ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΜΑ: ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
2-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ
Α. ΣTOXOI:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Η παρουσίαση των πλέον ώριµων αλλά και προτεινόµενων νέων ενεργειακών και
περιβαλλοντικών επενδύσεων σε ενδιαφερόµενους χρηµατοοικονοµικούς οίκους και
επενδυτές όπως επίσης και η παρουσίαση σηµαντικών έργων υποδοµής σε στάδιο
εκκίνησης (απορρίµµατα, άλλα έργα υποδοµής).
Η επισήµανση των αλλαγών που συντελούνται σήµερα στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και
συνολικότερα στον τοµέα των µεγάλων έργων και υποδοµών και η τοποθέτηση των
αρµοδίων φορέων για τα επιµέρους θέµατα που είναι επείγον να αντιµετωπιστούν
προκειµένου, επενδύσεις και έργα να περάσουν στο στάδιο της υλοποίησης.
Ο διάλογος µε εκπροσώπους της Πολιτείας επί του πρακτέου και η θέση των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών ανάµεσα στους συµµετέχοντες φορείς και
επενδυτές µέσα από τη διοργάνωση παράλληλων µε την διηµερίδα, εκδηλώσεων (workshops)
Η κινητοποίηση και συµµετοχή στην διηµερίδα, εξειδικευµένων τοµέων ΑΠΕ, η
διεξαγωγή συζήτησης για επίκαιρα θέµατα και η διερεύνηση µελλοντικών προοπτικών
του κλάδου από κοινού µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Η ιδιαίτερη προβολή του συνεδρίου, στα αθηναϊκά και περιφερειακά ΜΜΕ, στα ξένα
πρακτορεία, αλλά και στις ιστοσελίδες των συνεργαζόµενων κρατικών και ιδιωτικών
φορέων (πλήρης δηµοσιογραφική κάλυψη και δελτία τύπου στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, βιντεοσκόπηση εργασιών και προβολή χαρακτηριστικών µερών µέσω
διαδικτύου), ως ένα µήνυµα ανάκαµψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η εξαγωγή συγκεκριµένων συµπερασµάτων καθώς η ηλεκτρονική και έντυπη διάδοσή
τους.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 2-3 Απριλίου
Γ. ΧΩΡΟΣ: Ξενοδοχείο CARAVEL – Αθήνα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: H εκδοτική οµάδα της επενδυτικής έκδοσης
της Πρωτοβουλίας ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, «Α-ΕΝΕRGY».

Πρωτοβουλία «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και έκδοση Α- ΕΝΕRGY
Γραµµατεία: Ειρήνη Κοκκινέλη, Μαρκέλλα Ρόζη: 210 6912183, 210 6912505,
e-mail: argohellas@otenet.gr fax: 210 6996205
Συντονίστρια Πρωτοβουλίας: Άντα Σεϊµανίδη, ∆ηµοσιογράφος, κιν.:6978373031
e-mail: ada.seimanidi@gmail.com

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ (2 Απριλίου)
Α΄ ΠΑΝΕΛ: Επενδύσεις και έργα υποδοµής στον αστερισµό του project
financing και του ΕΣΠΑ
Οι τοµείς που συµβάλλουν κατεξοχήν στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης: Οι στρατηγικές
επενδύσεις, η µετατόπιση των πιστωτικών κριτηρίων για την χρηµατοδότηση επενδυτικών
έργων και έργων υποδοµής στην Ευρώπη, από τη λογική του corporate στη λογική του
project financing, τα τραπεζικά κριτήρια σχετικά µε τα ώριµα και «ασφαλούς» απόδοσης έργα
και επενδύσεις, η πολύτιµη συµβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συµβολή
του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόµου στην άµεση υλοποίηση µεγάλων έργων, επενδύσεων
και υποδοµών, τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες χρηµατοδότησης από πλευράς ελληνικών
τραπεζών σε συνδυασµό µε το χρονοδιάγραµµα της ανακεφαλαιοποίησης, η διαχρονική
συµβολή του ενεργειακού και η αναγκαία ανάκαµψη του κατασκευαστικού κλάδου.

Β΄ ΠΑΝΕΛ: Η επανεκκίνηση των µεγάλων κατασκευαστικών έργων
H καταλυτική συµµετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στην αντιµετώπιση της ανεργίας, οι
δηµοπρατήσεις που τρέχουν, οι προκλήσεις για την επανεκκίνηση των έργων, οι άµεσες
προσδοκίες, οι δυσκολίες των εταιρειών, η ανάγκη συνεργασιών, ο ρόλος των τραπεζών.

