
 

 

Θεκαηνινγία –Πξόγξακκα  

 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ   

      ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ     ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ    ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 15  Ινπιίνπ 2019,  Αthens Divani Caravel,   ώξεο  10.00πκ - 17.00κκ 

   

 

 

 

 

 

 

πλνπηηθή παξνπζίαζε       

 

Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο  Απνζήθεπζεο  Δλέξγεηαο  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψn  Δλέξγεηαο θαη ην ππφ δηακφξθσζε ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα,  ηα  λέα  

Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα  ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ θαη νη επηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο ζηελ 

θαζαξή ελέξγεηα, είλαη ηα  βαζηθά ζέκαηα  ηνπ  επηζηεκνληθνχ-επελδπηηθνχ θφξνπκ  πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15  Ινπιίνπ 2019, ζην μελνδνρείν Athens Divani Caravel κε ηίηιν 

«Δπελδύνληαο ζηελ Πξάζηλε Δλέξγεηα: Απνζήθεπζε - Νέα Έξγα ΑΠΔ-

Υξεκαηνδόηεζε». 

 

Δπηζηεκνληθόο πληνληζκόο  

 

Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε  ζπλεξγαζία  ηεο  Ρπζκηζηηθήο  Αξρήο Δλέξγεηαο, 

ηνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ-ΔΜΠ  θαη  εηδηθφηεξα 

ηεο  ρνιήο  Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ-Δξγαζηήξην Τδξνδπλακηθώλ  Μεραλώλ, ηε  

ζπκκεηνρή ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ-ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ   θαη  

άιισλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαζψο επίζεο ησλ ζπλαξκφδησλ γηα  ηηο  ΑΠΔ  δεκόζησλ/ 

ηδησηηθώλ  θνξέσλ φπσο  επίζεο  θαη  εθπξνζψπσλ ηεο  αγνξάο. Έρνπλ επίζεο θιεζεί 

λα ζπκκεηάζρνπλ  αξκφδηνη  επξσπατθνί θαη δηεζλείο θνξείο, φπσο επίζεο επελδπηέο απφ 

ηελ  Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Γηνξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ  είλαη  ε  πξσηνβνπιία  θαη ην 

θφξνπκ  Α-Energy  Investments  ζηα πιαίζηα ησλ ηαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο  γηα  ηελ 

πξνψζεζε ηεο  θαζαξήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο.  

 

 

 

Άκεζε επηθαηξόηεηα                   

      Η ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ ζπλάδεη θαη ζπκπίπηεη ρξνληθά  κε:  

 Με ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε ηε 
δηακφξθσζε   ελφο λένπ θαλνληζηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία θαη ηηκνιφγεζε απνζεθεπηηθψλ ζηαζκψλ ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  Mε ηηο πξνηάζεηο ησλ    άκεζα   ελδηαθεξνκέλσλ λα 

έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή λα μεθηλά άκεζα ηελ αμηνιφγεζε, ε 
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νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα/ηηκνιόγεζε, ε ζπκκεηνρή   ζηηο αγνξέο ελέξγεηαο   θαη ε 
αδεηνδόηεζε ησλ Απνζεθεπηηθώλ ηαζκώλ Μεγάιεο Κιίκαθαο θαη ησλ 
Γηεζπαξκέλσλ Απνζεθεπηηθψλ ηαζκψλ παξακέλνπλ ηα κεγάια δεηνχκελα ηεο 
πεξηφδνπ. Πνιχ πξφζθαηα εμάιινπ, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία  ην  πξσηνπνξηαθό 
πβξηδηθό έξγν ηεο  ΓΔΗ ζηελ Ιθαξία,  δείρλνληαο ην δξφκν γηα αληίζηνηρεο επελδχζεηο 
ζε εζληθφ αιιά θαη παλεπξσπατθφ επίπεδν. ε κηα πεξίνδν εμάιινπ , πνπ φπσο ζα 
αλαθεξζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο επξσπατθνχο θνξείο,  
ε Δπξψπε (θαη αζθαιψο θαη ε Ακεξηθή)  πξνσζνχλ εληαηηθά ηελ απνζήθεπζε 
ελέξγεηαο, ε Διιάδα κπνξεί λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα σο ρψξα  κε πξννπηηθή 
κεηαηξνπήο ζε θπζηθή απνζήθε ελέξγεηαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 ηνλ ηνκέα ησλ  λέσλ έξγσλ ΑΠΔ, ν πξφζθαηνο δηαγσληζκφο  ηεο  ΡΑΔ ηνλ Απξίιην 
(θνηλφο γηα ΦΒ θαη αηνιηθά) θαη νη δηαθξηηνί  αλά ηερλνινγία (technology specific 
auctions) κεηνδνηηθνί δηαγσληζκνί  ηεο 1εο Ινπιίνπ 2019, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 
παξαπέξα επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. Πνηα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ  θαη  πνηα ε πξννπηηθή ησλ λέσλ έξγσλ πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα 
ησλ  δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ  είλαη έλα αθφκα επίθαηξν ζέκα ηεο εθδήισζεο κε ηνλ 
ηνκέα ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο λα αλαδεηθλχεηαη σο ν πξαγκαηηθφο πξσηαγσληζηήο  
ζηελ πξνζέιθπζε εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδπηψλ ηεο πεξηφδνπ. Σν ζεκαληηθφ επίζεο 
ζέκα ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ειθπζηηθψλ φξσλ γηα ηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο είλαη έλα επίζεο ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί.  

