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THE GREAT GREEN CONSTRUCTION DEAL 
Η προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, οι νέες 
θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, μετρώνται σε άνω των 25.000, η αξία των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων θα ανέλθει σε τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ, ενώ τα κτίρια που θα αναβαθμιστούν 
υπολογίζονται σε περισσότερα από 600.000.

Οι αλλαγές που επιτελούνται στον κτιριακό τομέα της 
χώρας είναι πλέον θεσμοθετημένες. Μέχρι το 2030, ο 
κατασκευαστικός κλάδος της Ελλάδας θα εισέλθει σε 
μια νέα φάση ανάπτυξης, βασιζόμενος όμως σε έναν νέο 
ενεργειακό προσανατολισμό. Η δεκαετία που η ενεργειακή 
αποδοτικότητα θα εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας μόλις ξεκίνησε!

Το συνέδριο 
Το Energy Efficiency Conference 2020 παρουσιάζει τα νέα 
χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και τα καινοτόμα συστήματα 
ενεργειακής αναβάθμισης όλων των τύπων κτιρίων, από τις 
κατοικίες και τα ξενοδοχεία, μέχρι τις βιομηχανίες, τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, αλλά και τα κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών.    
Εκπρόσωποι των κλάδων των συστημάτων αυτοματοποίησης 
και των υποδομών ηλεκτροκίνησης εξηγούν τον ρόλο τους στη 
νέα κατασκευαστική δραστηριότητα. 
Έλληνες και Ευρωπαίοι θεσμικοί παράγοντες παρουσιάζουν 
τα οικονομικά εργαλεία υποστήριξης των ενεργειακών 
αναβαθμίσεων. 
Στελέχη επιχειρήσεων επιδεικνύουν τις νέες τεχνολογικές 
μεθόδους εκτίμησης εκπομπής ρύπων, μεγιστοποίησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και case studies επιτυχημένης 
εφαρμογής των νέων κατασκευαστικών προτύπων
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www.energyefficiencyconference.gr

Για 8η συνεχόμενη χρονιά,  
το Energy Efficiency Conference έρχεται  

για να παρουσιάσει το νέο Green Deal  
του κτιριακού τομέα.  

Το συνέδριο λαμβάνει χώρα σε φυσικό  
και «ψηφιακό» χώρο ταυτόχρονα.

Η απόλυτα ολοκληρωμένη εμπειρία 
με το Hybrid - Energy Efficiency 
Conference
To συνέδριο θα παρουσιάσει όλες τις νέες εξελίξεις 
στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και 
αποδοτικότητας στον κατασκευαστικό και κτιριακό τομέα, 
δίνοντάς σας την επιλογή να το παρακολουθήσετε σε 
φυσικό και «ψηφιακό» χώρο ταυτόχρονα.
•   Μοναδικοί διεθνείς keynote ομιλητές 
•   Κορυφαία στελέχη από την Ελλάδα που μοιράζονται 

τις δικές τους εμπειρίες 
•   One2One Sessions με πελάτες, συνεργάτες και 

ομιλητές 
•   Expo Booths με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα 

στην αγορά

Διοργάνωση

Πέμπτη 09.07.20

+Live Online
Αμφιθέατρο OTEAcademy 
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THE GREAT GREEN CONSTRUCTION DEAL 
Αναλυτική θεματολογία
•   Οι νέες ΑΠΕ του κτιριακού τομέα. Κτιριακές 

ανεμογεννήτριες και ηλιοθερμικά συστήματα 
•  Δομικά υλικά νέας γενιάς
•   Συστήματα κτιριακής αυτονόμησης και ενεργειακού 

αυτοματισμού   
•   Ψηφιακή τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας
•   Οι ESCOs (Energy Services Companies) και το νέο 

μοντέλο αναβάθμισης κτιρίων
•   Τα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που θα 

αντικαταστήσουν το «Εξοικονομώ»
•   Οι τεχνολογίες του 2030 για τον κλιματισμό, τη 

θέρμανση και τον φωτισμό των εσωτερικών χώρων 
•  Ο ρόλος των υποδομών ηλεκτροκίνησης

Γιατί να το παρακολουθήσετε
Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Energy Efficiency Conference 2020 και:
•   Ενημερωθείτε για τις απεριόριστες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων 
•   Εφαρμόστε τα νέα πρότυπα ανακαίνισης, κατασκευής και ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
•   Εκτιμήσετε τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που έχει για την επιχείρησή σας η επένδυση στην ενεργειακή αποδοτικότητα 
•   Μάθετε πώς θα περιορίσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησής σας

Σε ποιους απευθύνεται 
Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης στελεχών από 
την βιομηχανία δομικών υλικών, τον κατασκευαστικό κλάδο, τον 
ξενοδοχειακό κλάδο, τον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και των 
στελεχών που φέρουν την ευθύνη του ενεργειακού σχεδιασμού 
& της διαχείρισης σε μεγάλες βιομηχανικές και κτιριακές 
εγκαταστάσεις (Εμπορικά Κέντρα & Συγκροτήματα Κτιρίων, 
Λιανεμπόριο & Super Markets, Kτίρια Logistics).

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:
CEOs, Τεχνικούς Διευθυντές και Διευθυντές Παραγωγής • 
Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης • Στελέχη Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης • Στελέχη Διαχείρισης 
Εγκαταστάσεων • Στελέχη Διεύθυνσης Λειτουργίας • Μηχανικούς 
& Συμβούλους • Επιχειρηματίες και Στελέχη Εταιριών Παροχής 
Υπηρεσιών, Τεχνολογιών & Λύσεων Ενεργειακής Διαχείρισης

1η συμμετοχή: €190 + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 συμμετοχών (2+1 δωρεάν): €290 + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 συμμετοχών (3+2 δωρεάν): €390 + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 συμμετοχών (4+6 δωρεάν): €490 + 24% Φ.Π.Α.

1η συμμετοχή: €250 + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 συμμετοχών (2+1 δωρεάν): €500 + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 συμμετοχών (3+2 δωρεάν): €750 + 24% Φ.Π.Α.

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ 
Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας και να σας 

αποσταλεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα πρέπει να καταβάλετε 

το συνολικό κόστος συμμετοχής. 

• Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% • Οι συμμετοχές 

πρέπει να προπληρωθούν • Τυχόν ακυρώσεις 

συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως  

• Για ακυρώσεις 7 εργάσιμες πριν το συνέδριο, χρεώνεται 

και τιμολογείται το 50% του κόστους της συμμετοχής • 

Για ακυρώσεις έως 3 ημέρες πριν το συνέδριο, χρεώνεται 

και τιμολογείται το 100% του κόστους της συμμετοχής • 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες.

Συμμετοχές

Διοργάνωση

Πέμπτη 09.07.20

+Live Online
Αμφιθέατρο OTEAcademy 

Έχετε τη  δυνατότητα να επιλέξετε τη φυσική ή και τη digital παρουσία σας στο συνέδριο. Στο χώρο του 
συνεδρίου, εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι κανονισμοί σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

Phygital Conference  - Energy Efficiency Conference 2020
Παρακολουθήστε το συνέδριο από κοντά ή / και απομακρυσμένα*

Digital Conference  - Energy Efficiency Conference 2020
Παρακολουθήστε το συνέδριο όπου και αν βρίσκεστε

www.energyefficiencyconference.gr

*Οι ερωτήσεις στο συνέδριο θα γίνονται μέσω της online πλατφόρμας στην οποία θα μεταδίδεται live το συνέδριο.

Σε περίπτωση κωλύματος να παραστείτε στο συνέδριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και online.


