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Διοργάνωση

ΠΡΟΚΛΗΗ
Αναπηςξιακό forum, 28 επηεμβπίος 2016, ώπερ 12:00 μ.μ. - 19:30 μ.μ.

EBEΠ, Λοςδοβίκος 1, Πειπαιάρ (δίπλα ζηο ζηαθμό ΗΑΠ)

ΜΕ ΣΗΝ  ΕΤΓΕΝΙΚΗ  ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ

ΒΑΙΚΟ  ΥΟΡΗΓΟ

www.a-energy.gr

info@a-energy.gr

argohellas@otenet.gr

Σel.: 

+30 210 6912183

+30 210 6912505

ΥΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

 
11.30 - 12.15:    Δγγξαθέο   
 
12.15 – 14.40:  Α΄ Δλόηεηα: Με πίζηε ζηε βηνκεραλία: Γπλαηόηεηεο ελίζρπζεο  
 
Δηζαγσγηθά ζρόιηα   
 
θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο, Πξόεδξνο  Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο - ΔΒΔΠ 
θ. Νηθόιανο Καξαγεσξγίνπ,  Α΄ Αληηπξόεδξνο Σπλδέζκνπ Βηνκεραληώλ  Αηηηθήο-Πεηξαηώο -
ΣΒΑΠ 
 
Δλαξθηήξηα νκηιία  
 
θ. Θενδώξα  Σδάθξε,  Υθππνπξγόο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ, αξκόδηα  γηα ζέκαηα 
βηνκεραλίαο  
 
Χαηξεηηζκνί  
 
θ. Χξήζηνο Λακπξίδεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο & Ναπηηιηαθώλ 
Δπελδύζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 
θ. Παλαγηώηεο Χαηδεπέξνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο 
θ. Μηράιεο αθέιιεο, Πξόεδξνο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο 

 
Παξνπζηάζεηο: 
 
θ. Σάζνο Βακβαθίδεο, Γεληθόο Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο ηνπ  Σηαζκνύ  Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 
Πεηξαηά (ΔΠ) 
θ. Παλαγηώηεο Μάιιηνο, Αληηπξόεδξνο Διιήλσλ Καηαζθεπαζηώλ Ναπηηιηαθνύ Δμνπιηζκνύ 

(HΔΜΔΦPO)  

 
14. 40 - 15.15 : Γηάιεηκκα 
 
15.15 - 16.30 : Β΄ Δλόηεηα: Κπθιηθή νηθνλνκία, βηώζηκε αλάπηπμε θαη βηνκεραλία: Μηα λέα 
πξννπηηθή  

 

Δθπξόζσπνο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Τνκεαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΔΤΠΑ & Τ.Σ., Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο  

θ. Πέηξνο Κόθθαιεο, Δληεηαικέλνο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά 
θ. Δπάγγεινο Κπξίηζεο, Πεξηβαιινληνιόγνο, ζηέιερνο Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαθύθισζεο 
(ΔΟΑΝ) 
θ. Γεκήηξηνο Κνληαμήο, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο LPC θαη Αληηπξόεδξνο ΔΠΑΝ 



16.30 – 18.50:  Γ’ Δλόηεηα:  Δπελδύνληαο ζηε λαπηηιηαθή  -   λαππεγνεπηζθεπαζηηθή 
βηνκεραλία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 
θ.  Νηθόιανο Θενραξάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  θαη 

Δπηζηεκνληθόο δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΔΠΔ) 

θ. Δξλέζηνο  Σδαλλάηνο, Κνζκήηνξαο Σρνιήο Ναπηηιίαο θαη Βηνκεραλίαο, Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηώο 

θ. Γηάλλεο Λαγνπδάθεο, Γήκαξρνο Πεξάκαηνο   

θ. Γηάλλεο Πνιπρξνλόπνπινο, πξόεδξνο  ηεο ΒΙΠΑ - Βηνκεραληθό Πάξθν Σρηζηνύ   

θ. Θεόδσξνο Κόληεο, πξόεδξνο Έλσζεο Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξόπινησλ θαη Φνξέσλ 