 

 

 

 

 Μία ζεκαληηθή εμέιημε πνπ αθνξά  ηνπο κηθξόηεξνπο επελδπηέο ησλ 
θσηνβνιηατθώλ, είλαη  ε  πνιχ  πξφζθαηε έλαξμε  ππνδνρήο απφ ηνλ ΓΔΓΓΗΔ ησλ  
αηηεκάησλ ζύλδεζεο  απφ απηνπαξαγσγνύο κε εθαξκνγή ελεξγεηαθνχ 
ζπκςεθηζκνχ ή εηθνληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ βάζεη ησλ λέσλ νξίσλ ηζρύνο, 
θαζψο θαη ησλ αηηεκάησλ ζχλδεζεο απφ Δλεξγεηαθέο Κνηλόηεηεο (Δ.Κνηλ.)  κε 
εθαξκνγή εηθνληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ.   

 Last but not least, νη επηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο θαη ησλ  ΑΠΔ ζπλνιηθφηεξα πνπ θαζνδεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο εμειίμεηο,   
αιιά θαη ν  εηδηθφο  ξφινο ησλ  ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ηελ επηηπρία  ησλ έξγσλ  ηεο 
«θαζαξήο ελέξγεηαο» είλαη επίζεο ζέκαηα πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ 
επίθαηξσλ ζπδεηήζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ. 

     πκκεηέρνληεο θνξείο 

Η  ΡΑΔ, ην Πνιπηερλείν (επηζηεκνληθφο ζπληνληζηήο), νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,  ην ΚΑΠΔ, ν «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ», ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Παλ/ν Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε ΔΛΔΣΑΔΝ, ν ΔΦ, ν 

ΠΔΦ, ην Κέληξν Γνθηκψλ Δξεπλψλ θαη Πξνηχπσλ ηεο ΓΔΗ (ΚΓΔΠ)  θαη άιινη 

επηζηεκνληθνί, δεκφζηνη, ηδησηηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο έρνπλ θιεζεί λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά  ζηηο επίθαηξεο εξγαζίεο. Έρνπλ  επίζεο θιεζεί λα θαηαζέζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ε ΔREF-European Renewable Energies Federation  θαη ε WWF. 
 

 

      Δπελδπηέο- Νέα Έξγα 

ηξαηεγηθνί επελδπηέο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ν  Όκηινο ΓΔΗ, ν Όκηινο ΔΛΠΔ θαη άιινη 

φκηινη ζα παξνπζηάζνπλ λέα έξγα θαη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, ελψ ζα δνζεί ε 



δπλαηφηεηα θαη ζε λενεηζεξρφκελνπο  ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο θαη εηαηξείεο λα παξνπζηάζνπλ έξγα θαη απφςεηο ηνπο. Παξάιιεια θαη νη 

κηθξφηεξνη επελδπηέο (πξσηίζησο ηεο αγνξάο ησλ θσηνβνιηατθψλ) ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα  παξνπζηάζεσλ/ ηνπνζεηήζεσλ  ζε ελφηεηα ακέζνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο.  

