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Η παξνπζίαζε ησλ πιένλ ώξηκσλ αιιά θαη πξνηεηλόκελσλ λέσλ ελεξγεηαθώλ θαη
πεξηβαιινληηθώλ επελδύζεσλ ζε ελδηαθεξόκελνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο νίθνπο θαη
επελδπηέο όπσο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε ζεκαληηθώλ έξγσλ ππνδνκήο ζε ζηάδην
εθθίλεζεο (απνξξίκκαηα, άιια έξγα ππνδνκήο).
Η επηζήκαλζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζπληεινύληαη ζήκεξα ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε, αιιά θαη
ζπλνιηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ κεγάισλ έξγσλ θαη ππνδνκώλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ
αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ είλαη επείγνλ λα αληηκεησπηζηνύλ
πξνθεηκέλνπ, επελδύζεηο θαη έξγα λα πεξάζνπλ ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο.
Ο δηάινγνο κε εθπξνζώπνπο ηεο Πνιηηείαο επί ηνπ πξαθηένπ θαη ε ζέζε ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ.
Η δηθηύσζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο θαη
επελδπηέο κέζα από ηε δηνξγάλσζε παξάιιεισλ κε ηελ δηεκεξίδα, εθδειώζεσλ (workshops)
Η θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ δηεκεξίδα, εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ ΑΠΔ, ε
δηεμαγσγή ζπδήηεζεο γηα επίθαηξα ζέκαηα θαη ε δηεξεύλεζε κειινληηθώλ πξννπηηθώλ
ηνπ θιάδνπ από θνηλνύ κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
Η ηδηαίηεξε πξνβνιή ηνπ ζπλεδξίνπ, ζηα αζελατθά θαη πεξηθεξεηαθά ΜΜΔ, ζηα μέλα
πξαθηνξεία, αιιά θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θξαηηθώλ θαη ηδησηηθώλ
θνξέσλ (πιήξεο δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε θαη δειηία ηύπνπ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιώζζα, βηληενζθόπεζε εξγαζηώλ θαη πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθώλ κεξώλ κέζσ
δηαδηθηύνπ), σο έλα κήλπκα αλάθακςεο ηνπ επελδπηηθνύ ελδηαθέξνληνο.
Η εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαζώο ε ειεθηξνληθή θαη έληππε δηάδνζή
ηνπο.

Β. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ: 2-3 Απξηιίνπ
Γ. ΥΩΡΟ: Ξελνδνρείν CARAVEL – Αζήλα
ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ: H εθδνηηθή νκάδα ηεο επελδπηηθήο έθδνζεο
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ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΣΗ ΜΔΡΑ (2 Απξηιίνπ)
Α΄ ΠΑΝΔΛ: Δπελδύζεηο θαη έξγα ππνδνκήο ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ project
financing θαη ηνπ ΔΠΑ
Οη ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ θαηεμνρήλ ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο: Οη ζηξαηεγηθέο
επελδύζεηο, ε κεηαηόπηζε ησλ πηζησηηθώλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε επελδπηηθώλ
έξγσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο ζηελ Δπξώπε, από ηε ινγηθή ηνπ corporate ζηε ινγηθή ηνπ
project financing, ηα ηξαπεδηθά θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηα ώξηκα θαη «αζθαινύο» απόδνζεο έξγα
θαη επελδύζεηο, ε πνιύηηκε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδύζεσλ, ε ζπκβνιή
ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ ζηελ άκεζε πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ, επελδύζεσλ
θαη ππνδνκώλ, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο από πιεπξάο ειιεληθώλ
ηξαπεδώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ε δηαρξνληθή
ζπκβνιή ηνπ ελεξγεηαθνύ θαη ε αλαγθαία αλάθακςε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Β΄ ΠΑΝΔΛ: Η επαλεθθίλεζε ηωλ κεγάιωλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγωλ
H θαηαιπηηθή ζπκκεηνρή ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο, νη
δεκνπξαηήζεηο πνπ ηξέρνπλ, νη πξνθιήζεηο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ έξγσλ, νη άκεζεο
πξνζδνθίεο, νη δπζθνιίεο ησλ εηαηξεηώλ, ε αλάγθε ζπλεξγαζηώλ, ν ξόινο ησλ ηξαπεδώλ.

Γ΄ ΠΑΝΔΛ: Οη ππέξ-ώξηκεο επελδύζεηο ζηα απνξξίκκαηα
Τν πάλει ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε.
1. Οη 13 δηαγσληζκνί πνπ «ηξέρνπλ» ζηα πιαίζηα ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Σρεδηαζκώλ
Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) κέζα ζην 2013,νη εθηθηέο ιύζεηο ππνθαηάζηαζεο
ησλ ΦΑΓΑ ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ησλ
απνβιήησλ, ν δηαγσληζκόο γηα ηα επηθίλδπλα απόβιεηα, ν θαηαιπηηθόο ξόινο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο θαη Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ην «δηθνλνκηθό» fast track.
2. Η κεγάιε πξόθιεζε ησλ ΣΓΙΤ, ε εθαξκνδόκελε κέζνδνο ηνπ project finance, ηα
αδηεπθξίληζηα ζεκεία ζε ζρέζε κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ “bankable” ηα
λέα έξγα, ε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο επηθνπξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
JESSICA, ην ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδώλ, ε επηηάρπλζε ησλ έξγσλ.
3. Δπελδύνληαο ζε κηα πην πνηνηηθή Αλαθύθισζε, νη κπιε θάδνη, ε δηαζθάιηζε θαηά ην
δπλαηόλ κεγαιύηεξεο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαθύθισζε, ε door to door ελεκέξσζε, νη
επελδύζεηο ζηελ θνκπνζηνπνίεζε, ε αμηνπνίεζε ησλ βηνκεραληθώλ, κνιπζκαηηθώλ θαη
ηνμηθώλ απνβιήησλ σο ώξηκε επελδπηηθή επθαηξία, ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε απνβιήησλ από
ηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαη νη πεξηβαιινληηθέο επελδύζεηο.

Γ΄ ΠΑΝΔΛ: Οη επίθαηξεο επελδύζεηο ζηε βηνκάδα θαη ζην βηναέξην
Τα πιενλεθηήκαηα ησλ επελδύζεσλ ζηε Βηνκάδα θαη ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Η πξνζπάζεηα ηδησηώλ θαη θνξέσλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα
δηαρεηξηζηνύλ ζπζηήκαηα βηνκάδαο σο ηνκέα αλάπηπμεο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο. Η
αλακόξθσζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) θαη νη επηπηώζεηο ζηελ αλάπηπμε
εγρώξησλ επελδύζεσλ βηνκάδαο-βηναεξίνπ.
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ΓΔΤΣΔΡΗ ΜΔΡΑ (3 Απξηιίνπ)
Α΄ ΠΑΝΔΛ: Ο ελεξγεηαθόο ηνκέαο ζηνλ αζηεξηζκό ηεο αλαζπγθξόηεζεο
Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην
ζρεδηαδόκελν λέν ελεξγεηαθό κίγκα, ε αλαδηάξζξσζε ηεο ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο
ειεθηξηζκνύ, ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζην Δληαίν Μνληέιν Δπξσπατθήο Αγνξάο (Target Model)
θαη ε δεκνπξαζία «παθέησλ» πδξνειεθηξηθήο θαη ιηγληηηθήο ελέξγεηαο, ε αμηνπνίεζε ηνπ
ειιεληθνύ νξπθηνύ πινύηνπ, ε πξννπηηθή ησλ ΑΠΔ θαη ησλ ινηπώλ θαζαξώλ ηερλνινγηώλ, ε
δηαζύλδεζε λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ κε ην Ηπεηξσηηθό Σύζηεκα, ν δηαγσληζκόο δηαζύλδεζεο ησλ
Κπθιάδσλ θαη ε δηαζύλδεζε ηεο Κξήηεο.

Β΄ ΠΑΝΔΛ: Αλαπηπμηαθά εξγαιεία γηα επελδύζεηο θαη έξγα ζηνλ ηνκέα
ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο θαη ηωλ ΑΠΔ
Οη δπλαηόηεηεο επξσπατθήο ρξεκαηνδόηεζεο, ν λένο Αλαπηπμηαθόο θαη νη ΑΠΔ, νη κεγάιεο
θαη νη κηθξόηεξεο επελδύζεηο, νη λέεο εληάμεηο, ην ΔΣΠΑ, ε δπλαηόηεηα θαη ηα θξηηήξηα
ρξεκαηνδόηεζεο θαηλνηόκσλ έξγσλ θαη επελδύζεσλ, ε εκπεηξία από ηελ ρξεκαηνδόηεζε
αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε άιιεο ρώξεο.

Γ΄ ΠΑΝΔΛ: Σα αηνιηθά θαη πδξνειεθηξηθά κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ
λένπ πεξηβάιινληνο
Οη επελδύζεηο ζηνλ θιάδν ησλ αηνιηθώλ, ν λένο λόκνο γηα ηηο ΑΠΔ, νη επελδύζεηο ζε
εθθξεκόηεηα, ε ζπκβνιή ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο - σο
ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο ζπκπιήξσζεο ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο - ελόςεη
ηνπ αλαζρεδηαζκνύ ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, νη ππεξάθηηεο επελδύζεηο (off-shore αηνιηθά) θαη ε
ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαζύλδεζε ησλ ειιεληθώλ λεζηώλ, ηα θξηηήξηα ρξεκαηνδόηεζεο, ε εηδηθή
ζεκαζία ησλ πδξνειεθηξηθώλ.

Γ΄ ΠΑΝΔΛ: Σν «new deal» γηα ηα Φωηνβνιηαϊθά θαη ε εμωζηξέθεηα
Οη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα θσηνβνιηατθά ζηα πιαίζηα ηνπ «New Deal» θαη νη αληαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπλέρηζε αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, ε εκπεηξία άιισλ ρσξώλ, ε ζηξνθή
ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ ζε γεηηνληθέο αγνξέο (Αιβαλία, Σεξβία, Τνπξθία θαη Οπθξαλία), ε
κεηαθνξά παξνρήο ππεξεζηώλ, ηερλνγλσζίαο θαη πξντόλησλ, ηα ππάξρνληα case- studies,
άιιεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ.
Παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ θαη Φ/Β ζηελ Τνπξθία θαη
Βνπιγαξία.

Δπραξηζηνύκε ζεξκά γηα ην ελδηαθέξνλ θαη παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε
δηεπθξίληζε.

Η ππεύζπλε πξνγξάκκαηνο
Άληα Σετκαλίδε
Οηθνλνκηθή Σπληάθηξηα
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