
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική παρουσίαση 

 

Αντί προλόγου 

Aγαπητοί φίλοι/ φίλες,   
Αγαπητοί συνεργάτες του φόρουµ Α-Εnergy,  
 
Η Ελλάδα δεν θα έχει ποτέ ξανά µια τόσο καλή ευκαιρία, όσο αυτή που της δίνεται σήµερα, να   
οργανώσει µε σωστό τρόπο την πορεία της προς την «πράσινη» ενεργειακή µετάβαση και να 
αναπτύξει επενδύσεις µε υψηλή προστιθέµενη αξία, όχι µόνον στον ενεργειακό, αλλά επίσης στον 
παραγωγικό και τεχνολογικό τοµέα. ∆εν θα υπάρξουν ξανά χρηµατοδοτικά µέσα τόσο πλούσια, 
όσο το Ταµείο Ανάκαµψης σε συνδυασµό µε το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, ούτε το τόσο ευνοϊκό 
αλλά και δεσµευτικό ευρωπαϊκό momentum , µε την Πράσινη Συµφωνία να βρίσκεται στο 
επίκεντρο του σχεδίου ανάκαµψης της ΕΕ από τις επιπτώσεις του κορονοϊού  και τον ευρωπαϊκό 
στόχο  µείωσης των εκποµπών CO2 για το 2030 να έχει ήδη αναθεωρηθεί από 40% σε 55%... 

Τα αιτήµατα της  εποχής… 

Η ιστορική όµως αυτή ευκαιρία, συνοδεύεται και από σηµαντικές προκλήσεις στο πλαίσιο των 
νέων εθνικών στόχων για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που περιλαµβάνονται στο υπό 
αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ). 
Τα γνωστά διλήµµατα της «γρήγορης» απολιγνιτοποίησης µε ταυτόχρονη διασφάλιση της 
ενεργειακής ασφάλειας, της περιορισµένης χωρητικότητας του δικτύου, της χωροθέτησης, των 
αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών και της κατεπείγουσας ανάγκης έργων αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, απολύτως απαραίτητων για την επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ . Τα 
δίκτυα υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης και οι συµπληρωµατικές υποδοµές, καταλυτική επίσης 
προϋπόθεση επιτυχίας.  
Η επιστηµονική πρόοδος στις νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, η ενεργειακή δηµοκρατία, σηµαντικές 
επίσης προκλήσεις, µε την τελευταία και πιο σηµαντική για όλους µας, να είναι, η επίτευξη 

ανταγωνιστικών τιµών πράσινης ενέργειας στο πλαίσιο µιας οικονοµικής ανάπτυξης  που 
αξιολογείται πλέον µε κλιµατικούς όρους … 

… µέσα σε έναν τίτλο 

Όλα αυτά συνυπάρχουν στα περιεχόµενα του επίκαιρου επιστηµονικού –επενδυτικού φόρουµ:  

«Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση: 

                      Αποθήκευση Ενέργειας/ Νέες Τεχνολογίες ΑΠΕ / Εξοικονόµηση»   

      Η εκδήλωση θα  είναι φυσική µε τήρηση όλων των µέτρων προστασίας για τον  Covid 19. 
 Θα πραγµατοποιηθεί στις 20-21 Ιουλίου 2021 στην Αθήνα, ξενοδοχείο  Athens Divani Caravel. 
 

        SAVE THE DATE!   20 - 21 IOΥΛΙΟΥ, DIVANI CARAVEL ATHENS 
 



 

 

Τα βασικά θέµατα 

Το νέο, υπό τελική διαµόρφωση θεσµικό πλαίσιο για την Αποθήκευση   
Ενέργειας και τα πρώτα σχετικά επενδυτικά προγράµµατα, οι νέες  
τεχνολογίες και οι επιστηµονικές καινοτοµίες στην καθαρή ενέργεια,  
οι συνολικότερες εξελίξεις στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης,  
η εξοικονόµηση ενέργειας/αυτοπαραγωγή  και η αξιοποίηση των 
 κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης, του νέου ΕΣΠΑ  και άλλων  
χρηµατοδοτικών µέσων είναι τα βασικά θέµατα που θα τεθούν. 
 

