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η Οργάνωση Ημερίδας

Η Ημερίδα ‘’Εμπόδια, αντικίνητρα και δυσκολίες στην υλοποίηση ενεργειακών έργων στην 
Ελλάδα. Υπάρχουν λύσεις;’’ οργανώνεται από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και με την υποστήριξη της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Απριλίου 2008 
στο αμφιθέατρο του κτιρίου Διοικητού Θεόδωρου Καρατζά της ΕΤΕ στην Αθήνα (Αιόλου 86).

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την 
ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου, των ιδιωτικών και κρατικών φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα. Το ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να 
αποτελέσει τον πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα μπορούν να συζητούνται, να 
αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, 
στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους 
φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Αυτή διασφαλίζεται 
από το επιστημονικό του κύρος, τη διοικητική του αυτοτέλεια και την απόλυτη διαφάνεια που 
διέπει κάθε του δράση.

Απώτερος στόχος του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει στις διεργασίες, σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, που έχουν σχέση με τη 
εκλογικευμένη παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας, από όλες τις δυνατές πηγές, συμβατικές 

Θεματολογία

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για το 12 - 13% του ΑΕΠ κυρίως μέσω της 
δραστηριότητας των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων αλλά και πολλών ιδιωτικών εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πετρελαίου (downstream και upstream),της 
παραγωγής, διανομής και εμπορίας ηλεκτρισμού, εισαγωγών και πωλήσεων φυσικού αερίου, 
των στερεών καυσίμων αλλά και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακά θερμικά 
συστήματα, φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, βιοκαύσιμα κλπ).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς σημαντική κινητικότητα στις ενεργειακές επενδύσεις 
τόσο μέσα από τη μελέτη και την κατασκευή μεγάλων έργων, ιδιαίτερα στον τομέα του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου (upstream, αγωγοί, διύλιση, αποθήκευση, διανομή, 
κλπ), του ηλεκτρισμού (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, δίκτυα μεταφοράς και διανομής, κλπ) 
όσο και μεσαίου μεγέθους έργων, κυρίως στις ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, μικρά υδροηλεκτρικά, 
φωτοβολταϊκά, κλπ) και σε έργα συμπαραγωγής.

Παρά το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας λόγω αυτής της ολοένα αυξανόμενης 
δραστηριότητας καθώς και του ήδη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που καλύπτει όλο το 
φάσμα του ενεργειακού τομέα, υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες που πηγάζουν από στρεβλώσεις 
στην λειτουργία της αγοράς που ανακόπτουν την πορεία της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας. 
Οι στρεβλώσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα μικρών και μεγάλων ενεργειακών 
έργων και δημιουργούν ένα ανασφαλές περιβάλλον για μελλοντικές επενδύσεις. 
 
Tο ΙΕΝΕ σε συνεργασία με τη ΕΕΤ οργανώνει μια ειδική ημερίδα με στόχο την εξέταση των 
προβλημάτων και δυσκολιών αλλά και την εξεύρεση λύσεων και την διατύπωση προτάσεων 
που θα βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια για τη χρηματοδότηση και 
υλοποίηση ενεργειακών έργων στην Ελλάδα . 
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και ανανεώσιμες, καθώς και νέες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η στρατηγική της 
Ε.Ε. για την βιώσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα το Ινστιτούτο μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσφέρει την 
κατάλληλη πλατφόρμα για συζήτηση και προβληματισμό στα κρίσιμα θέματα της ενέργειας και 
του περιβάλλοντος που απασχολούν σήμερα την Ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη. 

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και 
ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-
μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη 
αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο 
πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός 
των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Εγγραφή 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ημερίδα έχουν μόνο τα μέλη του ΙΕΝΕ και εκπρόσωποι Τραπεζών 
μελών της ΕΕΤ. Για την εγγραφή στην Ημερίδα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Δελτίου 
Συμμετοχής και η αποστολή του το αργότερο έως τις 27/3/2008 το μεσημέρι (12:00), ηλεκτρονικά 
ή μέσω fax, στα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Aμερικής 21A, 106 72 Αθήνα
υπόψη κας Κ. Κακομανώλη, Τηλ: (210) 3386548, Fax: (210) 3386568
e-mail: kkakomanoli@hba.gr



Εγγραφές

Εισαγωγικά Σχόλια:
•κον. Κωνσταντίνο Μανιατόπουλο, Πρόεδρο ΙΕΝΕ
•κον. Χρήστο Γκόρτσο, Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Τ.
•κον. Αλέξανδρο Τουρκολιά, Γενικό Δ/ντή Εταιρικής & Επενδυτικής 
Τραπεζικής, ΕΤΕ 

•Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, κου Χρήστου Φώλια 

•«Γιατί και πώς καθυστερεί η Υλοποίηση Ενεργειακών Έργων 
στην Ελλάδα»
Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ 
και Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών 
Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ ( ΕΣΗΑΠΕ) 

•«Το Νέο Ενεργειακό Τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ανάγκη 
Υλοποίησης Ενεργειακών Έργων.»
Καθηγ. Παντελής Κάπρος, Διευθυντής Εργαστηρίου E3M ΕΜΠ, 
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΕΝΕ  

Διάλειμμα

•«Η Αναγκαιότητα και η Συμβολή του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 
Σχεδιασμού»
Δημ. Μπέης, Επιστημονικός Γραμματέας, Συμβούλιο Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) 

•«Εμπόδια και Αντικίνητρα για Ενεργειακές Επενδύσεις ΑΠΕ
στην Ελλάδα. Υπάρχουν Προοπτικές;»
Δρ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος  ΕΛΕΤΑΕΝ

•«Επενδυτικό Περιβάλλον για την Επίτευξη των Στόχων ΑΠΕ»
Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μέλος Δ.Σ. ΙΕΝΕ και υπεύθυνος 
τομέα ΑΠΕ

•Συζήτηση (Panel Discussion) με την συμμετοχή Στελεχών από 
τον Τραπεζικό και Ενεργειακό Τομέα και συντονιστή τον κ. Κωστή 
Σταμπολή, Γεν. Δ/ντή ΙΕΝΕ
Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από:
Τράπεζες,Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ, ΡΑΕ και από ιδιωτικούς ενεργειακούς φορείς 

•Συμπεράσματα – Προτάσεις
Κλείσιμο της Εκδήλωσης από τον κ. Σπύρο Παλαιογιάννη, 
Αντιπρόεδρο ΙΕΝΕ 

Δεξίωση
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09:00– 11:30

11.30-12.00

12:00-14.00

14:00 – 15:30



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα
υπόψη κας Κ. Κακομανώλη, τηλ: (210) 3386548,  φαξ: (210) 3386568
e-mail: kkakomanoli@hba.gr

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………

Εταιρεία/Οργανισμός:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Τίτλος:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Πλήρης Διεύθυνση: (Τ.Κ., πόλη):…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………….. 

Fax:………………………………………………………………………….….

Email:…………………………………………………………………………...
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