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1. Εισαγωγή 

Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & 

Απασχόληση» στις 2 Ιουλίου 2009 στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 

(ΕΒΕΑ). Σε µια περίοδο µε παγκόσµια οικονοµική κρίση και µε ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που περιµένουν άµεσες λύσεις προβάλλει η πράσινη ανάπτυξη, 

η πράσινη οικονοµία, η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Η παρούσα κρίση δεν µετέβαλε τους 

φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το 2020 ούτε διαφοροποίησε την στρατηγική της για την 

ενέργεια και το περιβάλλον που αποφασίσθηκαν στο συµβούλιο κορυφής τον Μάρτιο 2007. 

Αντίθετα, δίδεται προτεραιότητα στις επενδύσεις που εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους µε 

την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών και µε υποστηρικτικά µέτρα γιατί αφορά στο 

περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής για τις σηµερινές και µελλοντικές γενιές αλλά τελικά και 

στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Έτσι, δίδονται ευκαιρίες για επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες µε έντονη την κοινωνική διάσταση αυξάνοντας την απασχόληση σε µια 

πορεία βιώσιµης ανάπτυξης. Τόσο ο δηµόσιος τοµέας που συνδέεται µε δράσεις µεγάλης 

κλίµακας όσο και ο ιδιωτικός τοµέας µε την επιχειρηµατικότητα καλούνται να αναπτύξουν 

τις κατάλληλες δράσεις. 

Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες στον ενεργειακό τοµέα φιλικές στο περιβάλλον συνδέονται 

άµεσα µε την πράσινη επιχειρηµατικότητα ώστε αυτή να αποτελέσει δυναµικό τοµέα, 

ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονοµίας. Η ανάπτυξη όµως επιχειρηµατικών δράσεων στην πράσινη επιχειρηµατικότητα 

θα πρέπει να συνοδεύεται µε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις και εκπαίδευση που 

συµβάλλουν στην επιτυχία και απόδοση των εφαρµογών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα 

και µεγιστοποιώντας τα οφέλη. 

 

2. Σκοπός και Στόχοι της Ηµερίδας  

Η Ελλάδα διαθέτει ένα έξοχο φυσικό περιβάλλον µε υπέροχο κλίµα όλες τις εποχές του 

χρόνου και µε αξιόλογη παραγωγή, µε τον τουρισµό να αποτελεί έναν σηµαντικό τοµέα της 



εθνικής οικονοµίας. ∆ιαθέτει επίσης πλούσιο δυναµικό ΑΠΕ που αποτελεί πρόκληση για 

αξιοποίηση στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα µε εφαρµογές νέων τεχνολογιών και µε 

δράσεις που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, µεγιστοποιώντας τα οικονοµικά και 

κοινωνικά οφέλη. Παρόλα αυτά, η υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο και η άµετρη 

κατανάλωση ενέργειας µαζί µε απερίσκεπτες καταναλωτικές συνήθειες και συµπεριφορές 

οδηγούν στη µείωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και στην επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος τοπικά και παγκόσµια, ενώ ο οικολογικός τουρισµός αποκτά ιδιαίτερο 

επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.  

Η χώρα πρέπει να επιτύχει τους δεσµευτικούς στόχους για το 2020 µε διείσδυση των ΑΠΕ 

κατά 18% στο ενεργειακό ισοζύγιο τελικής χρήσης, µείωση των εκποµπών CO2 κατά 4% σε 

σχέση µε το επίπεδο του 2005 στους τοµείς που δεν υπόκεινται στις διαδικασίες εµπορίας 

εκποµπών CO2 (ΕTS) όπως τα κτήρια, οι µεταφορές κλπ, µείωση των εκποµπών CO2, 

διείσδυση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές κατά 10%. Ένας αριθµός Οδηγιών της ΕΕ 

καθορίζουν όλο αυτό το πλέγµα εφαρµογής των µέτρων και ελέγχου-αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων, που θα πρέπει να περάσουν χωρίς καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο, ενώ η 

χώρα πρέπει να ετοιµάσει σύντοµα το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης που τώρα αυτό δεν µπορεί να 

αποτελεί µέρος της συνήθους γραφειοκρατίας.  

Εποµένως, προκύπτει η ανάγκη για την υιοθέτηση νέων πολιτικών για την αλλαγή του 

ενεργειακού µοντέλου που κυριαρχούσε εδώ και πολλές δεκαετίες στη χώρα, δίδοντας 

έµφαση και προτεραιότητες στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για όλες τις τελικές χρήσεις, µακράν των σηµερινών 

χαµηλών ρυθµών, χρησιµοποιώντας νέες και αποδοτικές τεχνολογίες. 

