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«16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011,  

Αθήνα, 22-23 Νοεµβρίου 2011 - Ξενοδοχείο Ledra Marriott 

 

Αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονοµία της χώρας 

και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ. Ευρώπης 

(ΙΕΝΕ) οργανώνει για µία ακόµη χρονιά το ετήσιο (16o) Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας στις 

22-23 Νοεµβρίου 2011 στην Αθήνα. Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη» πραγµατοποιείται 

ανελλιπώς κάθε χρόνο και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

Στόχος του «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2011»  είναι η ανασκόπηση και η παρουσίαση των 

τελευταίων εξελίξεων στον τοµέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και 

διεθνώς και η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η 

εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Το ειδικό θέµα του φετινού Συνεδρίου αναφέρεται 

στην «Προσαρµογή της Ενεργειακής Αγοράς στις Νέες Συνθήκες της Ελληνικής 

Οικονοµίας».  

 

Το Συνέδριο περιλαµβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριµένους οµιλητές 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) 

µεταξύ των παραγόντων της αγοράς ενώ εφέτος για δεύτερη φορά προγραµµατίζονται  

παρουσιάσεις από πανεπιστηµιακούς και άλλους ερευνητές µέσω της διαδικασίας 

υποβολής εργασιών – call for papers (βλέπε σχετική ανακοίνωση στο www.iene.gr). Ένα 

βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου από το ξεκίνηµα του 1996 είναι η σφαιρική 

αντιµετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τοµέα µε ενδελεχή εξέταση των 

επιµέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαµορφούµενων διασυνδέσεων (links) καθώς 

και των  επικαλυπτόµενων οµάδων  ενδιαφερόντων και δράσεων (interfaces) . 

 

Σήµερα η ενέργεια συγκαταλέγεται στους πλέον δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας 

τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς. Ο εντυπωσιακός ρυθµός ανάπτυξης του 

ενεργειακού τοµέα τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

ραγδαία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, αποτέλεσµα της βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης, και των πολύ µεγάλων επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές οι οποίες 

απαιτούνται σε συνεχή βάση. Με την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης άµεσος είναι 

ο αντίκτυπος στο περιβάλλον η προστασία του οποίου αποτελεί πλέον προτεραιότητα και 

εξετάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την Κλιµατική Αλλαγή.  Ως εκ τούτου οι 

διάφορες ενεργειακές επενδύσεις και έργα υποδοµής µελετώνται πλέον σε άµεση 

συνάρτηση µε την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2011» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων 

στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος συµπεριλαµβάνοντας τις εξής 

ενότητες:  
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 Ενεργειακή στρατηγική και ενεργειακός σχεδιασµός 

 Οργάνωση και  χρηµατοδότηση ενεργειακών επενδύσεων 

 Αγορές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου 

 Ηλεκτρικά δίκτυα 

 Έρευνα και Ανάπτυξη Υδρογονανθράκων 

 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 Ενεργειακή αποδοτικότητα 

 ∆ιεθνείς και περιφερειακές ενεργειακές εξελίξεις 
 

Ακολουθεί το προκαταρτικό πρόγραµµα του Συνεδρίου το οποίο αναµένεται να έχει 

οριστικοποιηθεί µέσα στο β’ δεκαπενθήµερο του Οκτωβρίου. 

Χορηγοί Συνεδρίου 
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