Ναπηηιίαο   

θ. Βαζίιεο Καλαθάθεο, Πξόεδξνο ΣΔΝΑΒΙ 

 θ. ηαύξνο Καζηδηάξεο, Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Ηιεθηξνιόγσλ Δπηζθεπαζηώλ θαη 

Καηαζθεπαζηώλ Πινίσλ  

Δθπξόζσπνο Δλσζεο  Δθνπιηζηώλ  Ναπηηιίαο  Μηθξώλ Απνζηάζεσλ* 

Δθπξόζσπνο Νενγλσκόλσλ 

 
πκπεξάζκαηα - πδήηεζε (ώξεο 18.50  - 19.30) 

 

*Αλακέλεηαη ηειηθή επηβεβαίσζε  

 
Η αλαιπηηθή ζεκαηνινγία ησλ ελνηήησλ έρεη σο εμήο:  
 
Α΄ ελόηεηα: Με πίζηε ζηε βηνκεραλία: Γπλαηόηεηεο ελίζρπζεο  (ώξεο 12.15 – 14.40) 
 
Θεκαηνινγία:  Οη ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο  ησλ  βηνκεραληώλ ηνπ  Πεηξαηά θαη ηεο Αηηηθήο. Οη 

ππάξρνπζεο θαη νη επόκελεο δπλαηόηεηεο ελίζρπζεο. Τα εηδηθά πξνγξάκκαηα ηνπ λένπ ΔΠΑ, 

κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθόηεηα, Έξεπλα, Καηλνηνκία», σο επθαηξία 

ελίζρπζεο ηεο βησζηκόηεηαο ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Τα κέρξηο ζηηγκήο 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ Φόξνπκ Βηνκεραλίαο γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο απνεπέλδπζεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα. Σπκβαηηθά θαη κε εξγαιεία πνιηηηθήο. Η 

θνξνινγηθή ελζάξξπλζε  ησλ  επελδύζεσλ ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε ζηνρεπκέλεο 

θαηεγνξίεο παγίσλ σο κέζνλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο (ππεξαπνζβέζεηο). Η 

Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ Τνπηθήο Δκβέιεηαο γηα ηε Μεηαπνίεζε θαη Δθνδηαζηηθή 

Αιπζίδα. Τν ζρεδηαδόκελν Βηνκεραληθό Πάξθν Δμπγίαλζεο ζηνλ Αζσπό σο πξννπηηθή 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε κηα πεξηνρή. Τα πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη εμσζηξέθεηαο. Τα κέηξα γηα ηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ζηηο 

βηνκεραλίεο. Η εμέιημε ηνπ κέηξνπ ηεο δηαθνςηκόηεηαο ζηηο ελεξγνβόξεο βηνκεραλίεο. Τν λέν 

πξόγξακκα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, πώο ζα πινπνηεζεί  θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ 

από ηε βηνκεραλία. Άιιεο δπλαηόηεηεο. Οη πξνηάζεηο ησλ βηνκεραληώλ.  

 
Β΄ ελόηεηα:  Κπθιηθή νηθνλνκία, βηώζηκε αλάπηπμε θαη ειιεληθή Βηνκεραλία  (ώξεο 15.00 – 
16.45) 
 
Θεκαηνινγία: Η ελζσκάησζε  ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο Δπξώπεο γηα ηελ Κπθιηθή 

Οηθνλνκία  θαη ζηελ Διιάδα κε ζηόρν  ηελ επαλεθθίλεζε ησλ επελδύζεσλ ζηελ ειιεληθή 

βηνκεραλία, ηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο, ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο δηαρείξηζεο, αλαθύθισζεο, απνζήθεπζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ από  πξόβιεκα ζε επθαηξία.  Η αλάγθε 

λνκνζεηηθήο θαη θαλνληζηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζην πιαίζην ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Οη 

δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  αλάπηπμεο ηεο «πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο» 

γηα  ηελ ελίζρπζε επελδύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αμηνπνίεζεο απνβιήησλ.  