  

Υώξνο- Ώξεο 

Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζηηο 15 Ινπιίνπ, ζην μελνδνρείν Αthens Divani 

Caravel, (ψξεο 10.00πκ-17.00κκ) κε  δπλαηφηεηα  net-working . 

 

Πξόγξακκα (κέρξη 10ε Ινπιίνπ) 

 

9.45πκ - 10.00πκ: Δγγξαθέο   

10.00πκ-11.00πκ: Δηζαγσγηθή ελόηεηα  

Kαισζόξηζκα- Δηζαγσγηθέο ζθέςεηο   
 
θ. Γεκήηξεο Παπαληώλεο, Οκφηηκνο θαζεγεηήο ΔΜΠ 
Γξ. Γηώξγνο Ννύλεζεο, Γηεπζπληήο& Πξφεδξνο ΔΚΔΦΔ-ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ 
Γξ. άββαο ετκαλίδεο, Αληηπξφεδξνο Δuropean Renewable Energies Federation 
θ. Ισάλλεο Αλαγλσζηόπνπινο, Kαζεγεηήο ΔΜΠ, Μέινο Οινκέιεηαο Ρπζκηζηηθήο  
Αξρήο  Δλέξγεηαο  
Υαηξεηηζκνί  
θ. Μηράιεο Βεξξνηόπνπινο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνχ ρεδηαζκνχ  γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην 
Κιίκα –ΔΔΚ*  
Άιινη ραηξεηηζκνί (Σημειώνεηαι επίζης, λόγω ηης ηρέτοσζας επικαιρόηηηας όηι ζηην εκδήλωζη έτει 

κληθεί η νέα πολιηική ηγεζία ηοσ Υποσργείοσ Περιβάλλονηος και Ενέργειας) 

Eλαξθηήξηεο νκηιίεο: «Δπθαηξίεο θαη Πξνθιήζεηο γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ Καζαξή 

Δλέξγεηα: Οη ζηφρνη ηεο ΓΔΗ»: θ. Γηώξγνο Αλδξηώηεο, Αληηπξφεδξνο Οκίινπ ΓΔΗ  

11.00πκ-14.40κκ   Πξώηε ελόηεηα: ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΔ 
Σν ππό δηακόξθσζε λέν  Θεζκηθό Πιαίζην 

 Πξώην κέξνο: Απνζεθεπηηθνί  ηαζκνί  Μεγάιεο Κιίκαθαο  ζπλδεδεκέλνη ζην            
ύζηεκα Μεηαθνξάο  ΗΔ θαη όξνη βησζηκόηεηαο   (11.00πκ-12.30κκ) 

 
πληνληζκόο: Δξγαζηήξην Τδξνδπλακηθψλ Μεραλψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 
θαη θ. Γεκήηξεο Παπαληώλεο, Οκφηηκνο θαζεγεηήο ΔΜΠ 
 
«Έλα λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο κνλάδεο  απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα»:  
θα Iζκήλε Γεκεηξηάδνπ, ηέιερνο ηκήκαηνο πνιηηηθήο αλάπηπμεο θαη απνζήθεπζεο 
ελέξγεηαο, ΡAE 
 

«Πξνζδηνξίδνληαο ηηο κειινληηθέο  αλάγθεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο»:  θ.  Ισάλλεο 

Αλαγλσζηόπνπινο, Καζεγεηήο, ρνιή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ, Γηεπζπληήο 
Δξγαζηεξίνπ  Τδξνδπλακηθψλ Μεραλψλ   
 
«Πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο»: θ. Γηάλλεο Κνπαλάθεο, Γεληθφο 
Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο,  Όκηινο ΓΔΗ Α.Δ.  

