
 

 

3
ο
 Συµπόσιο ∆ελφών  του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ 

 

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών 

∆ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 

 

 

 

1. Εισαγωγή 

Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3
ο
 Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ∆ελφούς την Παρασκευή 7 και 

Σάββατο 8 Μαίου 2010. Τα δύο προηγούµενα Συµπόσια στους ∆ελφούς πραγµατοποιήθηκαν 

στις 27-28 Μαίου 2005 το πρώτο και στις 28-29 Σεπτεµβρίου 2007 το δεύτερο µε µεγάλη 

επιτυχία και σηµαντική συµβολή στην προσπάθεια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα. 

Οι ∆ελφοί και το φιλόξενο Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο προσφέρονται για γόνιµες 

συζητήσεις και επεξεργασία προτάσεων που αφορούν στην ανάπτυξη των ΑΠΕ µε ευρεία 

συµµετοχή και κατάλληλες επιχειρηµατικές δράσεις, για το περιβάλλον, την απασχόληση και 

περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιµη ανάπτυξη και άλλα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη.  

Σε µια περίοδο µε παγκόσµια οικονοµική κρίση και µε ενεργειακά και περιβαλλοντικά 

προβλήµατα που περιµένουν άµεσες λύσεις η ανάπτυξη των ΑΠΕ προβάλλει σαν 

προτεραιότητα για επιχειρηµατικές δράσεις µε ευρεία συµµετοχή. Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ 

εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους µε την υιοθέτηση κατάλληλης πολιτικής και µε 

υποστηρικτικά µέτρα γιατί αφορά στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής για τις σηµερινές 

και µελλοντικές γενιές, ενισχύοντας και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Έτσι, 

δίδονται ευκαιρίες για επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε έντονη την κοινωνική διάσταση 

αυξάνοντας την απασχόληση σε µια πορεία βιώσιµης ανάπτυξης.  

Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες για τις ΑΠΕ συνδέονται άµεσα µε µεγάλη διείσδυσή τους 

στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και συµβάλλουν εκτός των άλλων στην ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασµού, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα 

της ελληνικής οικονοµίας. Εποµένως, η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δράσεων στις ΑΠΕ 

πρέπει να συνοδεύεται µε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις και εκπαίδευση που οδηγούν σε 

επιτυχείς και αποδοτικές εφαρµογές, µεγιστοποιώντας τα οφέλη. 

 



 

2. Σκοπός και Στόχοι του Συµποσίου 

Οι ΑΠΕ και ο στόχος για 20% συµµετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µέχρι το 2020 

θα είναι το κυρίαρχο θέµα του Συµποσίου όπως και οι βάσεις που πρέπει να τεθούν για µία 

µακροχρόνια και βιώσιµη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση έθεσε πλέον φιλόδοξο στόχο 20% 

διείσδυση των ΑΠΕ ξεπερνώντας το 18% που καθορίζει η Οδηγία 2009/28/EC και 

αναπτύσσει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που αναµένεται 

σύντοµα να τεθεί σε ισχύ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην χώρα. Εποµένως, 

η οργάνωση του Συµποσίου των ∆ελφών γίνεται στην κατάλληλη χρονική περίοδο για 

χρήσιµες αναλύσεις και συζητήσεις προς την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου. 

 

Οι ΑΠΕ αποτελούν πολύτιµο εθνικό ενεργειακό πόρο που κατανέµεται και διατίθεται σε 

αφθονία σε ολόκληρη τη χώρα.  Η αξιοποίηση των ΑΠΕ διευρύνεται και αυξάνεται µε 

ώριµες τεχνολογίες για να καλύψει αποδοτικά ενεργειακές ανάγκες σε ζωτικούς τοµείς της 

κοινωνίας και της οικονοµίας προς βιώσιµη ανάπτυξη, µε την παραγωγή και χρήση: 