Η Ηµερίδα  έχει σκοπό φέρει σε επαφή την επιχειρηµατική κοινότητα και τον δηµόσιο τοµέα 

που εµπλέκονται στην πράσινη επιχειρηµατικότητα µε σκοπό το διάλογο, τον εντοπισµό των 

αδυναµιών που υπάρχουν στο θεσµικό πλαίσιο, στα υποστηρικτικά µέτρα και τέλος να 

µοιρασθούν το ίδιο όραµα. Στοχεύει στον εντοπισµό και άρση των εµποδίων που είναι 

κυρίως οι ανασταλτικοί µηχανισµοί και η ακανθώδης γραφειοκρατία σε κάθε 

επιχειρηµατικότητα του ενεργειακού τοµέα ώστε να δηµιουργηθεί φιλικό και φιλόξενο 

επενδυτικό περιβάλλον για εγχώριους και ξένους επενδυτές και αυτό πρέπει να επιτευχθεί 

όσο πιο σύντοµα γίνεται.  

Η µεγάλη πρόκληση είναι η ταυτόχρονη αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και των 

επιτακτικών περιβαλλοντικών προβληµάτων εξασφαλίζοντας µακροπρόθεσµα οφέλη στην 

κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Τα θέµατα της Ηµερίδας έχουν επίσης 

έντονη την κοινωνική διάσταση µε όλους τους καταναλωτές να αποτελούν µέρος της λύσης 

είτε αφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας είτε στην ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Θα 

απαιτηθούν τα κατάλληλα µέτρα, στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση του κοινωνικού και 

οικονοµικού οφέλους, που θα απευθύνονται στη δηµιουργικότητα και το καινοτόµο πνεύµα 

του ιδιωτικού τοµέα. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα απαιτεί τη µεγαλύτερη δυνατή 

συµµετοχή µε την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων 



για µακρά περίοδο, γι’αυτό θα απαιτηθούν και µέτρα για εκπαίδευση και ερευνητικές δράσεις 

στη χώρα. 

 Η Ηµερίδα που οργανώνει το ΙΕΝΕ φιλοδοξεί να συµβάλλει µε ανταλλαγή ιδεών και γόνιµη 

συζήτηση στη διατύπωση προτάσεων που θα οδηγήσουν στην πράσινη ανάπτυξη 

συµβάλλοντας στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονοµίας.   

3. Συµµετοχή 

Η ηµερίδα αυτή που οργανώνει το ΙΕΝΕ απευθύνεται σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, τα αρµόδια Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδοίκηση, τους 

µελετητές και κατασκευαστές, την εγχώρια Βιοµηχανία, τις τράπεζες καθώς και ειδικούς 

επιστήµονες και εµπειρογνώµονες στον ενεργειακό τοµέα και το περιβάλλον. Προσκαλούνται 

να συµµετάσχουν ή και να παρουσιάσουν εισηγήσεις η ΡΑΕ, ο ∆ΕΣΜΗΕ, η ΕΒΗΕ, ο ΣΕΦ, η 

ΕΛΕΤΑΕΝ, ο Σύνδεσµος Επενδυτών ΑΠΕ, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες, οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και στην εξοικονόµηση ενέργειας, οι 

Τράπεζες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Εταιρείες παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων 

καθώς και ειδικοί στις ΑΠΕ. Προσκλήσεις για συµµετοχή ή και για εισηγήσεις θα 

αποσταλούν στο ΥΠΑΝ, στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, Υπ. Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και άλλους. 

Το λεπτοµερές πρόγραµµα της Ηµερίδας θα αναρτηθεί σύντοµα στο site του ΙΕΝΕ, µόλις 

υπάρξουν επιβεβαιώσεις συµµετοχής από τους οµιλητές. 
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Πρόγραµµα 
 
08:00-08:30 Εγγραφές 

 

 
08:30-10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00 

 
Εναρκτήρια Συνεδρία 
 

• Εισαγωγικά Σχόλια του Συντονιστή της Ηµερίδας κ. Γιάννη 
Χατζιβασιλειάδη, Γενικός Γραµµατέας ΙΕΝΕ και Πρόεδρος 
Ε!ιτρο!ής ΑΠΕ του ΙΕΝΕ 

