ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ηόρνη δηνξγάλωζεο - Δπηθαηξόηεηα:
Βαζηθνί ζηόρνη ηεο εθδήισζεο, είλαη:


Η θαηάζεζε θαη εμεηδίθεπζε πξαθηηθώλ πξνηάζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
Λαπξεσηηθήο κε έξγα θαη ππνδνκέο εηδηθνχ ραξαθηήξα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο
πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, λα αμηνπνηήζνπλ ηα
ηνπηθά αληαγωληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη παξάιιεια λα ζπκβάιινπλ ζηελ
αμηνπνίεζε
ηεο πινχζηαο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ
θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί ζηελ πεξηνρή.



Ζ αλάδεημε ζχγρξνλσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείωλ πξνο αμηνπνίεζε
θαζώο θαη δπλαηνηήηωλ ζπλδπαζκέλεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα έξγα/ππνδνκέο
πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο.



Ζ ελεξγή εκπινθή ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο κία
ζεκειηψδεο ζπληζηψζα γηα επελδχζεηο θαη αλάπηπμε.
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Ζ εμεηδηθεπκέλε αθελφο ελεκέξσζε, ζρεηηθά κε ηελ άκεζε πινπνίεζε έξγωλ
θαη επελδύζεωλ κε αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα κε βάζε ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά
πξνγξάκκαηα.



Ζ αλάδεημε ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίωλ ηνπ Γήκνπ Λαπξεωηηθήο, γηα ηα νπνία
αλαδεηείηαη ήδε θαη ηδηωηηθή ρξεκαηνδόηεζε.

πλεξγαδόκελνη/πκκεηέρνληεο/Πξνζθεθιεκέλνη θνξείο
Τν Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ, δηνξγαλψλεηαη απφ ην Γήκν Λαπξεσηηθήο θαη ηε
ΓΑΝΔΣΑΛ (Γεκνηηθή Αλώλπκε Δηαηξεία Αθηλήηωλ Λαπξεωηηθήο).
Σηε δηνξγάλσζε, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ν Οξγαληζκόο Ληκέλνο Λαπξίνπ, ην
Σερλνινγηθό θαη Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ, ε
Δηαηξεία
Μειεηώλ
Λαπξεωηηθήο θαη άιινη αμηφινγνη ηνπηθνί θνξείο.
Έρνπλ επίζεο πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ, ηα ζπλαξκφδηα Υπνπξγεία
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, ν Όκηινο
ΓΔΗ, ν ΔΟΑΝ –Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο, ε
Έλωζε Διιήλωλ
Δθνπιηζηώλ, ε
Έλωζε Δθνπιηζηώλ
Κξνπαδηεξνπινίωλ θαη Φνξέωλ
Ναπηηιίαο, ν Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο, ε Έλωζε
Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεωλ, ε Διιεληθή Δηαηξεία Logistics,
επηρεηξεκαηηθνί / αθαδεκατθνί θνξείο θαη ζπλνιηθφηεξα
φινη
νη
άκεζα
ελδηαθεξφκελνη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ζπκπξάμνπλ ζηελ
επηηπρία ηεο εθδήιωζεο, κε ρξήζηκεο πξαθηηθέο πξνηάζεηο θαη επηζεκάλζεηο.
Κνηλό πνπ ζα παξαθνινπζήζεη
Αξκφδηα ζηειέρε ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, ηνπ Γεκόζηνπ θαη
Ιδηωηηθνύ Σνκέα, εθπξφζσπνη επελδπηηθψλ / κειεηεηηθψλ / θαηαζθεπαζηηθψλ /
επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, εθπξφζσπνη επξσπατθψλ θαη ειιεληθψλ
ρξεκαηνδνηηθψλ θνξέσλ, ζηειέρε πξεζβεηψλ, αξκφδηα ζηειέρε θνκκάησλ, νη
βνπιεπηέο ηεο πεξηνρήο, εθπξφζσπνη ησλ ΜΜΔ , ελδηαθεξφκελνη δεκφηεο, ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπο θιπ.
Τελ εθδήισζε αλακέλεηαη λα παξαθνινπζήζεη
ηνπιάρηζηνλ ησλ 300 αηφκσλ.