- Θερµότητας/Ψύχους µε Ηλιακή ενέργεια, Βιοµάζα και Γεωθερµία για εφαρµογές 

στον κτηριακό, βιοµηχανικό και αγροτικό τοµέα, 

- Ηλεκτρικής Ενέργειας από όλες τις µορφές ΑΠΕ, για τροφοδότηση στο δίκτυο ή για 

αυτόνοµα συστήµατα, 

- Βιοκαυσίµων µε Βιοµάζα (καλλιέργεια, παραγωγή, συλλογή βιοµάζας) για χρήση 

κυρίως στις µεταφορές  

Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο δυναµικό ΑΠΕ που αποτελεί πρόκληση για αξιοποίηση στη 

νησιωτική και ηπειρωτική χώρα για τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και την 

επίτευξη του εθνικού στόχου. Προκύπτει όµως η ανάγκη για την υιοθέτηση νέων πολιτικών 

για αλλαγή του ενεργειακού µοντέλου που κυριαρχούσε εδώ και πολλές δεκαετίες στη χώρα, 

δίδοντας έµφαση και προτεραιότητες στην αξιοποίηση των ΑΠΕ για όλες τις τελικές χρήσεις 

µακράν των σηµερινών χαµηλών ρυθµών, καθώς και στην εξοικονόµηση ενέργειας, 

χρησιµοποιώντας νέες και αποδοτικές τεχνολογίες,. 

Σκοπός του 3
ου

 Συµποσίου των ∆ελφών είναι να συµβάλλει µε αναλύσεις, παρουσιάσεις και 

γόνιµη συζήτηση στην επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για αναγκαίες βελτιώσεις και 

µέτρα που θα οδηγήσουν σε αποδοτικότερη και ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µε 

µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Θα γίνουν εκτιµήσεις για την αποτελεσµατικότητα 

του νέου θεσµικού πλαισίου και τα τυχόν κενά για συµπλήρωση και θα διατυπωθούν 

προτάσεις που θα οδηγούν στην ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα και την επίτευξη του 

στόχου.  

 

 



Οι εφαρµογές των ΑΠΕ µε τις διάφορες µορφές ενέργειας και τη διασπορά τους σε ολόκληρη 

τη χώρα αλλά και τις αντίστοιχες τεχνολογίες τους έχουν έντονη κοινωνική διάσταση και 

οδηγούν στη δραστηριοποίηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίησή τους 

αλλά ακόµη και των καταναλωτών ενέργειας, µε µεγάλη συµβολή στην περιφερειακή 

ανάπτυξη.  

Το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι να διαµορφωθεί κοινό όραµα για το µέλλον των ΑΠΕ  στη 

νέα εποχή για την ενέργεια και το περιβάλλον στη χώρα, να συζητηθούν η αναγκαία 

στρατηγική και η εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών καθώς και τα κατάλληλα µέτρα που θα 

συµβάλουν στην άρση των εµποδίων και την επίτευξη του στόχου. Η δραστηριοποίηση και 

συµµετοχή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα προς την κατεύθυνση της 

ταχύτερης και πιο αποδοτικής ανάπτυξης των ΑΠΕ είναι αναγκαία, ώστε αυτό να αποτελέσει 

έναν δυναµικό τοµέα ανάπτυξης της οικονοµίας. 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. 

 

3. Συµµετοχή 

 

Το 3
ο
 Συµπόσιο ∆ελφών που οργανώνει το ΙΕΝΕ στους ∆ελφούς στις 7 και 8 Μαίου 

(Παρασκευή και Σάββατο) απευθύνεται σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και 

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

κατασκευαστές έργων ΑΠΕ, την εγχώρια Βιοµηχανία, τις Τράπεζες, νοµικούς, καθώς και 

ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµονες στις ΑΠΕ.  

 

Θα προσκληθούν να συµµετάσχουν και να παρουσιάσουν εισηγήσεις εκπρόσωποι από το 

ΚΑΠΕ, τη ΡΑΕ, το ∆ΕΣΜΗΕ, την ∆ΕΗ, την ΕΒΗΕ, τον ΣΕΦ, την ΕΛΕΤΑΕΝ, το Σύνδεσµο 

Επενδυτών ΑΠΕ, τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εταιρείες παραγωγής 

και διανοµής βιοκαυσίµων καθώς και ειδικοί επιστήµονες και εµπειρογνώµονες στις ΑΠΕ. 