Η απνζπαζκαηηθή, κέρξη ζήκεξα, πηνζέηεζε θπθιηθώλ κνληέισλ από νξηζκέλνπο θιάδνπο, ζην 

πιαίζην ειιηπνύο βηνκεραληθήο «ζπκβίσζεο». Η ειιηπήο θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή 

θπθιηθώλ κνληέισλ, κε έκθαζε ζηε θάζε ηνπ ηέινπο δσήο ησλ πξντόλησλ θαη όρη ζηε θάζε 

ηνπ ζρεδηαζκνύ. Η αλάγθε ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ. Η ρακειή δηείζδπζε δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ ζε 

νξηζκέλεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο. Η αλάγθε ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ηξνθίκσλ. Η αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, εηδηθόηεξα ζε 

ζέκαηα επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Η αληηκεηώπηζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ αγνξά ησλ απνβιήησλ. 

 



Γ΄ ελόηεηα:  Δπελδύνληαο ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα  
(ώξεο 16.45 – 18.50) 
 
Θεκαηνινγία: Η αλαδήηεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ λαππεγηθήο πνιηηηθήο. Τα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ΚΔΠΔ γηα ηελ λαππεγηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα. H αλάγθε 

αλαβάζκηζεο ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθώλ ππνδνκώλ ηνπ Πεξάκαηνο θαη ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά. Οη επηθείκελεο επελδύζεηο ηεο Cosco ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

ζπλνιηθόηεξα θαη ζηελ λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δώλε εηδηθόηεξα. Η πξννπηηθή εμπγίαλζεο ησλ 

λαππεγείσλ θαξακαγθά θαη επαλαθνξάο ηνπο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Οη πηζαλόηεηεο άξζεο 

ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί από ηελ Δ.Δ.  Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο θαη ε πξννπηηθή 

ησλ λαππεγείσλ  Διεπζίλαο. Οη πξνζπάζεηεο  «επηβίσζεο» ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ θαη νη 

ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί . Η  ζηξνθή ζηηο εηδηθέο θαηαζθεπέο - ε 

πξννπηηθή ηεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ  ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο λαπηηιίαο. Η 

αλαγθαία  ζπλελλόεζε κεηαμύ ησλ άκεζα ελδηαθεξόκελσλ πιεπξώλ θαη ηα θξίζηκα εξγαζηαθά 

ζέκαηα. Οη απόςεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηώο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο  Νήζσλ 

Aηηηθήο, ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά, ησλ λαπηηιηαθώλ θνξέσλ. Οη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο πνπ 

παξέρνληαη ζηηο πεηξατθέο επηρεηξήζεηο γηα παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη 

γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε εξγνδόηεο θαη εξγαδόκελνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ζπλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςε πξόζθαηα ην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό 

Δπηκειεηήξην Πεηξαηά κε ην Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ηνπ Ακβνύξγνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η επηινγή θαη 

εθαξκνγή ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πξαθηηθήο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ηεο πόιεο θαη ηνπ εκπνξηθνύ ιηκέλα.  Άιια ζέκαηα. 

 

πκπεξάζκαηα- πδήηεζε (ώξεο 18.50  - 19.30) 
 
Αλάκεζα ζηνπο βαζηθνύο ρνξεγνύο ηεο εθδήισζεο είλαη ε «Τερληθή Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 
ΑΔ», ελώ αλάκεζα ζηνπο ρνξεγνύο επηθνηλσλίαο, ην πόξηαι www. ypodomes.com, ε Maritimes 
TV, ε Action Global Communications Hellas  θα.  
 

 

Γηα πιεξνθνξίεο: 

ρεηηθά κε ην πξόγξακκα: 

θ.΄Αληα ετκαλίδε, Οηθνλνκηθή Σπληάθηξηα, Σπληνλίζηξηα 

 

Γξακκαηεία  δηνξγάλσζεο (Υπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο, Ήξα Κνπηζνλίθα) 

Σ: 210 6912183 | 210 6912505 
e-mail: argohellas@otenet.gr | info@a-energy.gr 
www.a-energy.gr 
Facebook: A-Energy Investments Δπελδπηηθή Πξσηνβνπιία 
 

mailto:210%206912183
tel:210%206912505
mailto:argohellas@otenet.gr
mailto:info@a-energy.gr
http://www.a-energy.gr/

	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1)
	ΠΡΟΓΡΑΜMA - BIOMHXANIA NAYΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