ζπλνιηθά

θνηλφ ηεο ηάμεο

Γπλαηόηεηα μελαγήζεωλ
(αλάινγα κε ην εηδηθό ελδηαθέξνλ άκεζα ελδηαθεξνκέλωλ πξνζθεθιεκέλωλ)
1)ην ιηκάλη
2)ην ρώξν ηαθήο θαη απνζήθεπζεο, επηθίλδπλωλ απνβιήηωλ
ζην
Σερλνινγηθό θαη Πνιηηηζηηθό Πάξθν Λαπξίνπ (Σ.Π.Π.Λ.)
3) ε επηιεγκέλνπο Αξραηνινγηθνύο ρώξνπο
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ –ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΤΝΔΓΡΙΟΤ*
(* Πξνθαηαξθηηθό πξόγξακκα πεξηιακβάλεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν)

2

Πξώηε κέξα ζπλεδξίνπ, Παξαζθεπή 8 Ινπλίνπ 2018
11.00πκ - 11.30πκ : Πξνζέιεπζε-εγγξαθέο
Θεκαηνινγία εηζαγωγηθήο ελόηεηαο:
Δηζαγωγηθή ελόηεηα:
ΔΠΔΝΓΤΟΝΣΑ ΣΗ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ
Μία νιηζηηθή πξνζέγγηζε / άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο

11.30πκ -13.00κκ

Καιωζόξηζκα /Υαηξεηηζκνί / Δπελδύζεηο ζηε Λαπξεωηηθή κε ην βιέκκα
ηωλ θνκκάηωλ
13.00κκ -15.30κκ

Πξώην Πάλει:

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΔ

Θεκαηνινγία:
Τν ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ σο βάζε πνιιαπιψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Υπνπαξαρψξεζε ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηπξφζζεηεο ππνδνκέο. Τα
ζρέδηα αλάπηπμεο - master plan ηνπ Ληκέλνο Λαπξίνπ. Ληκάλη θαη ηνπξηζκφο: Τν
Λαχξην
σο ιηκάλη
εμππεξέηεζεο θξνπαδηέξαο κε ην βιέκκα ησλ άκεζα
ελδηαθεξνκέλσλ. Πξννπηηθέο γηα ην επηβαηεγφ ιηκάλη. Δπέθηαζε Μαξίλαο.
Υδαηνδξφκην. Αλάπηπμε ηνπ yachting ζην Ληκάλη ηνπ Λαπξίνπ, ελφςεη θαη ηνπ λφκνπ
4504 γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη γηα ηα κεγάια ζθάθε αλαςπρήο
ζεκαίαο ηξίησλ ρσξψλ. ΄Ακεζε αλάπηπμε κηθξψλ ππνδνκψλ γηα δηεπθφιπλζε ησλ
ζθαθψλ αλαςπρήο. Τν Λαχξην σο «πξάζηλν» ιηκάλη κε αμηνπνίεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ
σο ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ θαη κεραληζκνί πξνζέιθπζεο ζρεηηθψλ ππνδνκψλ cold
ironing/electric bunkering. Παξαρσξήζεηο ηκεκάησλ ηεο Φεξζαίαο Εψλεο ηνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Λαπξίνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε επηθείκελε αμηνπνί εζή
ηνπο απφ ηνλ Γήκν Λαπξεσηηθήο. Μαξίλεο θαη ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο. Αμηνπνίεζε
παξαιηψλ (Βξσκνπνχζη, Αγία Μαξίλα, Άγηνο Νηθφιανο, Θνξηθφ, Κνκνκπίιη,
Ομπγφλν, Πέξδηθα, Λεγξαηλά θαη άιιεο πεξηνρέο) πνπ δελ εμππεξεηνχλ ιηκεληθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη πξφζθαηα παξαρσξήζεθαλ ζην Γήκν.
15.30κκ – 16.15κκ Γηάιεηκκα
16.15κκ -18.00κκ

Γεύηεξν Πάλει:

ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θεκαηνινγία:
Ζ ζηξνθή ζηελ πξφιεςε, ζηε δηαινγή ζηελ πεγή, ζηελ θνκπνζηνπνίεζε θαη ηα
κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη
αλαθχθισζε απνβιήησλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ: Τα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο. Τα
ζπλνιηθφηεξα νθέιε πνπ ζα ππάξμνπλ γηα ηελ πεξηνρή απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
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Οη θχξηνη άμνλεο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ
ζηελ Λαπξεσηηθή. Γηαρείξηζε βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. Τα ξεχκαηα αλαθχθισζεο
ζην Γήκν θαη πξννπηηθή πεξαηηέξσ αχμεζεο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ ζηε
Λαπξεσηηθή. Ο πξψηνο
ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ
(ΦΥΤΔΑ) ζηελ Αηηηθή (Τερλνινγηθφ Πνιηηηζηηθφ Πάξθν Λαπξίνπ, ζην ρψξν ηνπ
παιαηνχ κεηαιιείνπ): Καηλνηνκίεο ηνπ έξγνπ θαη αμηνπνίεζή ηνπ σο πηιφηνο γηα
παξφκνηα έξγα, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηνλ
Οξγαληζκφ Ληκέλνο Λαπξίνπ: ην εγθεθξηκέλν Σρέδην παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο
απνβιήησλ πινίσλ, ην δίθηπν παξαιαβήο ιπκάησλ πινίσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο
ζηνλ ζηαζκφ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ απνβιήησλ.
Υπνδνκέο ζπιινγήο θαη αλαγέλλεζεο ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ (ΑΛΔ).
Κίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, ε αλεμέιεγθηε
δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ (ΑΛΔ). Τα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα
ζπιινγήο θαη αλαγέλλεζεο Απνβιήησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ θαη ην πξφβιεκα ηνπ
κε δηαρσξηζκνχ ηνπο απφ ηα ππφινηπα θαηάινηπα ηνπ πινίνπ.
Βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θαη δίθηπα απνρέηεπζεο ζε νηθηζκνχο ηεο Λαπξεσηηθήο
ζπλνιηθφηεξα. Πξννπηηθέο. Πξννπηηθή κνλάδαο βηναεξίνπ απφ ζηεξεά αζηηθά θαη
αγξνηηθά απφβιεηα ζηελ Λαπξεσηηθή.
18.00κκ - 19.30κκ

Σξίην Πάλει:
ΔΠΙΥΔΙΡΩΝΣΑ ΣΗ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ

Α΄ Μέξνο:

Η ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ Ω «ΔΞΤΠΝΟ» ΓΗΜΟ
ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ΦΩΣΙΜΟ

Β΄ Μέξνο:

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. ΚΙΝΗΣΡΑΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Θεκαηνινγία:
H Λαπξεσηηθή σο «έμππλε» πφιε. Δθζπγρξνληζκόο θωηηζκνύ ζε ιηκάλη θαη
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Αμηνπνίεζε ηνπ net-metering θαη άκεζα νθέιε.
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ αληιηνζηάζηα. Ζ πξννπηηθή ηειεζέξκαλζεο. Ο
πξψηνο ζηαζκφο θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη ε άκεζε ζπλέρεηα. Ωξίκαλζε
/Υξεκαηνδόηεζε πξνηεηλφκελσλ έξγσλ κε ην βιέκκα ηνπ ηερληθνχ/
κειεηεηηθνχ/θαηαζθεπαζηηθνχ δπλακηθνχ. Φξεκαηνδφηεζε έξγσλ απφ ην Τακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα /άιιεο πεγέο. Άκεζεο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε Λαπξεσηηθή. Tνκείο κε
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Βηνκεραλία/εκπφξην. Ζ εκπεηξία ησλ ήδε εγθαηαζηεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ. Πηζαλά/ αλαγθαία θίλεηξα.
19.30κκ-20.30κκ

Σέηαξην Πάλει:
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ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΛΑΤΡΔΩΣΙΚΗ
ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ
REAL ESTATE
Θεκαηνινγία:
Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ζηελ Λαπξεσηηθή ζηελ ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο κε
νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ηαπηφρξνλα κε φξνπο αεηθνξίαο. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη
ζρεδηαζηηθά πξφηππα. Έιεγρνο ησλ ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ. Φξήζεηο γεο. Φσξνηαμηθφο
ζρεδηαζκφο θαη λέεο επελδχζεηο. Φσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.

Γεύηεξε κέξα ζπλεδξίνπ, άββαην, 9 Ινπλίνπ 2018
10.15πκ - 11.00πκ : Πξνζέιεπζε-εγγξαθέο

11.00πκ - 13.30κκ

Πξώην Πάλει:

ΟΓΙΚΟ - ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ LOGISTICS
Θεκαηνινγία:
Οη λέεο ζπγθνηλσληαθέο ζπλδέζεηο θαη ε επηθείκελε
Λαπξίνπ.