Επιστηµονικός Συντονισµός Συµµετέχοντες φορείς 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνεργασία του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας , τη συµµετοχή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Ρυθµιστικής 
Αρχής Ενέργειας –ΡΑΕ και άλλων συναρµόδιων αρχών και φορέων για τις ΑΠΕ, ακαδηµαϊκών, 
επιχειρηµατικών φορέων, επενδυτών και εκπροσώπων της αγοράς. ∆ιοργανωτής του συνεδρίου 
είναι το φόρουµ Α-Energy Investments στα πλαίσια των τακτικών δραστηριοτήτων του για την 
προώθηση της καθαρής ενέργειας στη χώρα µας.  

 

Αµεση επικαιρότητα                   

Η θεµατολογία του συνεδρίου συνάδει και συµπίπτει χρονικά µε :  
 

� Με την αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου για τις ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ , 
την ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου της «πράσινης» ενέργειας στην πρόοδο της 
απολιγνιτοποίησης, στην σταδιακή διασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας µε 
ανταγωνιστικές τιµές και στην προσέλκυση σηµαντικών εγχώριων και ξένων 
επενδύσεων. Θα γίνουν τοποθετήσεις σχετικά µε τις ιστορικά χαµηλές τιµές που 
καταγράφηκαν στις πρόσφατες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ , σχετικά µε την 
προοπτική των «πράσινων» διµερών συµβάσεων (PPA), ενώ θα παρουσιαστούν τα 
σηµαντικά έργα της περιόδου στον τοµέα της καθαρής ενέργειας.  
 

� Το υπό τελική διαµόρφωση νέο κανονιστικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για την 
εγκατάσταση, λειτουργία και τιµολόγηση αποθηκευτικών σταθµών στα δίκτυα 
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Με την οικονοµική 

βιωσιµότητα/τιµολόγηση, τη συµµετοχή στις αγορές ενέργειας και την 
αδειοδότηση των Αποθηκευτικών Σταθµών Μεγάλης Κλίµακας και των 
∆ιεσπαρµένων Αποθηκευτικών Σταθµών να παραµένουν τα ζητούµενα της περιόδου, 
θα συζητηθούν αναλυτικά, οι δυνατότητες και οι περιορισµοί για την ανάπτυξη 
αποθηκευτικών µονάδων όπως επίσης και τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα. 

 
� Την εκκίνηση έργων αποθήκευσης ενέργειας µεγάλης ισχύος που έχουν ήδη 

εγκριθεί από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και τον µεγάλο αριθµό επενδυτικών 
προτάσεων για µεγάλους και για µικρούς σταθµούς αποθήκευσης ενέργειας που 
εκκρεµούν προς υλοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν παρουσιάσεις των πρώτων 
έργων αποθήκευσης που ήδη προχωρούν ή θα ξεκινήσουν σύντοµα στη χώρα µας. 

 
� Τις επιστηµονικές καινοτοµίες στον τοµέα της αποθήκευσης ενέργειας και των ΑΠΕ 

και τις νέες τεχνολογίες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας  που καθοδηγούν σε 
µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις.  

� Την εξοικονόµηση ενέργειας και την αυτοπαραγωγή,  ενόψει της αναπροσαρµογής 
του θεσµικού πλαισίου για τον ενεργειακό συµψηφισµό, της «επιστροφής» των Φ/Β 

στις στέγες και  την προοπτική των συστηµάτων αποθήκευσης σε οικιακό επίπεδο 
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 Ερωτήµατα που θα τεθούν  

Σχετικά µε την Αποθήκευση Ενέργειας   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ποιες οι δυνατότητες και ποιοι οι περιορισµοί για την ανάπτυξη αποθηκευτικών 
µονάδων µε βάση την εµπειρία της ειδικής οµάδας εργασίας που συνέστησε το 
ΥΠΕΝ και εργάζεται για το νέο θεσµικό πλαίσιο στην αποθήκευση ενέργειας; 

o Ποια η προοπτική των επιµέρους κατηγοριών και µεγεθών συστηµάτων 
αποθήκευσης; Και, πώς θα επιτευχθεί η ένταξη αυτών σε περισσότερες αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

o Θα υπάρξει δυνατότητα χαρτοφυλακίων µε πολλαπλά συστήµατα αποθήκευσης; 
o Πώς θα πληρώνονται και γενικά πώς θα λειτουργήσουν τα συστήµατα 

