ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ

•

Διαδικτυακό Συνέδριο «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού
μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος στις 22 Ιουνίου και ώρα 11:00-13:00
διοργανώνει ημερίδα, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος, με θέμα "Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού
στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης". Στην ημερίδα θα μιλήσει εκ μέρους της
Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, ο Επικεφαλής του τομέα
Περιφερειακής Πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Carsten Rasmussen, ενώ στο πάνελ θα
τοποθετηθούν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Κρεμλής, ο Διοιηκητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ.
Μαντζούφας, ο Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. κ. Κοκόσσης, ο εθνικός συντονιστής του
προγράμματος EU City Facility κ. Μιχαήλ, o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Easy Smart Grid, κ.
Walter και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Παπαστεργίου. Η εποχή που διανύει
η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση λόγω της πανδημίας και της προηγούμενης οικονομικής κρίσης
και κατ’ επέκταση των συνεχόμενων περικοπών από τον εθνικό προϋπολογισμό είναι δύσκολη και φυσικά
έντονη, καθότι δομικά έργα και έργα ανάπτυξης για την εκάστοτε τοπική ή περιφερειακή αρχή δεν
μπορούν να τελεσφορήσουν, ενώ παράλληλα οι δείκτες ανεργίας συνεχώς ανεβαίνουν. Αποτελεί αδήριτη
απαίτηση πλέον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει κατάλληλα τους πόρους από το νέο Πολυετές
προϋπολογισμό 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και απαιτείται η ενημέρωση και η εύρεση νέων
καλών πρακτικών. Οι αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να θέσουν τις βάσεις για την εκμετάλλευση των
δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο της κατανομής των πόρων και
την ανάληψη ουσιαστικής δράσης στο σχεδιασμό, προγραμματισμό αλλά και την απευθείας διαχείριση
και διάθεση πόρων στις τοπικές τους κοινωνίες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της πλατφόρμας Zoom απαιτείται προεγγραφή:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1I8mJFGhQ1SRNW4W1BdLBw. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα καθώς και διερμηνεία από Αγγλικά
σε Ελληνικά και το αντίστροφο, για όσους/ες το χρειάζονται. Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στην
επίσημη σελίδα του κ. Κυμπουρόπουλου στο Facebook (https://www.facebook.com/eUkympouropoulos).

•

Συνέδριο " LOGISTICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN A POST COVID-19
WORLD- Greece’s role in Europe’s Supply Chain "

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) σε συνεργασία με την The Economist Events ανακοίνωσαν τη
διοργάνωση ενός virtual συνεδρίου στις 23 Ιουνίου 2021, με τίτλο «LOGISTICS: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES IN A POST COVID-19 WORLD- Greece’s role in Europe’s Supply Chain ». Στόχος του
συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη του κομβικού ρόλου της Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης,
σήμερα και στο μέλλον. Η πανδημία COVID-19 έφερε αναμφισβήτητα τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής
αλυσίδας στην κορυφή του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της
βιομηχανίας logistics ως κινητήριας δύναμης, πίσω από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της οικονομίας
αλλά και της κοινωνίας. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, κρίσιμα θέματα που αφορούν στον
κλάδο, οι επιχειρήσεις του οποίου αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις και αλλαγές. Ο ρόλος
των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών για την προσέλκυση διεθνών φορτίων, οι επενδυτικές
ευκαιρίες που αναδύονται στον κλάδο της εφοδιαστικής στην Ελλάδα, ο αναγκαίος ψηφιακός
μετασχηματισμός, οι υποδομές και η βιωσιμότητα στην εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι μόνο μερικά από τα
ζέοντα θέματα που θα αναπτυχθούν στις συνεδριακές εργασίες. Το συνέδριο διοργανώνεται από την The
Economist Events/HAZLIS & RIVAS Greece, Cyprus, Malta, SE Europe –αποκλειστικό εκπρόσωπο του
έγκριτου περιοδικού The Economist, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Η τελική ατζέντα
θα επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο: The Economist Events:
Logistics
challenges
and
opportunities
https://www.hazliseconomist.com/gr/event/logistics_challenges_and_opportunities/overview .

