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«17ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012» 

Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 2012 - Ίδρυμα Ευγενίδου 
 

Τον σημαντικό ρόλο της ενέργειας στην οικονομία της Ελλάδας και γενικότερα της ΝΑ 

Ευρώπης αναδεικνύει για μία ακόμη χρονιά το ετήσιο (17o) Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, που 

διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 30-31 Οκτωβρίου 2012 

στην Αθήνα. Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387). 

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει, και εφέτος, ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου πάνω 

στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και 

διεθνώς, από τον οποίο θα προκύψει η ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών, η 

ανταλλαγή απόψεων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012»  έχει ως κεντρικό θέμα τη «Γεωπολιτική και 

Αναπτυξιακή Διάσταση του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος», θέλοντας να υπογραμμίσει 

τη σημασία των προκλήσεων που συνεπάγονται για τον Ελληνικό ενεργειακό κλάδο οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις στη σημερινή κρίσιμη, ευρωπαϊκή και διεθνή συγκυρία. 

 

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. Βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το ξεκίνημά του, το 

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.  

 

Επίσης, οι προκηρύξεις ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Αν. 

Μεσόγειο, η κρίση στην ευρωζώνη σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό εμπάργκο στις ιρανικές 

εισαγωγές αργού, αλλά και οι ραγδαίες και έντονες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την 

Βόρειο Αφρική, συμπίπτουν χρονικά, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας. 
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Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στους 

τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνοντας τις εξής ενότητες:  

 

 Η Οικονομική Κρίση και η Ενεργειακή Αγορά στην Ελλάδα 

 Ηλεκτροπαραγωγή και Επενδύσεις για τις Επόμενες Δεκαετίες  

 Μετασχηματισμός Ηλεκτρικού Τομέα Και Αγορά 

 Φυσικό Αέριο -  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων  

 Ελληνική και Διεθνής Αγορά Πετρελαίου, Τελευταίες Εξελίξεις και Τάσεις 

 H Αναπτυξιακή και Γεωπολιτική Διάσταση της Ενέργειας  

 Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 και ο Ρόλος των ΑΠΕ 
 

Ακολουθεί το προκαταρτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και αίτηση εγγραφής, ενώ το 

λεπτομερές πρόγραμμα αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί μέσα στο α’ δεκαπενθήμερο του 

Οκτωβρίου. 

 

Χορηγοί Συνεδρίου 

 

 

Υποστηρικτές Συνεδρίου 

   

  

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 
 

   

        

 

 
 


