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Γηεζλέο Υξεκαηνδνηηθφ πλέδξην  
EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
 

 
 

Η «επόμενη» μέπα για ηιρ ΑΠΕ και ηα ΦΒ ζηο  
Φπημαηοδοηικό Σςνέδπιο για ηιρ ενεπγειακέρ επενδύζειρ ζηην Ελλάδα και ζηην 

Εςπώπη 
 

Ο χλδεζκνο Παξαγσγψλ Δλέξγεηαο κε Φσηνβνιηατθά (ΠΔΦ) ζα ζπκκεηάζρεη δηα 
ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θ. ηέιηνπ Λνπκάθε ζην εηδηθφ workshop γηα ηελ «Δπφκελε κέξα 
ησλ ΑΠΔ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ δηήκεξνπ 
ρξεκαηνδνηηθνχ θφξνπκ κε ζέκα «Η σπημαηοδόηηζη ηων ενεπγειακών 
επενδύζεων ζηην Εςπώπη και ζηην Ελλάδα». Σν θφξνπκ, ζπλδηνξγαλψλεη ζηηο 
24-25 Οθησβξίνπ ζην μελνδνρείν Divani Caravel, ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ 
Ζιεθηξηζκνχ Διιάδνο (ΔΖΔ), κε ηελ EURELECTRIC (Δπξσπατθφο χλδεζκνο 
Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξηζκνχ),ηελ επελδπηηθή έθδνζε Α-ΔΝΔRGY Investments θαη ηε 
ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θαη ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, 
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
ηελ εθδήισζε ζπκπξάηηνπλ επίζεο ελεξγά, ν χλδεζκνο Παξαγσγψλ Δλέξγεηαο 
κε Φσηνβνιηατθά (ΠΔΦ), ν Διιεληθφο χλδεζκνο Αλεμάξηεησλ Δηαηξηψλ 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΑΖ), ν Διιεληθφο χλδεζκνο Ζιεθηξνπαξαγσγψλ απφ 
ΑΠΔ (ΔΖΑΠΔ), ε Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο (ΔΛΔΣAEN), 
θαη ν χλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ (ΔΦ). 
 
ηφρνη ηεο εθδήισζεο είλαη: Πξψηνλ, ε θαηάζεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο 
Πνιηηείαο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο, ελαιιαθηηθψλ θπξίσο κεζφδσλ 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξαθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε πφξσλ θαη ηελ  
ελίζρπζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο. Γεχηεξνλ, ε ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ απφ 
πιεπξάο επελδπηψλ. 
    Με ππακηικό σαπακηήπα   
Ζ βαζηθή ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ έρεη θαζαξά πξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη 
πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζε άιια: 
 
1) Παξνπζίαζε ηεο εηδηθήο κειέηεο πνπ εθπφλεζε ην ΗΟΒΔ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ ζε πεξηβάιινλ θξίζεο. 
2) Δηδηθφ πάλει ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν ησλ ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ ηνπ 
δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  
3) Δηδηθφ πάλει ζρεηηθά κε ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ, αιιά θαη ην πξφγξακκα Jessica, γηα ην νπνίν 
ζα ππάξμνπλ εηδηθέο ηνπνζεηήζεηο απφ ηελ ΔΣΔπ, ηελ Δζληθή θαη άιιεο ηξάπεδεο. 
4) Δηδηθφ πάλει θαηάζεζεο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηδησηηθψλ θαη 
δεκφζησλ επελδχζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 
ελέξγεηαο.  
5) Άιια ζέκαηα, φπσο νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 
θαη ε κεηαθνξά εκπεηξίαο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο ζηηο άιιεο επξσπατθέο 
ρψξεο.  
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Δπηπιένλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εμήο εηδηθά workshops:  
1. Γηα ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν, ν νπνίνο βξίζθεηαη ήδε ζε ζηάδην δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ workshop, νη επελδπηέο ζα 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ αιιά θαη ππνβνιήο δηεπθξηληζηηθψλ 
εξσηήζεσλ πξνο ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
θαη ηνπ INVEST IN GREECE.  

2. Γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ επελδπηηθψλ funds 
ή/θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κε ηελ ζπκκεηνρή επηά (7) επελδπηηθψλ funds.  

3. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο “Jessica”, κε ηε 
ζπκκεηνρή πέληε  Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ θαζ’ χιελ αξκφδησλ ηξαπεδψλ.  

4. Γηα ηηο ελαιιαθηηθέο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηνκέα ησλ 
θσηνβνιηατθψλ, κεηά ηα πξφζθαηα κέηξα πνπ έγηλαλ ηδηαίηεξα αηζζεηά ζηελ 
αγνξά (κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο θαη ηεο θαζ΄χιελ αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ΑΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ).  