 
«Δλεξγεηαθή απηνλνκία ζε ειιεληθά λεζηά: Η πεξίπησζε ηνπ Καζηειιφξηδνπ»: θ. 
Κσζηήο ηακπνιήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνχην Δλέξγεηαο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο-ΙΔΝΔ 
 



 
 

Mε ην βιέκκα ηνπ επελδπηή :   
 

  Ελληνικά έργα ανηληζιοηαμίεσζης/αποθήκεσζης 
 

H  εσρωπαϊκή  και η διεθνής εμπειρία  ζηην αποθήκεσζη ενέργειας 
 

πληνληζκόο- εηζαγσγηθά ζρόιηα: θ. Γηάλλεο Βνπγηνπθιάθεο, Senior Energy Expert 
Giz Gmbh, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνχ ρεδηαζκνχ  γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα –
ΔΔΚ  

 
«Παληξεχνληαο ηελ αηνιηθή κε ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα: Σν πξσηνπνξηαθφ  γηα ηα 
Διιεληθά θαη Δπξσπατθά δεδνκέλα Τβξηδηθφ  Δλεξγεηαθφ Έξγν Ιθαξίαο. Η εκπεηξία απφ 
ηελ θαηαζθεπή θαη κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπ»: θ. Υξπζόζηνκνο Υξεζηίδεο, 
Δληεηαικέλνο χκβνπινο ΓΔΗ Αλαλεψζηκεο 
 
«Αλαπηχζζνληαο ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αληιεηηθνχο 
ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα: Πξνθιήζεηο – επθαηξίεο- ηηκνιφγεζε»: θα Γηνύια Σζηθλάθνπ, 
Γηεπζχληξηα Τδξνειεθηξηθψλ Έξγσλ « ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή»  

 
«πκκεηνρή Απνζεθεπηηθψλ ηαζκψλ ζηηο λέεο αγνξέο ηνπ Target Model θαη νηθνλνκηθή  
βησζηκφηεηα»: θ. ηέιηνο  Λνπκάθεο, Πξφεδξνο ΠΔΦ  
 
«H ηζπαληθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο»: θα Miriam Rodriguez 

Ruiz, Πξφεδξνο,  Δlectra Energy Cooperative  

 

«Η ακεξηθαληθή εκπεηξία»: Δθπξφζσπνο Αmeresco*   

    Πξνγξακκαηηζκέλεο  Παξεκβάζεηο-πδήηεζε   
 

        Γεύηεξν  κέξνο  Δλόηεηαο :  Γηεζπαξκέλνη Απνζεθεπηηθνί   
    ηαζκνί  Μηθξήο  Ιζρύνο  ζπλδεδεκέλνη ζην Γίθηπν Γηαλνκήο ΗΔ  

 

πληνληζκόο: ΔΦ 

«Σα πιενλεθηήκαηα θαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο θαη ε αλάγθε ελφο 

γελλαίνπ θαη επέιηθηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ»:  Γξ. σηήξεο Καπέιινο, Πξφεδξνο ΔΦ 

«Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ζπζηεκάησλ απηνπαξαγσγήο κε απνζήθεπζε»: θ.  ηέιηνο Φσκάο, 
χκβνπινο ΔΦ 
 
«Απνθέληξσζε- απηνπαξαγσγή θαη απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Σα 

πξψηα  αηηήκαηα  ζχλδεζεο  απφ απηνπαξαγσγνχο  κε εθαξκνγή ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ 

ή εηθνληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ βάζεη ησλ λέσλ νξίσλ ηζρχνο, θαζψο επίζεο θαη απφ 

Δλεξγεηαθέο Κνηλφηεηεο»: Δθπξφζσπνο Γηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο   

 Πξνγξακκαηηζκέλεο παξεκβάζεηο: 

Μεηαιηγληηηθή επνρή: Πξνθιήζεηο θαη Δπθαηξίεο. Οη πξνηάζεηο ηεο WWF: θ. 

ηαύξνο Μαπξνγέλεο, Τπεχζπλνο Σνκέα Κιηκαηηθήο θαη Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο ,WWF Διιάο  



 «Φσηνβνιηατθά: Απφ ηηο ζεκεξηλέο  αληαγσληζηηθέο  ηηκέο  ζηελ απνζήθεπζε θαη ζηηο 

απεπζείαο ζπκβάζεηο αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Power Purchase Agreements – 

PPAs»  

«Η κέρξη ζήκεξα εκπεηξία απφ ηελ ίδξπζε ελεξγεηαθψλ θνηλνηήησλ θαη ζεκεία πξνζνρήο»  

 

  Σξίην  κέξνο  Δλόηεηαο :  Δθαξκνζκέλε έξεπλα θαη  θαηλνηνκία  
               ζηελ  απνζήθεπζε  ελέξγεηαο 

