ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

•

Delphi Economic Forum, 12-16 Μαΐου 2021

Η ετήσια συνάντηση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-16
Μαΐου 2021, θα φιλοξενήσει σημαντικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα αναλύσουν τις πολιτικές
και οικονομικές προκλήσεις και τις συνέπειες της πανδημίας και θα δώσουν απαντήσεις στο περίπλοκο
ερώτημα σχετικά με το πώς η κρίση είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει ολόκληρη την παγκόσμια τάξη. Θα
γίνει εμβάθυνση στα απαιτητικά ζητήματα στην Ευρώπη, στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Κίνας και
ΗΠΑ, στο πώς η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον ρόλο της Αμερικής
στον κόσμο και θα διερευνήσει τις έντονες σχέσεις μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Στο Delphi Economic Forum VI θα συζητηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και τα κρίσιμα θέματα που
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Η
επίσημη ιστοσελίδα είναι: https://delphiforum.gr/delphi-economic-forum . Στοιχεία επικοινωνίας : Delphi
Economic Forum NPO, 9 Karneadou Street, 106 75 Athens Greece, Tηλ: 0030 2107289000 ,Email:
info@delphiforum.gr
.

•

Ενημερωτικό διαδικτυακό Forum Θέμα: «Το μέλλον των Εφοδιαστικών Αλυσίδων στην
μετά Covid-19 εποχή»

Ο καταλυτικός ρόλος όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας στηριζόμενες κυρίως στην λογική της
ευρύτερης κυκλικής οικονομίας, η διαχείριση κινδύνων και η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και
ελέγχου κινδύνων που προκύπτουν από λειτουργικούς παράγοντες, καθώς και η Ψηφιοποίηση της
Αλυσίδας Εφοδιασμού είναι τα βασικά θέματα του επίκαιρου ενημερωτικού διαδικτυακού Forum που
διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ&L) σε συνεργασία με την
CLEON Conferences & Communications την Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 με τίτλο «Το μέλλον των Εφοδιαστικών
Αλυσίδων στην μετά Covid-19 εποχή». Ώρα διεξαγωγής: 15:00 – 18:30 . Σκοπός του ΕΕΒΨ&L είναι να
συσπειρώσει τις δυνάμεις των φορέων και των συνδέσμων που εκπροσωπεί και να αποτυπώσει το
πραγματικό στίγμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα. Θεματολογία:
Ενότητα Ι: Κυκλική Οικονομία - Περιβάλλον
Ενότητα ΙΙ: Risk Supply Chain
Ενότητα III: Digital Transformation
Στο τέλος του Forum θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου θα απαντηθεί από τους
Προέδρους διακεκριμένων φορέων της χωράς μας, το ερώτημα σχετικά με το «Πως αντιμετωπίστηκε η
εφοδιαστική αλυσίδα στην Covid-19 εποχή και πως πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα». Στο
διαδραστικό πάνελ της στρογγυλής τραπέζης και με την ενεργό συμμετοχή της πλατφόρμας «Ελλάδα the
Project» (https://elladatheproject.com/) θα γίνει ειδική αναφορά στα 200 χρόνια από την Ελληνική
επανάσταση του 1821. Απαιτείται έγκαιρη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση. Για δήλωση συμμετοχής: https://cleon.gr/register-forms/forma-eggrafis-greek-cold-storagelogistics-association-forum/ . Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης.

•

3ο Διεθνές Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, 19-20 Μαΐου 2021

Η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας [ΕΟΔΙΔ], σε
συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου διοργανώνουν το 3ο
Επιστημονικό Συνέδριο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης, την Τετάρτη 19 & την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της virtual conference platfom της Νομικής
Βιβλιοθήκης. Διακεκριμένοι νομικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγνωσμένη εμπειρία στον χώρο
της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης αντίστοιχα, συναντώνται για να συζητήσουν για τις εξελίξεις και τα
κρίσιμα ζητήματα της πράξης στον χώρο της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών. H 1η ημέρα του
Συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στις κρίσιμες εξελίξεις στον χώρο της διαμεσολάβησης, ενώ η 2η ημέρα
θα είναι αφιερωμένη στην ικανότητα προσαρμογής της διεθνούς διαιτησίας στις σύγχρονες προκλήσεις.
Για να δείτε τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου, περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε
συμμετοχή πατήστε ΕΔΩ .

