
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

▶ Στις 9 Απριλίου 2014 η ΕΛΕΤΑΕΝ διοργανώνει Hµερίδα, στο συνεδριακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ρουµελιωτών, Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α, δίπλα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, από 9.00 π.µ µέχρι τις 18.00 µ.µ. µε θέµα:

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ!
ΣΤΟΧΟΙ Α.Π.Ε.: Από το 2020 στο 2030 

Η πορεία της Αιολικής Ενέργειας και των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Στόχος της Hµερίδας είναι να ενηµερώσει για όσα διακυβεύονται από την υιοθέτηση ή µη φιλόδοξων στόχων 
για τις Α.Π.Ε. για το 2030 και να φέρει Πολιτεία και πολίτες προ των ευθυνών τους για την ακολουθούµενη πορεία 
καθυστέρησης της ανάπτυξης των ΑΠΕ σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων του 2020. Η Ηµερίδα θα διεξαχθεί 
στο συνεδριακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ρουµελιωτών, Σίνα και ∆αφνοµήλη 1Α, δίπλα στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο, από 9.00 π.µ µέχρι τις 18.00 µ.µ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε την ηµερίδα, παρακαλώ στείλτε 
µε email µια απλή δήλωση συµµετοχής µε τα πλήρη στοιχεία σας.

Την Ηµερίδα θα χαιρετίσει ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

• Α’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Η πρώτη συνεδρία θα ασχοληθεί µε τους στόχους και τις προοπτικές που διαµορφώνονται µε το νέο πακέτο για 

το Κλίµα και την Ενέργεια για το 2030, µε βάση την πρόσφατη συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την απόφαση των Αρχηγών Κρατών της Ε.Ε. στο Συµβούλιο 20-21 Μαρτίου 2014. Εµπειρογνώµονες θα 
συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, τις επιπτώσεις τους και τις προοπτικές που διαφαίνονται για την ανάπτυξη 
της Αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα, αυτή και την επόµενη δεκαετία. 

Κεντρικές οµιλίες:

• Πρόεδρος και ∆ΝΣ ∆ΕΗ ΑΕ καθ. Αρθούρος Ζερβός
• Πρόεδρος του Παγκοσµίου Συµβουλίου Αιολικής Ενέργειας Dr Klaus Rave (tbc)
• Παρουσίαση καθ. Παντελής Κάπρος «Η αιολική ενέργεια στο πλαίσιο των σεναρίων για την πολιτική 2030 της Ε.Ε.»



Πάνελ:
• Καθ. Παντελής Κάπρος (Ε.Μ.Π.)
• Κώστας Τίγκας (ΚΑΠΕ)
• Τάκης Χαβιαρόπουλος (ΚΑΠΕ & ΕΛΕΤΑΕΝ)
• Παναγιώτης Παπασταµατίου (ΕΛΕΤΑΕΝ)
• Αντώνης Κοντολέων (ΕΒΙΚΕΝ)
• Ηλίας Καρυδογιάννης (EnSCo AE)
• Αντώνης Μεταξάς (Metaxas & Associates)

Συντονιστής ο δηµοσιογράφος Θοδωρής Παναγούλης (Energypress και SBC ΤV)

•  Β’ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Η δεύτερη ενότητα θα εξετάσει την υλοποίηση των στόχων στη χώρα µας, µε κύριο µοχλό ανάπτυξης τα 

µεγάλα αιολικά πάρκα (χερσαία και νησιώτικα) και την αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες. 
Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και εταιρειών που αναπτύσσουν αιολικά 

πάρκα, θα συζητήσουν για τα οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονοµία από την 
ανάπτυξη µεγάλων αιολικών πάρκων. 
 
Κεντρικές οµιλίες:

• Καθ. ∆ηµήτρης Λάλας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
• ∆ηµήτρης Τσουκαλάς (πρ. ∆ήµαρχος Ανάβρας)

Πάνελ:

• Γιώργος Πουσσαίος (Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων)
• ∆ήµαρχος Σητείας κ. Πατεράκης
• ∆ήµαρχος Λήµνου κ. Χατζηδιαµαντής
• Τάκης Γρηγορίου (Greenpeace)
• Νίκος Μάντζαρης WWF
• Θανάσης Τσαντίλας (Γεν. ∆/ντης ROKAS IBERDROLA GROUP)
• Μανώλης Μαραγκουδάκης ( Γεν. ∆/ντης Ανάπτυξης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) (tbc)

Συντονίστρια η δηµοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου  (ΣΚΑΙ TV Econews) (tbc)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Χρυσός Χορηγός Αργυρός Χορηγός Χορηγοί 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 
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