 

πληνληζκόο-Δηζαγσγηθά ζρόιηα: ΚΑΠΔ 

«Σν πδξνγφλν σο δεχηεξνο κεγάινο πφινο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ 

ειεθηξνθίλεζε θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γεκφθξηηνπ»: Γξ. Αζαλάζηνο ηνύκπνο,  Γηεπζπληήο 

Δξεπλψλ, ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο 

 «Γηείζδπζε θσηνβνιηατθψλ  θαη   επελδχζεηο  ζε  πζηήκαηα Απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο(ΑΔ): 

Οη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη θαη ηα κέρξη ζήκεξα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πηινηηθνχ έξγνπ 

απνζήθεπζε  ελέξγεηαο γηα φινπο- StoRes ζηελ Κνδάλε»: θ. Γηώξγνο Υξηζηνθνξίδεο,  Αλ. 

θαζεγεηήο  Παλ/κην  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 «H απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, σο πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ: Δξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη  εθαξκνγέο»:  θ. Κώζηαο ηακαηάθεο, Γηεπζπληήο  Κέληξνπ Γνθηκψλ 

Δξεπλψλ & Πξνηχπσλ  ΓΔΗ    

Παξεκβάζεηο- πδήηεζε 

14.40κκ-15.15κκ   Γηάιεηκκα-Διαθξύ γεύκα 

 

15.15κκ-17.00κκ   Γεύηεξε  Δλόηεηα:  ΝΔΑ ΔΡΓΑ ΑΠΔ  – ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
 

πληνληζκόο - Δηζαγσγηθά ζρόιηα: θα Αιεμάλδξα  δνύθνπ, χκβνπινο  Πξνέδξνπ  ΝΓ  

γηα  ζέκαηα Δλέξγεηαο   θαη  Πεξηβάιινληνο 

«πκπεξάζκαηα θαη απνηειέζκαηα ησλ πξφζθαησλ   δηαθξηηψλ αλά ηερλνινγία (technology     

specific auctions) κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ ηεο ΡΑΔ  ηεο πξψηεο Ινπιίνπ θαη ν επφκελνο 

θχθινο δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ»: Γξ.  Γηνλύζηνο Παπαρξήζηνπ, ζπληνληζηήο Οκάδαο 

Γηαγσληζκψλ ΑΠΔ θαη δηεπζπληήο Γξαθείνπ Σχπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο Ρπζκηζηηθήο 

Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) 

 «Πξννπηηθέο ησλ λέσλ έξγσλ ΑΠΔ κε ην βιέκκα ηνπ επελδπηή»: θ. Παλαγηώηεο 
Παπαζηακαηίνπ,  Γεληθφο Γηεπζπληήο ΔΛΔΣΑΔΝ  
 
 «Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ ζηηο  ΑΠΔ»: Γξ. σηήξεο Καπέιινο, Γ/ληεο 

Αλάπηπμεο θαη Λεηηνπξγίαο «ΔΛΠΔ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ» θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο «ΑΣΔΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΔ»   

«Υξεκαηνδφηεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη έξγσλ ΑΠΔ: «Γηαζθαιίδνληαο ίζνπο φξνπο 

γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Δζληθνί ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί»: θα Μαβίθα Ηιηνύ, 

Director & Group ESMS Officer, Δηαηξηθή & Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή - Wholesale Products, 

Green Banking & Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα, Σξάπεδα  Πεηξαηψο 



« Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηηο 

ΑΠΔ θαη ζηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο» Δθπξφζσπνο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Aλαζπγθξφηεζεο 

θαη Αλάπηπμεο- ΔBRD* 

Άιια έξγα/επελδπηηθά πξνγξάκκαηα   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Γηα Πιεξνθνξίεο θαη Δγγξαθέο: Σ. 210 6912183, 210 6912505 (θα Σ.Σδνπκάξα) 

           Γηα ην Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα: Κ. 6978373031 (θα  Α.ετκαλίδε) 

 

e-mail: office.aenergy@gmail.com, www.a-energy.gr 

Α- Εnegy Investments, Γεωργίοσ Μπάκοσ 57, Ν. Φιλοθέη, Αθήνα 


