
 

 

MΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Συνοπτική παρουσίαση - Θεματολογία 

  
«ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟMENTUM 

 

Από το περσινό forum «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» (Ιούλιος 2021), το 
οποίο με τη συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας - ΡΑΕ των αρμόδιων φορέων και μεγάλου αριθμού επενδυτών, ανέδειξε σημαντικά 
θεσμικά θέματα σε σχέση με τη Χρηματοδότηση των Πράσινων Επενδύσεων, την Αποθήκευση 
Ενέργειας τις τιμές των ΑΠΕ, την προοπτική φωτοβολταϊκών και Ενεργειακών Κοινοτήτων, 
μεσολάβησε ένας…. αιώνας δραματικών εξελίξεων: Πόλεμος, η συνεχιζόμενη υγειονομική και 
βέβαια η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. 

Πάντως, παρά τις όποιες ανακατατάξεις, αβεβαιότητες και οικονομικές δυσκολίες της εποχής, η 
ενεργειακή κρίση επισπεύδει τελικά, αντί να επιβραδύνει, την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση 
στην Ευρώπη και δημιουργεί ένα νέο μοναδικό περιβάλλον για τις «Πράσινες Επενδύσεις».  

Μια συνοπτική ματιά στις σήμερα παρεμβάσεις και στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του επικαιροποιημένου Σχεδίου REPowerEU, αρκεί για να διαπιστώσει 

κανείς ότι στην πορεία για την ενεργειακή μετάβαση, δεν θα υπάρξουν ξανά τόσο γενναιόδωρα 

χρηματοδοτικά μέσα. Ούτε θα υπάρξουν αντίστοιχες ευκαιρίες, προκειμένου να αναπτυχθούν 

επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, στον ενεργειακό - περιβαλλοντικό, αλλά επίσης στον 

παραγωγικό και τεχνολογικό τομέα. 

Ένα εξαιρετικό momentum 

Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ξανά και ένα τόσο φιλικό ευρωπαϊκό momentum για την Ελλάδα 

συνολικότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η χώρα μας παραμένει τρίτη σε σειρά χώρα με το 

υψηλότερο χρέος προς ΑΕΠ στην Ε.Ε. (193,3%) για το 2022, εφαρμόζει την τρίτη πιο επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική στην Ε.Ε., μετά τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία, με 3,3% του ΑΕΠ…  

Κατά τη δική μας ταπεινή άποψη, το momentum δεν πρέπει με τίποτα να χαθεί. Δεν υπάρχει ούτε 
χρόνος, ούτε χώρος για οιαδήποτε διλήμματα. 

 
 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Το σήμα του FORUM «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» 

που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, στις 20-21 Ιουλίου 2021) 

 
Πολυτέλεια η όποια καθυστέρηση - Τα μέσα υπάρχουν 

Μιλώντας ειδικότερα για «πράσινες» επενδύσεις, προφανώς και η πιο μικρή καθυστέρηση στην 
αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών αποτελεί πολυτέλεια, καθώς όποιες επιχειρηματικές - 
επενδυτικές δραστηριότητες υλοποιηθούν στο προαναφερθέν ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Ειδικά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. 

Όσοι επέζησαν επιχειρηματικά της δεκαετούς κρίσης χρέους και έχοντας περάσει δια «πυρός και 

σιδήρου», αντιλαμβάνονται τι πραγματικά σημαίνει η χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου 

μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με επιτόκιο ύψους μόλις 0,35% (!!!), οι δυνατότητες συνδυασμένης 

χρηματοδότησης του Αναπτυξιακού Νόμου με άλλα εργαλεία, το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) και άλλες πηγές που 

ενεργοποιούνται αυτήν την περίοδο. 

Αντιλαμβάνονται επίσης τι πραγματικά σημαίνει η πόρτα των τραπεζών να είναι ανοιχτή όχι μόνον 

για «κλασσικά» έργα, αλλά και για έργα καινοτομίας που άλλοτε δεν αντιμετωπίζονταν καν. 

Στόχοι του Forum «Ημέρα Πράσινων Επενδύσεων 2022» 

Η πρακτική λοιπόν και η πρωτότυπη πληροφόρηση για όσους αναπτύσσουν ήδη, ή ενδιαφέρονται 

να αναπτύξουν «Πράσινες Επενδύσεις» στο ευρύ φάσμα της Ενεργειακής Μετάβασης, είναι η δική 

μας συνεισφορά μέσα από την εφετινή διοργάνωση του Forum «Ημέρα Πράσινων Επενδύσεων 

2022. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των διατιθέμενων χρηματοδοτικών μέσων, στην 

ανάδειξη των διαδικασιών και τρόπων επιτάχυνσης των Πράσινων έργων και Επενδύσεων 

ενεργειακής μετάβασης, αλλά και στα πλέον χαρακτηριστικά από αυτά. 

Σε ποιους απευθύνεται η «Ημέρα Πράσινων Επενδύσεων» 

Σε μεγάλους αλλά και στους μικρότερους επενδυτές που αναπτύσσουν πράσινα επενδυτικά 

σχέδια, είτε αυτοί ανήκουν στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο Τομέα, όπως επίσης στους φορείς της 

Αυτοδιοίκησης. Σε στρατηγικούς επενδυτές ΑΠΕ που στηρίζουν την πράσινη ενεργειακή μετάβαση 

με πλήρη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Σε επαγγελματικούς καταναλωτές όπως σούπερ-

μάρκετ, μεταποιητικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με το 

πώς θα εξοικονομήσουν ενέργεια μέσα από συγκροτημένα σχέδια η/και μέσα από την ανάπτυξη 

ΑΠΕ. Αναφορά θα γίνει και στις δυνατότητες που παρέχονται για τις μικρότερες επιχειρήσεις, 

όπως επίσης και για τους οικιακούς καταναλωτές. 
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Τι θα συζητηθεί – Τι θα απαντηθεί 

Στο επίκεντρο των στοχευμένων παρουσιάσεων που θα γίνουν: 

 Η χρηματοδότηση των «Πράσινων Επενδύσεων» στο πλαίσιο της Ενεργειακής Μετάβασης 

από Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακό Νόμο, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) και άλλες πηγές. 

