
Διημερίδα για τις Α.Π.Ε. 
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

   

Για την Ελλάδα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό, ανεκμετάλλευτο 
ουσιαστικά ως σήμερα, ενεργειακό κεφάλαιο,  με πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στις ΑΠΕ και στις 
δυνατότητες αξιοποίησής τους είναι αφιερωμένη η διημερίδα που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε 
συνεργασία με τη ΗELEXPO, κατά τη διάρκεια της 71ης ΔΕΘ και ειδικότερα  στο πλαίσιο του θεματικού 
αφιερώματος �Energia�. 
  
Η διημερίδα «Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα της Ελλάδος» , 

θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα �3� του συνεδριακού κέντρου �Ι. 
Βελλίδης� και οι εργασίες της θα ανοίξουν με ομιλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Αλέξανδρου Κοντού. 
  
Κατά το διήμερο των εργασιών, το θέμα της διοργάνωσης θα προσεγγισθεί σφαιρικά από  ειδικούς 
επιστήμονες και ερευνητές, στελέχη φορέων και εκπροσώπους εταιρειών με αντικείμενο τις ΑΠΕ, ενώ θα 
παρουσιασθούν τα συμπεράσματα μελέτης Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Οι προοπτικές των 
ΑΠΕ στην Ελλάδα με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο». 
  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επέλεξε να διοργανώσει τη διημερίδα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επειδή μετά από 
μια σημαντική περίοδο διαβούλευσης ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ, 
και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Ιουνίου 2006. Η  αγορά ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας γίνεται πλέον  ιδιαίτερα ελκυστική και θα συνεχίσει να αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές, 
μετά τα πρόσφατα διαδοχικά νομοθετήματα που σχετίζονται  και με την απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας στη χώρα μας. 
  
Η διημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση του τεχνικού κόσμου, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των υποψηφίων επενδυτών, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο.  Στο 
διήμερο των εργασιών της διοργάνωσης θα παρουσιασθούν τα ακόλουθα θέματα: 

          νέο θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ 

          διαδικασίες αδειοδότησης και χρηματοδότησης επενδύσεων ΑΠΕ 

          νέες τεχνολογικές εφαρμογές για εγκαταστάσεις ΑΠΕ 

          δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου 

          θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις ΑΠΕ 

  
Οι εργασίες της διοργάνωσης αρχίζουν στις 6 μ.μ. της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου , με ομιλία του 
υφυπουργού Α.Α& Τ. Αλέξανδρου Κοντού με θέμα «Η πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στα βιοκαύσιμα» και θα ακολουθήσουν οι παρακάτω εισηγήσεις : 
«Θέσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για ΑΠΕ», Σπύρος Κιαρτζής, Δρ.ΗΜ, Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

«Θεσμικό πλαίσιο AΠΕ», Εκπρόσωπος ΥΠ.ΑΝ- Δ/νση ΑΠΕ 

«Σχολιασμός θεσμικού  πλαισίου ΑΠΕ», Αθανάσιος Νταγκούμας, ΗΜ μέλος ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

«ΑΠΕ υπάρχουσα κατάσταση», Πέτρος Ντοκόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. 

  
Tη Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου,  οι εργασίες θα αρχίσουν στις 9.30 π.μ. και θα αναλυθούν τα ακόλουθα 
θέματα: 
 «Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασμός σε συστήματα ΑΠΕ», Κωνσταντίνος Τίγκας, 

Υπεύθυνος Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης, Διάδοσης και Marketing, Κ.Α.Π.Ε. 
«Νέες τεχνολογίες ΑΠΕ», Στέργιος Δακουράς, ΜΜ μέλος ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

«Ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα», Νίκος Κυριάκης, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. 
«Συστήματα ανεμογεννητριών», Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος, Υπεύθυνος Διεύθυνσης ΑΠΕ, Κ.Α.Π.Ε. 
«Γεωθερμία και εφαρμογές», Νίκος Ανδρίτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

«Ενέργεια από καύσιμα και περιβάλλον», Θεοχάρης Τσούτσος, Επ. Καθηγητής    Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 «Εφαρμογές-Δραστηριότητες επιχειρήσεων ΑΠΕ» 

Πέτρος Ντοκόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας - Υβριδικά Συστήματα 

Νίκος Λιάπης, Δ/ντής Εκμετάλλευσης, ELINOIL Α.Ε. 
Γιώργος Καζαντζίδης, Δ/νων Σύμβουλος ECOSUN E.Π.E. 
  
Oι εργασίες  της διημερίδας θα ολοκληρωθούν  περί τις 3.30 μ.μ. με ανοικτή συζήτηση και την εξαγωγή 
συμπερασμάτων 

 