αλαβάζκηζε ηνπ

Ληκέλα

Ζ αλακελφκελε επέθηαζε ηνπ Πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ απφ ην Σηαζκφ Κνξσπίνπ
κε 6 ελδηάκεζνπο Σηαζκνχο (Μαξθφπνπιν-Καιχβηα-Κεξαηέα-Γαζθαιεηφ-ΘνξηθφΛαχξην) θαη ηεο Αηηηθήο Οδνχ πξνο ην ιηκάλη Λαπξίνπ. Πψο θαη πφηε ζα πινπνηεζεί.
Καζεκεξηλή
δηαζχλδεζε αλά εκίσξν ηνπ Ληκέλα θαη ηεο πφιεο Λαπξίνπ,
Κεξαηέαο, θαζψο θαη ησλ άιισλ πφιεσλ ησλ Μεζνγείσλ, κέζσ ηνπ ΚΤΔΛ,
απεπζείαο κε ηνλ ζηαζκφ Πξναζηηαθνχ ζην Κνξσπί θαη ην αεξνδξφκην θαη ηνπο
άιινπο ζηαζκνχο ηνπ Πξναζηηαθνχ θαη ηνπ Μεηξφ: Άκεζε αμηνπνίεζε
Ζ θαηαζθεπή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαθακπηεξίν π απηνθηλεηνδξφκνπ δπηηθά ηεο
πφιεο Λαπξίνπ πξνο ην Ληκάλη (θφκβνο ζηελ Οιχκπηθ Μαξίλ) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο
Σνχλην: Τη πξνβιέπεη ε ζρεηηθή κειέηε. Ζ αλάδεημε ηεο Λαπξεσηηθήο ζε θφκβν
logistics θαη ηα απαξαίηεηα ζπγθνηλσληαθά έξγα . Σπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο :
Κνξσπί - Λαχξην κε ην βιέκκα ηνπ κειεηεηή. Logistics ζηε Λαπξεσηηθή κε ην βιέκκα
ηνπ επελδπηή: Υπάξρνληα επελδπηηθά ελδηαθέξνληα θαη πξνυπνζέζεηο. Bαζηθέο
επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο Λαπξεσηηθήο θαη ηξφπνη νξγάλσζεο γηα ηελ επίηεπμή
ηνπο
13.30κκ – 14.15κκ Γηάιεηκκα
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14.15κκ-16.00κκ

Γεύηεξν Πάλει:

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΣΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Θεκαηνινγία:
Τν Γεσπάξθν Λαπξεσηηθήο: Μηα ζεκαληηθή επέλδπζε. Αλάδεημε αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ Λαπξεσηηθήο. Αλαζηήισζε θαη αλάδεημε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Θνξηθνχ θαη
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Τα αξραία Πιπληήξηα Μεηαιιεχκαηνο ζηνλ αξραηνινγηθφ
ρψξν Γξπκνχ Λαπξεσηηθήο (Σνχξηδα) θαη πξνυπνζέζεηο δηαζθάιηζεο άκεζεο
επηζθεςηκφηεηαο. Δπέθηαζε θαη εκπινπηηζκφο Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Λαπξίνπ. Τν
Γίθηπν Αξραηνινγηθψλ Γηαδξνκψλ ζηελ Κνηιάδα ηεο Σνχξηδαο Λαπξεσηηθήο». Tν
ψξηκν έξγν γηα ηε δεκηνπξγία Μνπζείνπ Κεξακηθήο - ΑΚΔΛ «ΠΑΝΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΖΣ» ζην Λαχξην. Ζ
Λαπξεσηηθή
σο θηλεκαηνγξαθηθφ πιαηφ. Ζ
ηξηινγία ηεο Αζήλαο: Διεπζίλα – Αζήλα – Λαχξην ζηα πιαίζηα ηεο Οινθιεξσκέλεο
Φσξηθήο Δπέλδπζεο γηα ηελ Αηηηθή θαη ηεο πξσηνβνπιίαο “City Break” Αμηνπνίεζε
ελάιησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Λαπξεσηηθήο: Τν
ππνβξχρην αξραηνινγηθφ πάξθν . Αλάδεημε ηζηνξηθνχ ρψξνπ Μαθξνλήζνπ θαη έληαμή
ηεο ζηνλ θαηάινγν κλεκείσλ παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO.
Γπλαηφηεηεο ζπλδπαζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ επηιεγκέλσλ έξγσλ/ππνδνκψλ
ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ/πνιηηηζκνχ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Σ: 210 6912183, 210 6912505 Κ: 6978373031
Δ: office.aenergy@gmail.com, www.a-energy.gr
fb: A-Energy Investments Δπελδπηηθή Πξσηνβνπιία
Γξαθείν Τχπνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο
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