• ∆ρ. Γιάννης ∆εσύ�ρης, Πρόεδρος ΙΕΝΕ 

• Εκ�ρόσω�ος Υ!ουργείου Ανά!τυξης 

• κ. Σ�ύρος Κουβέλης, Βουλευτής Ε!ικρατείας ΠΑΣΟΚ 

• κα Γεωργία Γληνού, Συντονίστρια της Οµάδας ΑΠΕ, ΡΑΕ 

• κ. Κωνσταντίνος Φιλι��ίδης, Μέλος ∆.Σ. Ελληνικού Συνδέσµου 
Ηλεκτρο!αραγωγών α!ό ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) 

 
* ∆εν έχουν ε
ιβεβαιώσει ακόµη τη συµµετοχή τους 

 
1η Συνεδρία  
 
Προο�τικές Πράσινης Ε�ιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα 
 

• «Οικονοµική Ανά!τυξη, ΑΠΕ & Α!ασχόληση: Η Ευρω!αϊκή & 
∆ιεθνής ∆ιάσταση», ∆ρ. Νίκος Βασιλάκος, Πρόεδρος 
Ευρω!αϊκής Οµοσ!ονδίας Παραγωγών Ενέργειας α!ό ΑΠΕ 
(EREF) 



 
• «Ηλιακή Ενέργεια, Θερµότητα, Κλιµατισµός, Ευρω!αϊκές 
Αγορές, Βιοµηχανία, Πολιτικές», κ. Κώστας Τραβασάρος, 
Εκ!ρόσω!ος ESTIF 

• ∆ρ. Ιωάννης Τσι�ουρίδης, Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ 

11:00-11:30 ∆ιάλειµµα  

11:30-13:30 2η Συνεδρία 
 
Α�ασχόληση, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας 
 
Συντονιστής:  
κ. Αλέξανδρος Βραχνός, Πρόεδρος Μόνιµης Ε!ιτρο!ής για τις 
Πράσινες Μεταφορές, Υ.Μ.Ε. 
 

• Εµµανουήλ Καστανάκης, Πρόεδρος ΕΒΗΕ 

• «Ε!ενδύσεις Φ/Β συστηµάτων στην Ελλάδα: Στόχοι και 
Εµ!όδια» ∆ρ. Γεώργιος Βόκας, Ηλ/λόγος _ Μηχ/κός ΕΜΠ, 
Γενικός Γραµµατέας Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) 

• «Φωτοβολταϊκά και Κοινωνία», κ. Άρης Πα�αχρήστου, Γενικός 
∆/ντής, Silcio S.A. 

• ∆ρ. Γιάννης Καµ�ούρης, ∆ΕΣΜΗΕ 

• «Το νέο το!ίο στην κατασκευή και στην κτηµαταγορά µε την 
εφαρµογή του νόµου 3661-08 για την ενεργειακή α!όδοση των 
Κτιρίων: Πιστο!οιητικά Ενεργειακής Α!όδοσης & Ενεργειακή 
Αναβάθµιση υφισταµένων κτιρίων", Μαργαρίτα Καρα-βασίλη, 
Αρχιτέκτων – Πολεοδόµος, τ. Γεν. Ε!ιθεωρήτρια Περιβάλλοντος 
ΥΠ.ΧΩ.∆.Ε. 

• Κώστας Αλεξό�ουλος, ∆ι!λ. Μηχ/λόγος – Ηλ/λόγος, Πρόεδρος 
Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος 

• «Εξοικονόµηση Ενέργειας: Μια ∆ηµιουργική Ε!ιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα.Παραδείγµατα έργων», ∆ηµήτρης Ι. Κάργας, 
Μηχ/λόγος- Ηλ/λόγος Μηχ/κός, Energy Expert, ΚΑΡΓΑΣ 
Energy & Environment. 



13:30-14:30 Στρογγυλό Τρα�έζι 
 
Ανά�τυξη Ε�ιχειρηµατικότητας και Α�ασχόληση 

Συντονιστής συζήτησης:  

Κωστής Σταµ�ολής, Αντι!ρόεδρος & Γενικός ∆/ντής, ΙΕΝΕ 

Συµµετέχουν: 

• ∆ρ. Πλάτων Μ�αλτάς, Πρόεδρος Enfinity Energy Greece ΕΠΕ 

• κ. Κων/νος Θεοφύλακτος, Ειδικός Γραµµατέας, ΕΣΣΗΘ 

• Καθηγ. Μιχάλης Φυτίκας, Τµήµα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 

• ∆ρ. Παναγιώτης Πα�ασταµατίου, Αντι!ρόεδρος, ΕΛΕΤΑΕΝ 

• κα Γιούλα Τσικνάκου, ∆/ντρια Ανά!τυξης Υδροηλεκτρικών 
Έργων, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 

 
Συµ�εράσµατα – Προτάσεις - Κλείσιµο Ηµερίδας 

14:30-15:30 Ελαφρύ Γεύµα 

 


