
Το συνέδριο
Διακεκριμένοι ξένοι και 

Έλληνες ομιλητές, experts 

και practitioners από ευρύ 

φάσμα επιχειρήσεων, αλλά 

και εκπρόσωποι υπουργείων, 

διαχειριστικών φορέων 

ενέργειας, χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και συμβουλευτικών 

οίκων της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, θα παρουσιάσουν 

συγκεκριμένες ευκαιρίες αλλά 

και απειλές. Έτσι, το συνέδριο 

θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα 

ενημέρωσης και διαλόγου για 

την επίπτωση των πολιτικών 

κλιματικής αλλαγής στις 

επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
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Περιεχόμενο: Κατερίνα Δρόσου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 261), Ε: kdrossou@boussias.com
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Keynote Speakers

Prof. Michael C. 
Caramanis  
Professor Boston 
University, πρ. Πρόεδρος 
ΡΑΕ, πρ. Αντιπρόεδρος 
ΔΕΠΑ

Αθανάσιος Βούρδας 
Γενικός Γραμματέας Υπ. 
Υποδομών και Μεταφορών

Παντελής Κάπρος  
Καθηγητής Ενεργειακής  
Οικονομίας, Σχολή  
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Η/Υ, του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης 
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνική  
Επιστημονική Ένωση Αιολικής 
Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ

Brian  
Ricketts 
Secretary-General, 
EURACOAL

Γεώργιος Δανιόλος  
Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕNGIE Hellas A.E.

Κωνσταντίνος  
Κωτσόγιαννης
Πρόεδρος και Διευθύνων  
Σύμβουλος, KGS 
DEVELOPMENT A.E.

Βασίλειος Τσολακίδης  
Πρόεδρος Δ.Σ KAΠΕ  
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

Άλκης Δρακινός 
Deputy Director, 
Greece, Αναπληρωτής 
Επικεφαλής Γραφείου 
Ελλάδος, EBRD

Χρήστος Διονέλης
Διευθύνων Σύμβουλος 
ΕΡΓΟΣΕ

Bασίλειος  
Νικολετόπουλος 
Ιδρυτής Natural 
Resources PC

Επίσης συμμετέχουν οι:



ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
•  1η συμμετοχή: 240€ + 24%ΦΠΑ

•  Πακέτο 3 συμμετοχών (2+1 δωρεάν): 480€ + 24% ΦΠΑ

•  Πακέτο 5 συμμετοχών (3+2 δωρεάν): 720€+ 24% ΦΠΑ

Όροι συμμετοχής
•  Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν.
•  Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως ως τις 28/6/2017, 

ειδάλλως θα τιμολογηθεί το 50% του κόστους συμμετοχής.
•  Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς έγγραφη ενημέρωση μέχρι τις 30/6/2017, θα 

τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλους 

τους συμμετέχοντες.

Θεματολογία του συνεδρίου
Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί σε 

δύο άξονες. Ο πρώτος θα αναλύσει το πλαίσιο 

για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές 

διοξειδίου του άνθρακα. Μετά την εισαγωγή, 

θα παρουσιασθούν ορισμοί και εναλλακτικές 

τεχνολογικές λύσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί 

έμφαση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα 

θεσμικά εργαλεία σχετικά με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση 

για τις αγορές «άνθρακος».  

Ο δεύτερος άξονας θα αναδείξει τις επιπτώσεις 

των πολιτικών κλιματικής αλλαγής σε ειδικούς 

κλάδους, με διάκριση σε επιπτώσεις άμεσες 

(απασχόληση, επενδύσεις, περιβάλλον), έμμεσες 

(peer pressure αλλά και μέσω χρηματοδότησης 

στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τις πολιτικές 

αυτές) και intangible/soft, δηλαδή μέσω εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και image των επιχειρήσεων. 
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Σε ποιους απευθύνεται

Οι πολιτικές με τον τριπλό στόχο «ενσωμάτωση» του κόστους των εκπομπών, 
αύξηση της χρήσης AΠΕ και εξοικονόμηση  
ενέργειας προκαλούν αυξανόμενο ενδιαφέρον σε: 

•   Επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων, 

μεταποίησης, μεταφορών, κατασκευών 

•   Χρηματοπιστωτικούς οίκους και funds

•   Ελληνικές τράπεζες και διεθνείς 

επενδυτικούς φορείς (EIB, EBRD κ.λπ.)

•   Ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες 

και σχετικές συμβουλευτικές 

δραστηριότητες

•   Εταιρείες μελετών, κατασκευών και 

συμβούλων (π.χ. ΑΠΕ, εξοικονόμηση 

ενέργειας κ.λπ.)

•   Παραγωγούς, παρόχους- εμπόρους  

και χρηματιστήρια ενέργειας

•   Ασφαλιστικές εταιρείες

•   Αγροτικές και κτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς

•   Έλληνες και Ευρωπαίους 

αξιωματούχους

•   Διεθνείς οργανισμούς

•   Εκπροσώπους πρεσβειών  

στην Ελλάδα

•   Συνδέσμους και Επιμελητήρια

•   Ινστιτούτα και think tanks  

(ΙΕΝΕ, Institute of Diplomacy & Global 

Affairs, ΕΛΙΑΜΕΠ κ.ά.)

•   Ευρωπαϊκούς φορείς  

(π.χ. CEMBUREAU, European 

Aluminium Association, Euromines, 

Eurometaux, Euroalliages)

•   Αρμόδια υπουργεία

•   Σχετικές Αρχές (ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κ.ά.)

•   Ιδρύματα (όπως ΚΑΠΕ κ.ά.)

•   Πανεπιστημιακούς & Ερευνητές

•   Εκπροσώπους ΜΜΕ

Οι πολιτικές αυτές έχουν επίσης προφανή σύνδεση με όλες τις επιχειρήσεις και 
οργανισμούς που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως όσες 
θεωρούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως σημαντικό μέρος του branding 
και της επικοινωνίας τους – με τη σύγχρονη έννοια της επίπτωσης στην κοινωνία και 
όχι απλώς στην εικόνα της επιχείρησης.

Συμμετοχικά οφέλη

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Climate Change 

Conference 2017 για να: 

•   Γίνετε ενεργό μέλος της πρώτης συνάντησης για τις 

πολιτικές κλιματικής αλλαγής και τις  επιπτώσεις στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

•   Βοηθηθείτε στη μετάβαση προς τη νέα εποχή όπου 

οι πολιτικές αυτές θα έχουν όλο και μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία και 

υπηρεσίες, τη στρατηγική και τις τάσεις που 

κυριαρχούν σήμερα.

•   Ενημερωθείτε για τις πιο σύγχρονες απόψεις και  

case studies.

•   Χτίσετε τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες 

που θα γίνουν αρωγοί στην υλοποίηση των 

επιχειρηματικών σας πλάνων, αμυντικών ή επιθετικών.

•   Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που 

διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των 

ενδιαφερομένων μερών, από τους νομοθέτες στους 

τελικά επηρεαζόμενους.
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