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Πάνω από 50 διακεκριμένοι ομιλητές θα καταθέσουν τις εμπειρίες και πρωτότυπες 

προτάσεις τους σχετικά με την ταχύτερη υλοποίηση έργων και επενδύσεων στον τομέα 

εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά τη διάρκεια του διήμερου 

συνεδρίου «Εξοικονόμηση Ενέργειας: Τοπική Ανάπτυξη, ΑΠΕ και Eπιχειρηματικότητα»  

που πραγματοποιείται στις 9 -10 Οκτωβρίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο Αthens  Divani Caravel). 

Η εκδήλωση, υλοποιείται με την επίσημη συνεργασία της ΚΕΔΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας– ΡΑΕ, τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και αρχών, του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, του ΚΑΠΕ, του ΤΕΕ, της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης 

Αιολικής Ενέργειας– ΕΛΕΤΑΕΝ, του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών- ΣΕΦ, του 

Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά- ΣΠΕΦ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Τεχνικών Εταιρειών- ΣΑΤΕ, του ΚΔΕΠ, επιχειρήσεων και επενδυτών, Δήμων και Περιφερειών. 

Στοχεύει, στην ανάδειξη σημαντικών ευκαιριών για την ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα που 

παρέχει ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ και οργανώνεται από το 

επενδυτικό φόρουμ Α-Energy Investments. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, πάνω από 50 

διακεκριμένοι ομιλητές θα καταθέσουν τις εμπειρίες και τις πρωτότυπες προτάσεις τους 

σχετικά με την ταχύτερη υλοποίηση σχετικών έργων και επενδύσεων. Θα υπάρξουν επίσης 

δύο συνεδρίες που θα ασχοληθούν αποκλειστικά και με διαδραστικό τρόπο με το κατεξοχήν 

καίριο θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις του τομέα, αλλά και τις αναθέτουσες αρχές: Αυτό 

των διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Οι Θεματικές ενότητες και η σημασία τους  

Η εκδήλωση θα εστιάσει αφενός: Πρώτον, στον υπαίθριο φωτισμό με πρωτότυπες 
παρουσιάσεις των μεγάλων επενδυτικών έργων με ιδιωτική συμμετοχή που βγαίνουν 
αυτήν την περίοδο στον αέρα (ανάμεσα σε αυτά, Πειραιάς, Ρόδος, Χανιά, Αθήνα, 
Σαρωνικός), αλλά και με αναλυτική αναφορά στους περίπου 25 διαγωνισμούς 
εκσυγχρονισμού του δημοτικού φωτισμού που επίσης βρίσκονται αυτήν την περίοδο στον 
αέρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εκτιμάται ότι 
συνολικά πάνω από 50 έργα βρίσκονται αυτήν την περίοδο στον αέρα, είτε μέσω του 
προγράμματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με τη μέθοδο Εsco-Σύμβαση 
Ενεργειακής Απόδοσης. Θα γίνει επίσης και αναλυτική παρουσίαση κρίσιμων θεμάτων που 
σχετίζονται με τις διαγωνιστικές διαδικασίες ώστε να μην καθυστερούν τα έργα. Δεύτερον, 
στην ηλεκτροκίνηση με ειδική αναφορά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης από πλευράς 
Δήμων. Τρίτον, στα νέα μέσα χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση (κτίρια, 
φωτισμοί εξωτ. χώρων, αντλιοστάσια νερού). 

Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ όπου θα είναι αφιερωμένη η δεύτερη μέρα του συνεδρίου : Η αρμόδια 
συντονιστική ομάδα της ΡΑΕ θα παρουσιάσει τα επόμενα βήματα των ανταγωνιστικών 
διαγωνισμών και θα ακολουθήσει πάνελ με τη συμμετοχή των ΕΛΕΤΑΕΝ-ΣΕΦ-ΣΠΕΦ και των 
επενδυτών στις ΑΠΕ συνολικότερα. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση νέων προγραμμάτων στις 
ΑΠΕ και χρηματοδοτικό πάνελ με την ΕΒRD, την Εθνική και τον ΛΑΓΗΕ. 

Μετά από την ενότητα των μεγάλων επενδύσεων θα ακολουθήσει η ενότητα: Χρηματοδότηση 
του net-metering.Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας. Οι πρώτες Ενεργειακές  



Κοινότητες στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα γίνει παρουσίαση για πρώτη 
φορά των πρώτων ενεργειακών κοινοτήτων, μεγάλων ενεργειακών πάρκων και της 
ανάπτυξης του net-metering Σημειώνεται ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες και η αυτοπαραγωγή , 
είναι μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πρακτική. 

 

 