 Το τολμηρό εγχείρημα της εισαγωγής λιγότερου κράτους στη διαδικασία έγκρισης των 

επενδύσεων και πώς αυτό θα λειτουργήσει εφεξής στην πράξη. 

 Οι σκέψεις των τραπεζών σχετικά με τη χρηματοδότηση «πράσινων» έργων και 

υποδομών στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. 

 Οι στόχοι και παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ότι αφορά τους στόχους για 

το κλίμα, τις ΑΠΕ και στο Σχεδίου REPowerEU. 

 Η επικείμενη απλούστευση των διαδικασιών για τις επενδύσεις ΑΠΕ. 

 Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας. 

 Οι χρηματοδοτικές προτάσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Οι σκέψεις και προτεινόμενα «Πράσινα» έργα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της 

Ενεργειακής Μετάβασης. 

  Οι σκέψεις και χαρακτηριστικά έργα στρατηγικών επενδυτών στις ΑΠΕ. 

 Η προοπτική των νέων τεχνολογιών ΑΠΕ και του «πράσινου» υδρογόνου 

 Η  προοπτική των φωτοβολταϊκών και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών στη στέγη, που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ανακηρύσσει «μητέρα» των μαχών για την απεξάρτηση από τις 

εισαγωγές φυσικού αερίου. 

 Οι σκέψεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά. 

Και φυσικά θα υπάρξουν παρουσιάσεις χαρακτηριστικών έργων στους τομείς της Ενεργειακής 

Ασφάλειας, νέων τεχνολογιών ΑΠΕ, Πράσινου Υδρογόνου, όπως και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η εκδήλωση θα είναι φυσική με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας για τον Covid19. 

Θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου 2022 στην Αθήνα. 

 

Επιστημονικός Συντονισμός - Συμμετέχοντες φορείς 

 

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι συναρμόδιες αρχές και φορείς για τις ΑΠΕ, εκπρόσωποι της 
Αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκοί - επιχειρηματικοί φορείς, επενδυτές, και εκπρόσωποι της 
αγοράς. Διοργανωτής του συνεδρίου είναι το φόρουμ Α-Energy Investments στα πλαίσια των 
τακτικών δραστηριοτήτων του για την προώθηση της καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. 
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Σχετικά Links από το περσινό Forum για την Ενεργειακή Μετάβαση 2021 

(ομιλίες, συμπεράσματα και video) 

Για μια πληρέστερη εικόνα ακολουθούν links από το περσινό FORUM "ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2021" (Ιούλιος 2021), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΡΑΕ και την καθολική 

συμμετοχή αρμόδιων φορέων και επενδυτών. Εστίασε στο θεσμικό πλαίσιο για την Αποθήκευση 

Ενέργειας, στη Χρηματοδότηση των Πράσινων Επενδύσεων και στην προοπτική των 

φωτοβολταϊκών επενδύσεων και των Ενεργειακών Κοινοτήτων). 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: 

Ομιλίες και ομιλητές του συνεδρίου Επενδύοντας στην Πράσινη Μετάβαση (Ιούλιος 2021) - 

aenergy 

Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση: Αποθήκευση Ενέργειας-Νέες Τεχνολογίες-

Εξοικονόμηση (Ιούλιος 2021) - aenergy 

Media Kit Συνεδρίου Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση - aenergy 

A-Energy TV - aenergy  

 

Σχετικά με άλλες εκδηλώσεις για τις ΑΠΕ: 

Εκδηλώσεις - aenergy 

 

Περισσότερα στοιχεία για προηγούμενες διοργανώσεις μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω links: 
 

Συνέδρια και Workshops - ΣΔΙΤ Forum (sditforum.gr) 

Οι δραστηριότητες του ΣΔΙΤ Forum - ΣΔΙΤ Forum (sditforum.gr) 

Βραβεία - ΣΔΙΤ Forum (sditforum.gr) 

 

Σχετικά με τον βασικό διοργανωτή A-Energy Investments Initiative: 

 

Πρωτοβουλία Α-Energy: Η ιστορία μας - aenergy 

Συνεργαζόμενοι φορείς: Στηρίζοντας το Α της ανάπτυξης - aenergy 

  

 

 

Επικοινωνία 
 
Α Energy Investments Initiative και ΣΔΙΤ Forum  

κα. Αμάνδα Βούλγαρη  

 

Τ.: 210 6912183 και 210 6912505   K.: 6944836874 
 
E-mail: office@aenergy.gr | office@sditforum.gr 
Γεωργίου Μπάκου 57, 11524, Αθήνα 

https://aenergy.gr/media-kit/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80/
https://aenergy.gr/media-kit/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80/
https://aenergy.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%b5/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae/
https://aenergy.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%b5/%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae/
https://aenergy.gr/media-kit/media-kit-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7/
https://aenergy.gr/category/aenergy-tv/
https://aenergy.gr/category/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://sditforum.gr/category/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-workshops/
https://sditforum.gr/%cf%83%ce%b4%ce%b9%cf%84-forum/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7/%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b4%ce%b9%cf%84-forum/
https://sditforum.gr/category/%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%ce%af%ce%b1/
https://aenergy.gr/aenergy/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1-energy-%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
https://aenergy.gr/aenergy/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84/
mailto:office@aenergy.gr
mailto:office@sditforum.gr