Γ΄ ΠΑΝΕΛ: Οι υπέρ-ώριµες επενδύσεις στα απορρίµµατα
Το πάνελ χωρίζεται σε τρία µέρη.
1. Οι 13 διαγωνισµοί που «τρέχουν» στα πλαίσια των Περιφερειακών Σχεδιασµών
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) µέσα στο 2013,οι εφικτές λύσεις υποκατάστασης
των ΧΑ∆Α την µεταβατική περίοδο και η παρακολούθηση των έργων διαχείρισης των
αποβλήτων, ο διαγωνισµός για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο καταλυτικός ρόλος της
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το «δικονοµικό» fast track.
2. Η µεγάλη πρόκληση των Σ∆ΙΤ, η εφαρµοζόµενη µέθοδος του project finance, τα
αδιευκρίνιστα σηµεία σε σχέση µε την χρηµατοδότηση προκειµένου να γίνουν “bankable” τα
νέα έργα, η δυνατότητα αξιοποίησης επικουρικής χρηµατοδότησης µέσω του προγράµµατος
JESSICA, το ενδιαφέρον των τραπεζών, η επιτάχυνση των έργων.
3. Επενδύοντας σε µια πιο ποιοτική Ανακύκλωση, οι µπλε κάδοι, η διασφάλιση κατά το
δυνατόν µεγαλύτερης συµµετοχής στην ανακύκλωση, η door to door ενηµέρωση, οι
επενδύσεις στην κοµποστοποίηση, η αξιοποίηση των βιοµηχανικών, µολυσµατικών και
τοξικών αποβλήτων ως ώριµη επενδυτική ευκαιρία, η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων από
την ελληνική βιοµηχανία και οι περιβαλλοντικές επενδύσεις.

∆΄ ΠΑΝΕΛ: Οι επίκαιρες επενδύσεις στη βιοµάζα και στο βιοαέριο
Τα πλεονεκτήµατα των επενδύσεων στη Βιοµάζα και η προοπτική ανάπτυξης της
συγκεκριµένης αγοράς. Η προσπάθεια ιδιωτών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
διαχειριστούν συστήµατα βιοµάζας ως τοµέα ανάπτυξης µε σηµαντικές προοπτικές. Η
αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη
εγχώριων επενδύσεων βιοµάζας-βιοαερίου.
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ (3 Απριλίου)
Α΄ ΠΑΝΕΛ: Ο ενεργειακός τοµέας στον αστερισµό της ανασυγκρότησης
Οι τρέχουσες εξελίξεις στην παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το
σχεδιαζόµενο νέο ενεργειακό µίγµα, η αναδιάρθρωση της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού, η σταδιακή µετάβαση στο Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model)
και η δηµοπρασία «πακέτων» υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας, η αξιοποίηση του
ελληνικού ορυκτού πλούτου, η προοπτική των ΑΠΕ και των λοιπών καθαρών τεχνολογιών, η
διασύνδεση νήσων του Αιγαίου µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα, ο διαγωνισµός διασύνδεσης των
Κυκλάδων και η διασύνδεση της Κρήτης.

Β΄ ΠΑΝΕΛ: Αναπτυξιακά εργαλεία για επενδύσεις και έργα στον τοµέα
της καθαρής ενέργειας και των ΑΠΕ
Οι δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης, ο νέος Αναπτυξιακός και οι ΑΠΕ, οι µεγάλες
και οι µικρότερες επενδύσεις, οι νέες εντάξεις, το ΕΣΠΑ, η δυνατότητα και τα κριτήρια
χρηµατοδότησης καινοτόµων έργων και επενδύσεων, η εµπειρία από την χρηµατοδότηση
αντίστοιχων έργων σε άλλες χώρες.

Γ΄ ΠΑΝΕΛ: Τα αιολικά και υδροηλεκτρικά µπροστά στις προκλήσεις του
νέου περιβάλλοντος
Οι επενδύσεις στον κλάδο των αιολικών, ο νέος νόµος για τις ΑΠΕ, οι επενδύσεις σε
εκκρεµότητα, η συµβολή των αιολικών πάρκων στην ανταγωνιστικότητα του συστήµατος - ως
ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος συµπλήρωσης στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας - ενόψει
του ανασχεδιασµού της αγοράς ενέργειας, οι υπεράκτιες επενδύσεις (off-shore αιολικά) και η
συµβολή τους στη διασύνδεση των ελληνικών νησιών, τα κριτήρια χρηµατοδότησης, η ειδική
σηµασία των υδροηλεκτρικών.

∆΄ ΠΑΝΕΛ: Το «new deal» για τα Φωτοβολταϊκά και η εξωστρέφεια
Οι ειδικές ρυθµίσεις για τα φωτοβολταϊκά στα πλαίσια του «New Deal» και οι ανταγωνιστικές
διαδικασίες για την συνέχιση ανάπτυξης του κλάδου, η εµπειρία άλλων χωρών, η στροφή
των εταιρειών του κλάδου σε γειτονικές αγορές (Αλβανία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία), η
µεταφορά παροχής υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων, τα υπάρχοντα case- studies,
άλλες εναλλακτικές λύσεις για τις εταιρείες του χώρου.
Παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη ΑΠΕ και Φ/Β στην Τουρκία και
Βουλγαρία.

Ευχαριστούµε θερµά για το ενδιαφέρον και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση.

Η υπεύθυνη προγράµµατος
Άντα Σεϊµανίδη
Οικονοµική Συντάκτρια
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