ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

•

Ψηφιακό Συνέδριο: Στρατηγική Σύνδεση της Παραγωγικής Βάσης της χώρας με τον
Τουρισμό, 11-23 Ιανουαρίου 2021
H Mact Media Group διοργανώνει ψηφιακό συνέδριο με θέμα: Στρατηγική Σύνδεση της
Παραγωγικής Βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή) με τον Τουρισμό, που
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 11 έως 23 Ιανουαρίου 2021. Ομιλητές θα είναι
Εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των παραγωγικών Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, Αγροτικών
Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών & Επαγγελματικών Ενώσεων. Η σύνδεση της
παραγωγικής βάσης της χώρας (βιομηχανία-βιοτεχνία-αγροτοδιατροφή ) με τον Τουρισμό
μπορεί να μετατρέψει την «κρίση» σε «ευκαιρία» ιδιαίτερα μετά την πανδημία για την ανάκαμψη
και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα μπορεί να στηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη και την
απασχόληση, μέσα από την λογική της έξυπνης εξειδίκευσης σε συνθήκες αειφορίας (ευφυής
αξιοποίηση των πόρων), της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των
παραγομένων προϊόντων και τέλος, της καινοτομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία και την κοινωνία. Τα παραπάνω
επιβάλλουν την σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και τη μετεξέλιξή του σε
ένα σύγχρονο συνδυαστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής
λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών
σχημάτων των τουριστικών και των παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και
δευτερογενούς τομέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονομικές επιδόσεις με αύξηση της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την περιφερειακή
ανάπτυξη. Πρόθεση της Mact Media Group είναι να ξεκινήσει την συζήτηση με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και από τους τέσσερεις κλάδους καθώς και τα υπουργεία, συμβάλλοντας
με τις θέσεις και τις απόψεις αλλά και με καλές πρακτικές στο άνοιγμα υλοποιήσεις αυτού του
σχεδιασμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 2110129575, Email
info@mact.gr .

•

Greek Exports Forum & Awards 2020, 20 Ιανουαρίου 2021
Τα Greek Exports Forum & Awards 2020, η μεγάλη συνάντηση των Ελλήνων εξαγωγέων, άλλαξε
ημερομηνία και θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021. Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής
υποψηφιoτήτων είναι η 11 Δεκεμβρίου 2020. Η Υποβολή Υποψηφιότητας γίνεται εδώ . Η δήλωση
συμμετοχής γίνεται εδώ . Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός πατήστε εδώ . Δείτε περισσότερες
πληροφορίες στο https://ethosevents.eu/ . Τόσο το Forum όσο και η Τελετή Απονομής των
Βραβείων θα διοργανωθούν ως LiveOn Digital Event, σε ειδικά διαμορφωμένο studio
τηλεοπτικής παραγωγής, με πιστή εφαρμογή των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, οι δε
συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση από την άνεση και την ασφάλεια του
προσωπικού τους χώρου, συνδεδεμένοι στη LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή τεχνολογία
εταιρικής επικοινωνίας του ethosGROUP. Στοιχεία επικοινωνίας ethosGROUP, Λυσικράτους 64
- Καλλιθέα, 17674- Αθήνα ,Τηλ: 210 9984 950 email: info@ethosevents.eu .

•

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην
Ελλάδα", 21 Ιανουαρίου 2021
Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο, διοργανώνει το εναρκτήριο
συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής
Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10
π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία. Την έναρξη του
συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και θα
χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης
Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος

Αραβώσης, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ευστάθιος Σταθόπουλoς, ο θεματικός
Συντονιστής για το Περιβάλλον της NEEMO EEIG, Παύλος Δόικος και η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναστασία
Αρφανάκου. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται
στην μετάβαση της χώρας μας προς την κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα
αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην εφαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και
της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή
συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων
σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για
τα απόβλητα. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων
επίδειξης του έργου LIFE-IP CEI-Greece σε εννέα δήμους και μία περιφέρεια για την προώθηση
της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, των δράσεων για την πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και την κυκλική διαχείριση των αποβλήτων του τομέα
αγροδιατροφής, καθώς και των δράσεων για τη δημιουργία προτύπων δευτερογενών υλικών,
ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εθνικού παρατηρητηρίου για την
κυκλική οικονομία και την ανάπτυξη οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων και την
οικοδόμηση δυναμικού. Στον κύκλο των εισηγήσεων περιλαμβάνονται ομιλητές έργων και
δράσεων σχετικών με την κυκλική οικονομία, καθώς και η ομιλία της επικεφαλής νομικών και
ευρωπαϊκών υποθέσεων του Εθνικού Ινστιτούτου της Γαλλίας για την Κυκλική Οικονομία,
Marline Weber. Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο εγγραφείτε εδώ, και για να δείτε το
πρόγραμμα εδώ.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όσους εγγραφούν και παρακολουθήσουν επιτυχώς
το συνέδριο μέσω της πλατφόρμας του. Το συνέδριο θα μεταδοθεί και από το κανάλι του έργου
LIFE-IP CEI-Greece στο youtube. Live streaming link: https://cutt.ly/AjcEAwj . Η ιστοσελίδα του
συνεδρίου είναι: https://circulargreece.gr/el/
.Περισσότερες πληροφορίες: E-mail:
circulargreece@prv.ypeka.gr