Προσκλήσεις για συµµετοχή ή και για εισηγήσεις θα αποσταλούν στο ΥΠΕΚΑ και σε άλλα 

Υπουργεία και ∆ηµόσιους Οργανισµούς που εµπλέκονται στις ΑΠΕ. 

 

Πέρα των προσκεκληµένων εισηγητών υπάρχει δυνατότητα για συµµετοχής στο Συµπόσιο 

ενός περιορισµένου αριθµού συνέδρων οι οποίοι όµως καλούνται να καλύψουν τα έξοδά 

τους. Απαραίτητη η συµπλήρωση και η έγκαιρη αποστολή στα γραφεία του ΙΕΝΕ του 

∆ελτίου Συµµετοχής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Συµποσίου* 

 

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 

15:00-16.00 Άφιξη / Εγγραφές 

16.00-18.00 1
η
 Συνεδρία 

18:00-18:30 ∆ιάλειµµα 

18:30-20:00 2
η
 Συνεδρία 

21.00 ∆είπνο 

 

Σάββατο 8 Μαΐου 2010 

9:00-11:00 3
η
 Συνεδρία 

11:00-11:30 ∆ιάλειµµα  

11:30-13:30 4
η
 Συνεδρία 

13:30-14:30 Γεύµα 

14:30-16:30 5
η
 Συνεδρία 

16.30-17.00 Σύνοψη και Προτάσεις – Κλείσιµο Συµ̟οσίου 

 

*Το λεπτοµερές πρόγραµµα του Συµποσίου θ’ ανακοινωθεί το τρίτο δεκαήµερο Απριλίου ευθύς µόλις 
υπάρξουν επιβεβαιώσεις από τους συµµετέχοντες. 

 

 

5. Περιοχές εφαρµογών ΑΠΕ (θερµότητα/ψύξη, Ηλεκτρική ενέργεια, Βιοκαύσιµα) που 

θα καλυφθούν στο 3
ο
 Συµπόσιο ΑΠΕ 

 

Ι. Προτάσεις για στρατηγική και τον αναγκαίο ενεργειακό προγραµµατισµό ενόψει του 

στόχου 20% συµµετοχής των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και 40% 

συµµετοχή στην ηλεκτροπαραγωγή για το 2020,  

 

ΙΙ.  Ηλιακή Ενέργεια,  

(α) Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα,  

(β) Ηλιακές Τεχνικές και ηλιακά Συστήµατα στα Κτίρια-Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική,  

(γ) Φωτοβολταϊκά και Αυτόνοµα-Υβριδικά Συστήµατα, 

 

ΙΙΙ.  Αιολική Ενέργεια,  

 

IV. Μικρά Υδροηλεκτρικά, Μεγάλα Υδροηλεκτρικά, Αναστρέψιµα Υδροηλεκτρικά, 

Υβριδικοί σταθµοί στα νησιά, 

 

 

 



 

V.  Βιοµάζα,  

(α) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συµπαραγωγή Η&Θ,  

(β) Βιοκαύσιµα, 

 

VI.  Γεωθερµία, 

(α) Χαµηλή Ενθαλπία-Θερµικές Εφαρµογές, 

(β) Μέση και Υψηλή Ενθαλπία-Ηλεκτροπαραγωγή και συµπαραγωγή, 

(γ) Αβαθής γεωθερµία-Θέρµανση/ψύξη κτηρίων 

 

 

VII. Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συµπαραγωγή 

 

 

 

 

Χορηγοί & Υ̟οστηρικτές της σηµαντικής αυτής εκδήλωσης  

του ΙΕΝΕ η ο̟οία α̟οβλέ̟ει στην ενίσχυση της ̟ροσ̟άθειας  

για την ε̟ίτευξη των στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ  

στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της χώρας  

είναι οι εταιρείες VESTAS, η SIEMENS 

και η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. 

  
 

Χορηγός Ε̟ικοινωνίας 

 
 

 


