
 
 
 
Προτάσεις για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών  στο συνέδριο  

“ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ” 
 

 
Eπενδυτικό φόρουμ με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ” που 
διοργανώνεται την Πέμπτη 7 Ιουλίου από το οικονομικό -επενδυτικό περιοδικό “ΧΡΗΜΑ” 
και την “Moneyconferences” στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL. 
 
To συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και 
Κλιματικής Αλλαγής καθώς επίσης και του “INVESΤ IN GREECE”, πραγματοποιείται επίσης με 
τη συνεργασία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του γραφείου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, αλλά και του συνόλου των φορέων που 
εκπροσωπούν τους επιμέρους τομείς της ενέργειας. 
 
Συνδεόμενο άμεσα με  τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις  στον τομέα της ενέργειας, με τις 
νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα των “πράσινων” 
επενδύσεων, με τα θέματα της χρηματοδότησης, με τη συντελούμενη και στη χώρα μας 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, με τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που 
ξεκινούν  σύντομα, με τους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, με την εξοικονόμηση 
ενέργειας, με την ανακύκλωση  και καύση με ενεργειακή αξιοποίηση,  το φλέγον ζήτημα των 
ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα μας τίθεται επί τάπητος από εκλεκτούς ομιλητές, τόσο 
από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.  
 
Κεντρικό ερώτημα στην παρούσα φάση είναι, σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι 
επενδύσεις σε όλους τους τομείς της ενέργειας και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν 
αυτές να επιταχυνθούν το συντομότερο δυνατό.  
    
Λόγω της άμεσης επικαιρότητας, στο φόρουμ, πέρα από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, τους 
εκπροσώπους της ΕΕ, τους εκπροσώπους των τραπεζών και των περιφερειών,  θα 
συμμετάσχουν  ως ομιλητές,  πάνω από 70 εκπρόσωποι των κορυφαίων ελληνικών και 
ξένων επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν  σήμερα σε όλους τους τομείς της ενέργειας.  
 
Οι μεγάλες και οι μικρές επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά 
 
Η ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών σε σχέση με την ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας, και η στροφή μεγάλου αριθμού μεγάλων και μικρών επενδυτών στα 
φωτοβολταϊκά, που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του   πρώτου  πενταμήνου  του 
2011 και η υγιής ανάπτυξη του κλάδου είναι ανάμεσα στα βασικά θέματα του πάνελ με τίτλο 
“Οι μεγάλες και οι μικρές επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά” με συμμετέχοντες τους κ. 
Αθανάσιο Κορωνίδη, αντιπρόεδρο ΔΕΣΜΗΕ, κ. Σωτήρη Καπέλλο, Διευθυντή Ανάπτυξης ΕΛΠΕ 
Ανανεώσιμες, κ. Ευρυπίδη Δοντά, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Επίλεκτος 
Κλωστοϋφαντουργία, κ. Κωνσταντίνο  Μαύρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο  Positive Energy, Δρ. 
Κώστα Δανιηλίδη, Πρόεδρο Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), κ. 



Νίκο Καλογεράκη, Πρόεδρο Πανελληνίου Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, κ. Χάρη  
Χρηστίδη, Γενικό Διευθυντή  SMA Hellas, κ. Σοφοκλή  Πιταροκoίλη, Γενικό  Διευθυντή  
Όμίλου Solar-Cells Hellas, και τον κ. Γιάννη  Ζολώτα, Ενεργειακό  Σύμβουλο. Το πάνελ θα 
χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) κ. Αλέξανδρος 
Ζαχαρίου. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα συζητηθούν ανάμεσα σε άλλα, οι εξελίξεις στις μεγαλύτερες 
επενδύσεις του χώρου όπως το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Κοζάνης, οι εξαγορές μονάδων 
φωτοβολταϊκών και η πώληση αδειών σε ξένες εταιρίες, τα προβλήματα σύνδεσης με το 
δίκτυο, οι 7.500 φάκελοι που εκκρεμούν προς αξιολόγηση στον ΔΕΣΜΗΕ , οι όροι σύνδεσης 
με τη ΔΕΗ και τα κριτήρια για το “ξεκαθάρισμα” των αιτήσεων, η μακροπρόθεσμη 
προοπτική της επιδότησης της ηλιακής κιλοβατώρας (Feed-in-Tariff), τα υπάρχοντα 
χρηματοδοτικά μέσα αλλά και οι πιέσεις που δέχεται ήδη η Πορτογαλία για την αναθεώρηση 
των κινήτρων ανάπτυξης ΑΠΕ στο πλαίσιο του πρόσφατου πακέτου στήριξης της οικονομίας 
της. 
 
Στο δεύτερο εξάλλου μέρος του πάνελ, κατασκευαστές και προμηθευτές φωτοβολταϊκών 
συστημάτων θα καταθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις σε σχέση με την ανάπτυξη 
του κλάδου.  Ανάμεσα σε άλλα θα αναπτυχθούν οι εξαγωγικές προσπάθειες των Ελλήνων 
παραγωγών, αλλά και το έμπρακτο ενδιαφέρον των εταιριών εξοπλισμού να διευκολύνουν 
και στη χρηματοδότηση των έργων. 
 
 
 
Για το Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.moneyconferences.com/ 
 
 


