Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) διοργανώνουν την υβριδική* εκδήλωση

«Κόστος Πράσινης Μετάβασης και Απανθρακοποίηση Νήσων»
την Τρίτη, 29 Μαρτίου και ώρα 17:30 – 19:00.
στο κτήριο της ΕΛΛΕΤ (Τριπόδων 28, Πλάκα) και σε ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ
Κατερίνα Ηλιάδου, Επικ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Χάρης Δούκας, Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Συμβουλίου Ενέργειας & Φορολογικής
Μεταρρύθμισης, ΕΛΛΕΤ
Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής, Audencia Business School; CEO, Akuo Energy Greece &
Πρόεδρος Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών
Συντονιστής: Αργύρης Δεμερτζής, Δημοσιογράφος, ecopress
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ:
• Η πράσινη μετάβαση, το υψηλό κόστος και η ενεργειακή ασφάλεια
• Η πρωτοβουλία Gr-Eco Islands ως βάση για την προώθηση βιώσιμων πράσινων projects στα
νησιά της χώρας
• Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών – Προοπτικές και Επενδύσεις
• Κλιματικός Νόμος, Fit-For-55 – Μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Οικονομία
• Δίκαιο της Ενέργειας, το κόστος της Δίκαιης Μετάβασης και σχετικές νομολογίες
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους
στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και την κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Τα νησιά μας που
αποτελούν φάρους πολιτισμού βρίσκονται στο επίκεντρο της απανθρακοποίησης και της βιώσιμης
ανάπτυξης και μετατρέπονται σε εργαστήρια πράσινης καινοτομίας. Η προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή μέσα από τους νέους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το
Fit-For-55 απαιτούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος και την
βιώσιμη ανάπτυξη ιστορικών περιοχών μέσω μιας ολιστικής και πολυτομεακής προσέγγισης. Στο
πλαίσιο αυτό, οι δράσεις για την ενεργειακή μετάβαση μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομική

ανάπτυξη, προωθώντας ταυτόχρονα τις συμμετοχικές διαδικασίες και αναδεικνύοντας το πολιτιστικό
κεφάλαιο της χώρας.
* ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

Δηλώστε συμμετοχή στον σύνδεσμο:

•

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία ομιλητών και περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων,
για τους οποίους θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

•

Για την είσοδο στο χώρο της εκδήλωσης θα ζητηθεί το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εγγραφής και θα
τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού.

•

Οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τη ζωντανή
μετάδοση της εκδήλωσης.