 
Φαιπεηιζμοί ζςνεδπίος 

Σελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ δηήκεξνπ θφξνπκ ζα ραηξεηίζνπλ ν Τπνπξγφο 
Αλάπηπμεο θ. Κ. Υαηδεδάθεο (αλακέλεηαη ηειηθή επηβεβαίσζε), ν Τθππνπξγφο ΠΔΚΑ 
θ. Α. Παπαγεσξγίνπ, εθπξφζσπνο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, ελψ θαισζφξηζκα εθ κέξνπο ησλ δηνξγαλσηψλ ηνπ θφξνπκ ζα 
απεπζχλεη ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΖΔ, θ. Ν. Υαηδεαξγπξίνπ. 
 

Με ειδική ζημαζία 
Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη ε παξνπζία ζην 
ζπλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) κε ηνπο εθπξνζψπνπο 
ηεο θ. Δκ. Μαξνπιάθε, χκβνπιν Γηνίθεζεο ηεο ΔΣΔπ θαη θ. Ζ. Παπαγεσξγίνπ, 
αξκφδην γηα ην πξφγξακκα “Jessica”, ηνπ IFC (Γηεζλήο Υξεκαηνδνηηθφο Οξγαληζκφο, 
παξάξηεκα ηνπ ΓΝΣ) κέζσ ηνπ θ. Α. Παληειηά chief renewable energy specialist ηνπ 
IFC, εθπξνζψπσλ ζεκαληηθψλ funds θαη μέλσλ επηκειεηεξίσλ.  
 

Το ακποαηήπιο 
Σν θφξνπκ αλακέλεηαη λα παξαθνινπζήζεη πιήζνο επελδπηψλ ηνπ ηνκέα ησλ ΑΠΔ 
θαζψο, ην ρξεκαηνδνηηθφ, νη εμειίμεηο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν αιιά θαη ε δεχηεξε 
δέζκε απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ ζρεηηθά κε ηα ΦΒ,  βξίζθνληαη ζηελ θαπηή 
επηθαηξφηεηα. 
 

Οι θεμαηικέρ ενόηηηερ ηος θόποςμ 
ην Α’ πάλει ηνπ θφξνπκ ζα παξνπζηαζηεί ε εηδηθή κειέηε ηνπ ΔΖΔ, κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ: θ. Ρ. Μσπζή, Αληηπξνέδξνπ ΗΟΒΔ, Γ. Μαληάηε, Τπ. Σκ. Κιαδηθψλ 
Μειεηψλ ΗΟΒΔ, θ. Ν. Υαηδεαξγπξίνπ, Πξνέδξνπ ΔΖΔ, θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, 
κέινπο Γ.. ΔΖΔ, θ. . ετκαλίδε, κέινπο Γ.. ΔΖΔ, Αληηπξνέδξνπ European 
Renewable Energy Federation, κε ζπληνληζηή ηνλ θ. Γ. Κνχβαξε, κέινπο Γ.. ΔΖΔ. 
 
ην Β’ πάλει ηνπ θφξνπκ κε ζέκα ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο γηα έλα βηψζηκν 
ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζα ζπκκεηάζρνπλ νη: θ. Π. ειέθνο, Γ. Γ. ηξαηεγηθψλ 
Δπελδχζεσλ, θ. Γ. Πεξηζηέξεο, Πξφεδξνο, ΔΖΑΠΔ, θ. Ν. Μπελξνπκπή, 
Δληεηαικέλνο χκβνπινο - Γελ. Γηεπζπληήο Protergia A.E. θαη θ. Αζαλάζηνο 
Σζαληίιαο, Αληηπξφεδξνο ΔΖΔ θαη ΔΖΑΠΔ, Γελ. Γηεπζ. Δλέξγεηαο Rokas 
Renewables. 
 
Παξέκβαζε κε ζέκα ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα βηψζηκν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζα θάλεη 
ν θ. Μ. Θσκαδάθεο, κέινο Γ. ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ). 
 

Επί ηάπηηορ ο αναπηςξιακόρ 
Θα αθνινπζήζεη workshop κε ζέκα ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν σο κέζνλ γηα ηελ 
επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο, κε ζπληνληζηή ηνλ θ. Η. Ρέηζα, Γηεπζ. Μνλάδαο 
Τπνζηήξημεο Δπελδπηψλ, INVEST IN GREECE θαη παξεκβάζεηο ησλ θ. Κ. Λπγνχξα, 
Γηεπζ. Γηαρείξηζεο Δπελδπηηθψλ Έξγσλ, NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Α.Δ., θ. 
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Γ. Βαξβηηζηψηε, Γελ. Γηεπζπληή Λεηηνπξγηψλ, Solar Cells Hellas, θ. Δπζχκην ηίγθα, 
Γηεπζπληή Αλάπηπμεο,Greentech θαη άιισλ επελδπηψλ.  
 
ην Γ’ πάλει ηνπ θφξνπκ κε ζέκα ηα ελαιιαθηηθά κέζα ρξεκαηνδφηεζεο, ζα 
ζπκκεηάζρνπλ νη: θ. Δκ. Μαξνπιάθεο, χκβνπινο Γηνίθεζεο, ΔΣΔπ, θ. Ν. Υαξηηάθεο, 
Γηεπζ. χκβνπινο, ΣΑΝΔΟ Α.Δ., θ. A. Henin, Fund Manager, Piraeus Clean Energy 
LP, θ. Υξ. αθειιαξίδε, Πξφεδξνο ΟΑΔΠ θαη Πξφεδξνο ΠΔ, κε ζπληνλίζηξηα ηελ θα 
Ρ. Αηθαηεξηλάξε, Αλ. Γηεπζχλνπζα χκβνπιν ΓΔΖ. 
Θα αθνινπζήζεη workshop κε ηε ζπκκεηνρή ησλ: θ. . Παπαδάηνπ, Γηεπζ. 
πκβνχινπ, ΗΒG Management (κέινο Δπελδπηηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο), θ. Γ. 
Παπαδφπνπινπ, Γηεπζ. πκβνχινπ ATTICA VENTURES, θ. Κ. Γαληειίδε, Managing 
Partner, SDL SOLAR θαη εθπξνζψπσλ άιισλ funds. 
 

Το Jessica 
ην Γ’ πάλει ηνπ θφξνπκ κε ζέκα ην πξφγξακκα Jessica ζα ζπκκεηάζρνπλ αλάκεζα 
ζε άιινπο νη: θ. Ζ. Παπαγεσξγίνπ, ΔΣΔπ, αξκφδηνο γηα ην πξφγξακκα Jessica, ν θ. 
Κ. ηαπξίδεο, εηδηθφο ζπλεξγάηεο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Jessica, Δζληθή 
Σξάπεδα, ν Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ θ. Π. Σαηνχιεο, ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο 
Ζπείξνπ θ. Σ. Καινγηάλλε (αλακέλεηαη ηειηθή επηβεβαίσζε), Δθπξφζσπνη ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Αηηηθήο, ε θ. Σ. Νηθνιάνπ, Τπεχζπλε 
Δλεξγεηαθψλ Έξγσλ ΟΑΓΤΚ, Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ν θ. Η. Σζάθσλαο, Γηεπζ. 
χκβνπινο, Oliaros, κε ζπληνλίζηξηα ηελ αξρηζπληάθηξηα ηεο επελδπηηθήο έθδνζεο Α- 
ΔΝΔRGY θ. Α. ετκαλίδε. 
 

Η επόμενη μέπα ηων ΑΠΕ 
Σελ δεχηεξε κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ (25 Οθησβξίνπ) ζα απεπζχλεη νκηιία ν θ. Nicola 
Rega, EURELECTRIC Desk Officer for Greece, δίλνληαο ηελ Δπξσπατθή δηάζηαζε 
ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή 
ζρεδηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο ΑΠΔ. 
ην Α΄πάλει ηεο δεχηεξεο κέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ κε ζέκα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο 
ΑΠΔ, ζα ζπκκεηάζρνπλ αλάκεζα ζε άιινπο νη: θ. Α. Παληειηάο, Chief renewable 
Energy Specialist, Global Infrastructure & Natural Resources Department, 
International Finance Corporation ηεο World Bank Group, θ. Γ. Σζαιέκεο, 
Πξντζηάκελνο Τπ. Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ γηα έξγα ΑΠΔ, ΤΠΔΚΑ, θ. Υ. Πίππνο, 
Γηεπζπληήο Γ/λζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ΤΠΔΚΑ, θ. . 
Ξάλζεο, Αληηπξφεδξνο Διιελνθηλεδηθνχ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, 
Δθπξφζσπνη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Διιελνξσζηθνχ θαη ηνπ Διιελναξαβηθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ, κε ζπληνληζηή ηνλ θ. Α. Μεηαμά, Γηεπζ. Δηαίξν «Μεηαμάο & 
πλεξγάηεο» - Γηθεγφξνη θαη Ννκηθνί χκβνπινη. 
 

Workshop με ηο ΥΠΕΚΑ 
Θα αθνινπζήζεη workshop κε ην ΤΠΔΚΑ, κε ζέκα ηελ επφκελε κέξα γηα ηηο ΑΠΔ κε 
ζπληνληζηή ηνλ θ. Γ. Σζαιέκε, Πξντζηάκελν Τπεξεζίαο  Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ 
γηα έξγα ΑΠΔ, ΤΠΔΚΑ  ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρνπλ νη: θ. Κ. Μαζηνπδάθεο, Γ.Γ. 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ΤΠΔΚΑ, θ. Ν. Γξφζνο, Γηεπζπληήο ΓΔΓΓΖΔ 
(Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο), θ. Π. 
Παπαζηακαηίνπ, Πξφεδξνο, ΔΛΔΣΑΔΝ, θ. . ετκαλίδεο, Δθπξφζσπνο ΔΖΑΠΔ, θ. 
Α. Εαραξίνπ, Πξφεδξνο ΔΦ, θ. . Λνπκάθεο, Πξφεδξνο, ΠΔΦ, θ. Δ. Σαθξφγινπ, 
Πξφεδξνο, Διιεληθή Έλσζε Αινπκηλίνπ, θ. Γ. Σζηπνπξίδεο, Γηεπζ. χκβνπινο, ΓΔΖ 
ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ, θ. . Πηηαξνθνίιεο, Γελ. Γηεπζπληήο, Solar Cells Hellas, θ. Γ. 
Παπαληθνιάνπ, Αληηπξφεδξνο, NEON ENERGY, θ. Φ. Παπαζηαχξνπ, Γηεπζ. 
χκβνπινο METALOUMIN, θ. Γ. Παππάο, Γηεπζ. χκβνπινο, Green Evolution θαη θ. 
Π. Ηαθψβνπ, Γηεπζ. χκβνπινο, Διιελνακεξηθαληθή Υξεκαηηζηεξηαθή ΑΥΔΠΤ. 
 
ε ζρέζε ηέινο κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία, αλαπηπμηαθέο 
πξνηάζεηο ζα θαηαζέζνπλ νη: θ. Π. Υαβηαξφπνπινο, Πξντζηάκελνο Γηεχζ. ΑΠΔ, 
ΚΑΠΔ, θ. Υ. Γθηψλεο, Γηεπζ. Αλάπηπμεο Έξγσλ Δμσηεξηθνχ, ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ, 
θ. Θ. Κφζηβαο, Σερληθφο Γηεπζ., COMPBLADES, θ. Γ. Υξηζηνθνξάηνο, Δπηθεθαιήο 
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ρεδηαζκνχ Αλάπηπμεο Έξγσλ Αηνιηθήο Δλέξγεηαο, Rokas Renewables θαη άιινη, 
επελδπηέο κε ζπληνληζηή ηνλ δεκνζηνγξάθν θ. Αληψλε Παπαγηαλλίδε, Γεληθφ 
Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ “ΔCONOMIA”. 
 

Οι σοπηγοί 
Βαζηθνί ρνξεγνί ηεο εθδήισζεο είλαη νη: “TERNA ENERGY” (www.terna-
energy.com), “ROKAS RENEWABLES” (www.iberdrola.es), “PROTERGIA” 
(www.protergia.gr), “ENEL GREEN POWER HELLAS” (www.enelgreenpower.com), 
“NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Α.Δ.” (www.noisis.com.gr), “GAMESA 
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ.” (www.gamesa.es), Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ 
Πηζηψζεσλ (www.oaep.gr), “SOLAR CELLS” (www.schellas.gr), “NEON ENERGY” 
(www.neonenergy.gr), “SMA” (www.sma-hellas.com), “ABAKUS SOLAR” 
(www.abakus-solar.gr),“SAP” (www.sap.com), “SUNTECH POWER” (www.suntech-
power.com), “TUV AUSTRIA” (www.tuvaustriahellas.gr), “ALFA ENERGY 
SYSTEMS” (www.alfa-energy.gr), Γηθεγνξηθφ Γξαθείν «ΜΔΣΑΞΑ ΚΑΗ 
ΤΝΔΡΓΑΣΔ» (www.metaxaslaw.gr), DIVANI CARAVEL HOTEL 
(www.divanis.com/caravel/).  
Υνξεγνί επηθνηλσλίαο είλαη: Ζ εθεκεξίδα Δπελδπηήο (www.ependytis.gr) θαη ην  
Αζελατθφ Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (www.mpa.gr) 
 
Πληποθοπίερ: 
ε ζρέζε κε ην πξφγξακκα: Α.ετκαλίδε 
 
ε ζρέζε κε νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ηχπνπ: 
θ. Γ.Ρήγα θαη Μ. Παξαζθεπά  
Σει: 210-6912183, 210-6912505, Fax: 210-6996205 
E-mail: argohellas@otenet.gr 
 
Για δήλωζη ζςμμεηοσήρ: hellasenergyforum@gmail.com 
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