερειών στην ανάπτυξή της; 
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 Πώς εκτιμούν οι Εισαγωγείς-΄Εμποροι Αυτοκινήτων στη χώρα μας τις προοπτικές 
πώλησης ηλεκτρικών οχημάτων την προσεχή περίοδο; 

 Πώς αντιδρούν  οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου των καυσίμων, στην έλευση της 
ηλεκτροκίνησης; 

Σε ότι αφορά την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

Επίκαιρα ερωτήματα που θα τεθούν είναι: 

 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;  

 Από τον αρχικά προβλεπόμενο στόχο  με βάση το ΕΣΕΚ  που προέβλεπε  την 

ενεργειακή αναβάθμιση 60.000 σπιτιών  κάθε χρόνο ώστε μέχρι το 2030 να έχει 

αναβαθμιστεί ενεργειακά το 12-15% των κτιρίων, που αναμένεται να πάμε σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων; 

 Πώς θα μετριέται εφεξής 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; 

 

Προσκεκλημένοι Δεύτερης  Ενότητας 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ (πρώτο μέρος): 

Εκπρόσωπος  Διυπουργικής Επιτροπής  για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, 
εκπρόσωπος  Ομίλου ΔΕΗ, ΚΕΔΕ, Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων  - ΣΕΑΑ 
κα     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ( δεύτερο μέρος): 

Αρμόδια στελέχη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΤΕΕ, ενεργειακοί ελεγκτές, 

Εταιρείες Παροχής  Ενεργειακών Υπηρεσιών  (Esco’s), τεχνικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι  της 

Τοπικής /Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης κα   

 

Τρίτη  ενότητα: (ώρες 16.15μμ -17.30) 

e- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ /Τεχνολογικές Αλλαγές/Τηλεργασία / Πρωτόκολλα Ασφάλειας/  

 

Πρακτικός Οδηγός 

Αντικείμενο της ενότητας 
είναι πρακτικές οδηγίες & 
χρήσιμες πληροφορίες 
για την τηλεργασία, για τα  
νέα μέσα και πρωτόκολλα 
υγιεινής και ασφάλειας 
που θα πρέπει να  
τηρούν οι επιχειρήσεις 
όταν επιστρέφουν σε 
κανονική λειτουργία όπως 
και για τις τεχνολογικές 
αλλαγές που επέσπευσε 
η πανδημία    
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Τα πρακτικά θέματα καθημερινής λειτουργίας και προστασίας από τον κορωνοϊό που 
αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις  επιστρέφοντας  σε πλήρη λειτουργία   θα 
συζητηθούν διεξοδικά  στην τέταρτη ενότητα, όπως επίσης και  θέματα σχετικά με τις τεχνολογικές 
αλλαγές που επιτάχυνε η πανδημία,  το e-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τις πολλές πρακτικές εφαρμογές του, 
την τηλεκπαίδευση και  τηλεργασία όπου αυτή μπορεί να εφαρμοστεί.  Με τη συμμετοχή ειδικών 
από τους καθ΄ ύλην αρμόδιους φορείς, παραγωγικών φορέων που έχουν ήδη εκδώσει  σχετικά 
εγχειρίδια  λειτουργίας, αλλά και επιχειρήσεων που έχουν εξοικειωθεί με τα μέτρα προστασίας θα 
γίνει μια λεπτομερειακή παρουσίαση των σημείων προσοχής και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 
Διεξοδική αναφορά θα γίνει επίσης  σε νέα  πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας όπως επίσης και 
σε πιστοποιημένα  υλικά  που διευκολύνουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.  

Τρίτη ενότητα - Επίκαιρα ερωτήματα   
 

 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;  Τι σημαίνει αυτό  για τις εργασιακές σχέσεις; 

 Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ασφάλειας δεδομένων αλλά και τα 
συνολικότερα   οργανωτικά θέματα που δημιουργεί η εξ΄ αποστάσεως εργασία;   

 Ποια είναι η νέα προοπτική του e-Eπιχειρείν; Και ποια καινοτόμα εργαλεία είναι 
διαθέσιμα προς αυτήν την κατεύθυνση; 

 Ποια είναι τα πρακτικά μέσα προστασίας που έχει στη διάθεσή της μια επιχείρηση; 
Και, τι θα πρέπει να κάνει και να γνωρίζει κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά; 

 Ποια είναι η κρατική υποστήριξη που παρέχεται; Και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί;  
 Ποια είναι  τα νέα πρότυπα ασφάλειας προς αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις; 
 Άλλα θέματα (υπό τελική διαμόρφωση) 

 

Προσκεκλημένοι  Τρίτης  Ενότητας 

Αρμόδια στελέχη Υπουργείου Υγείας, ΕΟΔΥ, ΕΛΙΝΥΑΕ, ΕΚΠΑ, στελέχη 

πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών , ηλεκτρονικού εμπορίου εκπρόσωποι ιατρών εργασίας , 

επιχειρηματικών φορέων  κα.  

 

Συμπεράσματα (ώρες18.00μμ)  

Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία / Αναγκαίες  Προσαρμογές 

Στα συμπεράσματα θα  συγκεντρωθούν όλες οι εκτιμήσεις και πρακτικές  πληροφορίες ώστε να 

υπάρξει πλήρης εικόνα των αλλαγών/αναγκαίων προσαρμογών για την ταχεία ανάκαμψη και για 

μακροπρόθεσμα οφέλη από την πανδημία. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 Γραμματεία – Οργάνωση (κ. Η. Βέλλιος κα  Ρ. Ζορμπά)   Τ: 210 6912183 | 

                          Τ: 210 6912505,  Κ. 6974904165 Κ. 6978373031  

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

 

 

Τήρηση Πρωτοκόλλων 

Κατά την διάρκεια της 
εκδήλωσης (αμφιθέατρο) 
θα τηρούνται πλήρως τα  
πρωτόκολλα  προστασίας 
από την ΟΤΕAcademy  
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