αποθήκευσης στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά όπου δεν λειτουργούν οι αγορές 
ηλεκτρισµού;  

o Πώς θα εξετάζονται οι αιτήσεις για σταθµούς αµιγούς αποθήκευσης;  
o Οι πολύ µικροί συσσωρευτές θα απαλλαγούν από την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση;   
o Τι θα κρίνει την είσοδο των µονάδων αποθήκευσης στο Target Model; 
o Θα υπάρξουν εναλλακτικές πηγές εσόδων για τους σταθµούς αποθήκευσης; 
o Με βάση την ευρωπαϊκή εµπειρία, ποια είναι τα σηµαντικότερα τεχνολογικά  

προβλήµατα σχετικά µε την αποθήκευση ενέργειας και ποιες οι λύσεις; 
 

 Σχετικά µε Νέες Τεχνολογίες  ΑΠΕ / Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 

o Μπορεί και µε ποιες προϋποθέσεις να εξελιχθεί το υδρογόνο σε καταλύτη για την 
πράσινη ανάπτυξη; Θα υπάρξει ειδικό θεσµικό πλαίσιο για την έγχυση 
ανανεώσιµου υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου; 

 

Σχετικά µε την Εξοικονόµηση Ενέργειας/Αυτοπαραγωγή 

o Πότε θα είναι έτοιµο και σε τι στοχεύει η αναπροσαρµογή του θεσµικού πλαισίου για 
τον ενεργειακό συµψηφισµό; 

o Το φωτοβολταϊκό στη στέγη των κατοικιών «επιστρέφει»; Με ποια κίνητρα;  
o Θα ενδυναµωθεί το Αυτονοµώ στο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Αυτονοµώ»;  
o Ποια η προοπτική του net-metering στην µεταποίηση; Και τι θα γίνει µε τα δίκτυα; 
o Οι Ενεργειακές Κοινότητες στο πλαίσιο της Ενεργειακής ∆ηµοκρατίας έχουν 

µέλλον στην Ελλάδα; Και µε ποιες προϋποθέσεις; 

 

Σχετικά µε τον συνολικότερο ρόλο των ΑΠΕ εφεξής 

o Σε πιο βαθµό θα διατηρηθούν οι πρόσφατες πολύ χαµηλές τιµές έργων ΑΠΕ; 
o Πώς θα λειτουργήσουν οι ενισχύσεις για ΑΠΕ/αποθήκευση ενέργειας/νέες 

τεχνολογίες /απολιγνιτοποίηση  στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ; 
o Πώς θα λειτουργήσουν τα διµερή «πράσινα» συµβόλαια - PPP στο εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό πλέον για τους παραγωγούς ΑΠΕ περιβάλλον;  
o Ποια είναι η προοπτική των αιολικών έναντι της πιο ανταγωνιστικής τεχνολογίας 

των Φ/Β; Πώς θα εξασφαλιστεί ο βέλτιστος συνδυασµός τεχνολογιών ΑΠΕ; 
o Θα υπάρξει µελλοντικά χώρος για τους µικροµεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ; 
o Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προετοιµασία για τον δοµικό ανασχηµατισµό του 

ΕΛΑΠΕ- Ειδικού Λογαριασµού των ΑΠΕ;   
 

        Στα ξεχωριστά αρχεία βρείτε: Πρόγραµµα  και επιβεβαιωµένους οµιλητές    
   Πληροφορίες  &  Εγγραφές   
   Τ. 210.6912183, 210 6912505  Κ: 6974904165  (κκ.  Ρ. Ζορµπά, Τ.Τζουµάρα)  
   Ε-mail: office. aenergy@gmail.com,  www. a-energy.gr 

 Επιστηµονικό Πρόγραµµα:  Κ: 697837301   
 Οργάνωση Παρουσιάσεων: κ. Μ. Κορδοµενίδης  

        Θέµατα προβολής: Τοnic  A.Ε    Κ: 6932273399     
         

                   Your step to making informed decisions in energy business  
                              Α- Εnegy Investments Initiative , Γεωργίου Μπάκου 57, Ν. Φιλοθέη, 11524 Αθήνα  


