
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017
 10π.µ. - 16µ.µ.

1η Συνεδρία: Ο σχεδιασµός για τη νέα αγορά και την ενίσχυση των ΑΠΕ
2η Συνεδρία: Η προοπτική των αιολικών επενδύσεων στο νέο πλαίσιο

«Η νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 
Προκλήσεις και προοπτικές» 

΄Έκθεση 

 MEC Παιανίας
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Επισκεφθείτε μας στο 
περίπτερο Δ26



Το 2017 έφερε μαζί του τη νέα πραγματικότητα στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας  και ειδικά τον κλάδο Α.Π.Ε., αυτήν που 
γεννήθηκε με το Ν. 4414/2016, προϊόν των Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς τους 
Περιβάλλοντος και της Ενέργειας από την ΓΔ Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον κλάδο μας από 

το 1994. Η ΕΛΕΤΑΕΝ, ήδη από την περίοδο της διαβούλευσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θέσπιση των Κατευθυντήριων Γραμμών, 
έχει  ασχοληθεί με την αρμόζουσα σοβαρότητα με τη νέα αυτή 
πραγματικότητα, έχει αναθέσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης και 
έχει καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένες και επιστημονικά 
τεκμηριωμένες προτάσεις. 
Σήμερα παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση και 

η πλήρης εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου  που ορίζει ο 
Ν.4414/2016.
Αυτό απαιτεί δημόσια και διεξοδική συζήτηση για τις επικείμενες 

εφαρμοστικές  υπουργικές και διοικητικές αποφάσεις που αφορούν 
τη λειτουργία της αγοράς και πάνω από όλα την επίλυση των 
εκκρεμοτήτων που αφορούν στο κυρίαρχο ζήτημα της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για τα νέα έργα από το 2017.
Θέματα στα οποία πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις ώστε να υπάρχει 

ένας σαφής και ορατός σε όλους οδικός χάρτης υλοποίησης των 
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ελπίζουμε πως ο διάλογος στην Ημερίδα μας, θα συμβάλλει 

ακριβώς σε αυτό, οδηγώντας στην διαμόρφωση ενός όσο πιο 
φιλικού προς τις ιδιαιτερότητες της αιολικής τεχνολογίας 
περιβάλλοντος και θα συνεισφέρει στην απογείωση ενός κλάδου 
που έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την εθνική οικονομία, να 
προστατέψει το περιβάλλον και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

10:00 - Χαιρετισμός - Εισήγηση

Γιάννης Τσιπουρίδης, Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ

10:10 - 1η Συνεδρία: Ο σχεδιασμός για τη νέα αγορά 
                και την ενίσχυση των ΑΠΕ

Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γ.Γ. ΥΠΕΝ
Νίκος Μπουλαξής, Πρόεδρος Ρ.Α.Ε.
Μιχάλης Φιλίππου, Πρόεδρος & ΔΝΣ ΛΑΓΗΕ 
Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος REN 21
Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος ΕΣΗΑΠΕ
Παντελής Κάπρος, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Συντονιστής: Παν. Παπασταματίου (πρ. Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ)

12:30 - Διάλειμμα

13:30 - 2η Συνεδρία: Η προοπτική των αιολικών 
                επενδύσεων στο νέο πλαίσιο

Διονύσης Παπαχρήστου, Δ/ντης Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων ΡΑΕ
Σάββας Σεϊμανίδης, Πρόεδρος EREF
Λουκάς Λαζαράκης, ΔΝΣ EDF EN HELLAS
Γιώργος Παπαδημητρίου, ΔΝΣ ENEL GP HELLAS
Αθανάσιος Δαγούμας, καθηγητής Παν. Πειραιώς
Κων/νος Κατώπης, Δ/ντής Ανάπτυξης Έργων Gamesa Energy Hellas
Συντονιστής: Θοδωρής Παναγούλης, Αρχισυντάκτης EnergyPress

15:50 - Συμπεράσματα

Γιάννης Τσιπουρίδης Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ


