∆ιεθνές Χρηµατοδοτικό Συνέδριο
EΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η «επόµενη» µέρα για τις ΑΠΕ και τα ΦΒ στο
Χρηµατοδοτικό Συνέδριο για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη
Ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) θα συµµετάσχει δια του προέδρου
του κ. Αλ. Ζαχαρίου στο ειδικό workshop για την «Επόµενη µέρα των ΑΠΕ» που θα
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών του διήµερου χρηµατοδοτικού φόρουµ
µε θέµα «Η χρηµατοδότηση των ενεργειακών επενδύσεων στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα». Το φόρουµ, συνδιοργανώνει στις 24-25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο
Divani Caravel, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), µε την
EURELECTRIC (Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισµού),την
επενδυτική έκδοση Α-ΕΝΕRGY Investments και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα και των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Στην εκδήλωση συµπράττουν επίσης ενεργά, ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
(ΣΕΦ), ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΑΗ), ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), η
Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤAEN), και ο Σύνδεσµος
Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).
Στόχοι της εκδήλωσης είναι: Πρώτον, η κατάθεση από τους αρµόδιους φορείς της
Πολιτείας και τους χρηµατοδοτικούς φορείς, εναλλακτικών κυρίως µεθόδων
χρηµατοδότησης και πρακτικών µέσων για την άµεση κινητοποίηση πόρων και την
ενίσχυση του επενδυτικού κλίµατος. ∆εύτερον, η υποβολή σχετικών προτάσεων από
πλευράς επενδυτών.
Με πρακτικό χαρακτήρα
Η βασική θεµατολογία του συνεδρίου έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα και
περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα:
1) Παρουσίαση της ειδικής µελέτης που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για τη χρηµατοδότηση
ενεργειακών επενδύσεων σε περιβάλλον κρίσης.
2) Ειδικό πάνελ σε σχέση µε την πρόοδο των στρατηγικών επενδύσεων του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
3) Ειδικό πάνελ σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό των Περιφερειών, την
αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και το πρόγραµµα Jessica, για το οποίο
θα υπάρξουν ειδικές τοποθετήσεις από την ΕΤΕπ, την Εθνική και άλλες τράπεζες.
4) Ειδικό πάνελ κατάθεσης επενδυτικών προτάσεων για την ανάπτυξη ιδιωτικών και
δηµόσιων επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας στον ευρύτερο χώρο της
ενέργειας.
5) Άλλα θέµατα, όπως οι δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω διεθνών οργανισµών
και η µεταφορά εµπειρίας από τις αντίστοιχες προσπάθειες στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
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Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθούν τα εξής ειδικά workshops:
1. Για τον Αναπτυξιακό Νόµο, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε στάδιο δηµόσιας
διαβούλευσης. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου workshop, οι επενδυτές θα
έχουν τη δυνατότητα παρεµβάσεων αλλά και υποβολής διευκρινιστικών
ερωτήσεων προς τα καθ’ ύλην αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης
και του INVEST IN GREECE.
2. Για τις εναλλακτικές δυνατότητες χρηµατοδότησης µέσω επενδυτικών funds
ή/και διεθνών οργανισµών, µε την συµµετοχή επτά (7) επενδυτικών funds.
3. Για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράµµατος “Jessica”, µε τη
συµµετοχή πέντε Περιφερειών και των καθ’ ύλην αρµόδιων τραπεζών.
4. Για τις εναλλακτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ και ιδιαίτερα του τοµέα των
φωτοβολταϊκών, µετά τα πρόσφατα µέτρα που έγιναν ιδιαίτερα αισθητά στην
αγορά (µε τη συµµετοχή της Γενικής Γραµµατείας και της καθ΄ύλην αρµόδιας
υπηρεσίας ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ).
Χαιρετισµοί συνεδρίου
Την έναρξη των εργασιών του διήµερου φόρουµ θα χαιρετίσουν ο Υπουργός
Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης (αναµένεται τελική επιβεβαίωση), ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ
κ. Α. Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών, ενώ καλωσόρισµα εκ µέρους των διοργανωτών του φόρουµ θα
απευθύνει ο Πρόεδρος του ΣΕΗΕ, κ. Ν. Χατζηαργυρίου.
Με ειδική σηµασία
Ιδιαίτερη σηµασία στην παρούσα χρηµατοοικονοµική συγκυρία έχει η παρουσία στο
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) µε τους εκπροσώπους
της κ. Εµ. Μαρουλάκη, Σύµβουλο ∆ιοίκησης της ΕΤΕπ και κ. Η. Παπαγεωργίου,
αρµόδιο για το πρόγραµµα “Jessica”, του IFC (∆ιεθνής Χρηµατοδοτικός Οργανισµός,
παράρτηµα του ∆ΝΤ) µέσω του κ. Α. Παντελιά chief renewable energy specialist του
IFC, εκπροσώπων σηµαντικών funds και ξένων επιµελητηρίων.
Το ακροατήριο
Το φόρουµ αναµένεται να παρακολουθήσει πλήθος επενδυτών του τοµέα των ΑΠΕ
καθώς, το χρηµατοδοτικό, οι εξελίξεις στον αναπτυξιακό νόµο αλλά και η δεύτερη
δέσµη αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ σχετικά µε τα ΦΒ,
βρίσκονται στην καυτή
επικαιρότητα.
Οι θεµατικές ενότητες του φόρουµ
Στο Α’ πάνελ του φόρουµ θα παρουσιαστεί η ειδική µελέτη του ΣΕΗΕ, µε τη
συµµετοχή των: κ. Ρ. Μωυσή, Αντιπροέδρου ΙΟΒΕ, Γ. Μανιάτη, Υπ. Τµ. Κλαδικών
Μελετών ΙΟΒΕ, κ. Ν. Χατζηαργυρίου, Προέδρου ΣΕΗΕ, κ. ∆. Παπακωνσταντίνου,
µέλους ∆.Σ. ΣΕΗΕ, κ. Σ. Σεϊµανίδη, µέλους ∆.Σ. ΣΕΗΕ, Αντιπροέδρου European
Renewable Energy Federation, µε συντονιστή τον κ. Γ. Κούβαρη, µέλους ∆.Σ. ΣΕΗΕ.
Στο Β’ πάνελ του φόρουµ µε θέµα τις στρατηγικές επενδύσεις για ένα βιώσιµο
ενεργειακό σύστηµα θα συµµετάσχουν οι: κ. Π. Σελέκος, Γ. Γ. Στρατηγικών
Επενδύσεων, κ. Γ. Περιστέρης, Πρόεδρος, ΕΣΗΑΠΕ, κ. Ν. Μπενρουµπή,
Εντεταλµένος Σύµβουλος - Γεν. ∆ιευθυντής Protergia A.E. και κ. Αθανάσιος
Τσαντίλας, Αντιπρόεδρος ΣΕΗΕ και ΕΣΗΑΠΕ, Γεν. ∆ιευθ. Ενέργειας Rokas
Renewables.
Παρέµβαση µε θέµα τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιµο ενεργειακό σύστηµα θα κάνει
ο κ. Μ. Θωµαδάκης, µέλος ∆Σ. της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Επί τάπητος ο αναπτυξιακός
Θα ακολουθήσει workshop µε θέµα τον αναπτυξιακό νόµο ως µέσον για την
επανεκκίνηση της ανάπτυξης, µε συντονιστή τον κ. Ι. Ρέτσα, ∆ιευθ. Μονάδας
Υποστήριξης Επενδυτών, INVEST IN GREECE και παρεµβάσεις των κ. Κ. Λυγούρα,
∆ιευθ. ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Έργων, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., κ.
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∆. Βαρβιτσιώτη, Γεν. ∆ιευθυντή Λειτουργιών, Solar Cells Hellas, κ. Ευθύµιο Στίγκα,
∆ιευθυντή Ανάπτυξης,Greentech και άλλων επενδυτών.
Στο Γ’ πάνελ του φόρουµ µε θέµα τα εναλλακτικά µέσα χρηµατοδότησης, θα
συµµετάσχουν οι: κ. Εµ. Μαρουλάκης, Σύµβουλος ∆ιοίκησης, ΕΤΕπ, κ. Ν. Χαριτάκης,
∆ιευθ. Σύµβουλος, ΤΑΝΕΟ Α.Ε., κ. A. Henin, Fund Manager, Piraeus Clean Energy
LP, κ. Χρ. Σακελλαρίδη, Πρόεδρος ΟΑΕΠ και Πρόεδρος ΠΣΕ, µε συντονίστρια την κα
Ρ. Αικατερινάρη, Αν. ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο ∆ΕΗ.
Θα ακολουθήσει workshop µε τη συµµετοχή των: κ. Σ. Παπαδάτου, ∆ιευθ.
Συµβούλου, ΙΒG Management (µέλος Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος), κ. Γ.
Παπαδόπουλου, ∆ιευθ. Συµβούλου ATTICA VENTURES, κ. Κ. ∆ανιηλίδη, Managing
Partner, SDL SOLAR και εκπροσώπων άλλων funds.
Το Jessica
Στο ∆’ πάνελ του φόρουµ µε θέµα το πρόγραµµα Jessica θα συµµετάσχουν ανάµεσα
σε άλλους οι: κ. Η. Παπαγεωργίου, ΕΤΕπ, αρµόδιος για το πρόγραµµα Jessica, ο κ.
Κ. Σταυρίδης, ειδικός συνεργάτης ευρωπαϊκού προγράµµατος Jessica, Εθνική
Τράπεζα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλης, η Αντιπεριφερειάρχης
Ηπείρου κ. Τ. Καλογιάννη (αναµένεται τελική επιβεβαίωση), Εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης και Αττικής, η κ. Τ. Νικολάου, Υπεύθυνη
Ενεργειακών Έργων ΟΑ∆ΥΚ, Περιφέρεια Κρήτης και ο κ. Ι. Τσάκωνας, ∆ιευθ.
Σύµβουλος, Oliaros, µε συντονίστρια την αρχισυντάκτρια της επενδυτικής έκδοσης ΑΕΝΕRGY κ. Α. Σεϊµανίδη.
Η επόµενη µέρα των ΑΠΕ
Την δεύτερη µέρα του συνεδρίου (25 Οκτωβρίου) θα απευθύνει οµιλία ο κ. Nicola
Rega, EURELECTRIC Desk Officer for Greece, δίνοντας την Ευρωπαϊκή διάσταση
των ενεργειακών επενδύσεων, αλλά και των στρατηγικών που αυτή τη στιγµή
σχεδιάζονται σε σχέση µε τις ΑΠΕ.
Στο Α΄πάνελ της δεύτερης µέρας του συνεδρίου µε θέµα την οικονοµική κρίση και τις
ΑΠΕ, θα συµµετάσχουν ανάµεσα σε άλλους οι: κ. Α. Παντελιάς, Chief renewable
Energy Specialist, Global Infrastructure & Natural Resources Department,
International Finance Corporation της World Bank Group, κ. ∆. Τσαλέµης,
Προϊστάµενος Υπ. Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ, κ. Χ. Πίππος,
∆ιευθυντής ∆/νση ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων, ΥΠΕΚΑ, κ. Σ.
Ξάνθης, Αντιπρόεδρος Ελληνοκινεζικού Εµπορικού και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο,
Εκπρόσωποι της ∆ιοίκησης του Ελληνορωσικού και του Ελληνοαραβικού
Επιµελητηρίου, µε συντονιστή τον κ. Α. Μεταξά, ∆ιευθ. Εταίρο «Μεταξάς &
Συνεργάτες» - ∆ικηγόροι και Νοµικοί Σύµβουλοι.
Workshop µε το ΥΠΕΚΑ
Θα ακολουθήσει workshop µε το ΥΠΕΚΑ, µε θέµα την επόµενη µέρα για τις ΑΠΕ µε
συντονιστή τον κ. ∆. Τσαλέµη, Προϊστάµενο Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών
για έργα ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ στο οποίο θα συµµετάσχουν οι: κ. Κ. Μαθιουδάκης, Γ.Γ.
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ, κ. Ν. ∆ρόσος, ∆ιευθυντής ∆Ε∆∆ΗΕ
(∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας), κ. Π.
Παπασταµατίου, Πρόεδρος, ΕΛΕΤΑΕΝ, κ. Σ. Σεϊµανίδης, Εκπρόσωπος ΕΣΗΑΠΕ, κ.
Α. Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ, κ. Σ. Λουµάκης, Πρόεδρος, ΣΠΕΦ, κ. Ε. Ταφρόγλου,
Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Αλουµινίου, κ. Γ. Τσιπουρίδης, ∆ιευθ. Σύµβουλος, ∆ΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, κ. Σ. Πιταροκοίλης, Γεν. ∆ιευθυντής, Solar Cells Hellas, κ. ∆.
Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος, NEON ENERGY, κ. Φ. Παπασταύρου, ∆ιευθ.
Σύµβουλος METALOUMIN, κ. Γ. Παππάς, ∆ιευθ. Σύµβουλος, Green Evolution και κ.
Π. Ιακώβου, ∆ιευθ. Σύµβουλος, Ελληνοαµερικανική Χρηµατιστηριακή ΑΧΕΠΥ.
Σε σχέση τέλος µε την ενέργεια και την εγχώρια προστιθέµενη αξία, αναπτυξιακές
προτάσεις θα καταθέσουν οι: κ. Π. Χαβιαρόπουλος, Προϊστάµενος ∆ιεύθ. ΑΠΕ,
ΚΑΠΕ, κ. Χ. Γκιώνης, ∆ιευθ. Ανάπτυξης Έργων Εξωτερικού, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
κ. Θ. Κόσιβας, Τεχνικός ∆ιευθ., COMPBLADES, κ. ∆. Χριστοφοράτος, Επικεφαλής
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Σχεδιασµού Ανάπτυξης Έργων Αιολικής Ενέργειας, Rokas Renewables και άλλοι,
επενδυτές µε συντονιστή τον δηµοσιογράφο κ. Αντώνη Παπαγιαννίδη, Γενικό
∆ιευθυντή του Οµίλου “ΕCONOMIA”.
Οι χορηγοί
Βασικοί χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι: “TERNA ENERGY” (www.ternaenergy.com), “ROKAS RENEWABLES” (www.iberdrola.es), “PROTERGIA”
(www.protergia.gr), “ENEL GREEN POWER HELLAS” (www.enelgreenpower.com),
“NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.” (www.noisis.com.gr), “GAMESA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” (www.gamesa.es), Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (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.suntechpower.com), “TUV AUSTRIA” (www.tuvaustriahellas.gr), “ALFA ENERGY
SYSTEMS”
(www.alfa-energy.gr),
∆ικηγορικό
Γραφείο
«ΜΕΤΑΞΑΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
(www.metaxaslaw.gr),
DIVANI
CARAVEL
HOTEL
(www.divanis.com/caravel/).
Χορηγοί επικοινωνίας είναι: Η εφηµερίδα Επενδυτής (www.ependytis.gr) και το
Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (www.mpa.gr)
Πληροφορίες:
Σε σχέση µε το πρόγραµµα: Α.Σεϊµανίδη
Σε σχέση µε οργανωτικά θέµατα και θέµατα τύπου:
κ. ∆.Ρήγα και Μ. Παρασκευά
Τηλ: 210-6912183, 210-6912505, Fax: 210-6996205
E-mail: argohellas@otenet.gr
Για δήλωση συµµετοχής: hellasenergyforum@gmail.com
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