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Πληροφορίες  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλ.: +30 210 8203348  Fax:+30 210 8223259

Email: mgatou@aueb.gr

Χρυσοί Χορηγοί

www.negroponteresort.gr
Τηλ.: +30 22290 61935  Fax: +30 22290 62120

Email: info@negroponteresort.gr

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο “Negroponte Eretria Resort”  στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Υπό την Αιγίδα
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Μήνυμα Διοργανωτών

Η αδιαπραγμάτευτη πια ανάγκη της Προστασίας του Περιβάλλοντος καθιστά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
καταλυτικό παράγοντα για την ευρύτερη πρόοδο της χώρας μας, καθώς μπορούν αφενός να εγγυηθούν την 
αειφόρο ανάπτυξη διασφαλίζοντας αφετέρου ποικίλες δυνατότητες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Η 
προώθησή τους εξάλλου συνιστά μια από τις βασικές στρατηγικές της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λευκή Βίβλος “Ενέργεια για το μέλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” του 
1997 έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύνολο της 
ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 6% που σημειωνόταν το 1995 στο 12% έως το 
2010, ενώ μετά και τη Σύνοδο Κορυφής της 8ης Μαρτίου 2007 επίκεντρο της Νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 
Πολιτικής είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990 στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί μια από τις εναλλακτικές επιλογές που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής και 
ενεργειακής κρίσης η οποία, μαζί με τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Υδροηλεκτρική, Ηλιακή, Γεωθερμική, Κυματική & 
Παλιρροϊκή, Βιομάζα, Βιοαέριο), μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε έναν βιώσιμο πλανήτη και ένα καλύτερο περιβάλλον για όλο 
τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας καθίσταται επιτακτική, λόγω αφενός της σταδιακής μείωσης 
των αποθεμάτων των συμβατικών και εξαντλήσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος.

Εντοπίζοντας τις εξελίξεις που έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα σε αυτόν τον τομέα και αναγνωρίζοντας τη σημασία 
τους, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: 

«Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον»

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί σε όλες τις βασικές πτυχές που αφορούν στην αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας, η οποία αναμένεται 
ότι θα έχει σημαντική επίδραση στις μετέπειτα εξελίξεις του ενεργειακού τομέα της χώρας, καθώς και στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. 

Φιλοδοξία μας με την ευκαιρία αυτού του Συνεδρίου είναι να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης 
αυτής της μορφής ενέργειας και στην ευρύτερη διάχυσή της. Ένας ακόμη μεγαλύτερος στόχος είναι η σταδιακή δημιουργία εκείνων 
των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάληψη συντονισμένων προσπαθειών από όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα 
των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Φίλες και φίλοι, η εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων που θα προκύψει από αυτή την προσπάθεια είναι το πρώτο βήμα, η υιοθέτηση 
όμως μιας νέας δυναμικής και ευέλικτης πολιτικής σε αυτόν τον τομέα είναι υπόθεση όλων μας.

Οι Συντονιστές της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

                                                   Καθηγητής Γ. Κατσουλάκος                 Καθηγητής Σ. Λιούκας
                                     Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων                       Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
                                        Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητές – Θεματικές Ενότητες
Συνέδριο

«Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον»

Κεντρικός Ομιλητής: Καθ. Αρθούρος Ζερβός (Πρόεδρος, EREC - European Renewable Energy Council)

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, διαμορφωτές πολιτικής από ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, με βαθιά γνώση και εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Μεταξύ των 
Ομιλητών  που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους είναι:

•	 Γεωργία	Γληνού,	Συντονίστρια	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας,	Ρυθμιστική	Αρχή	Ενέργειας	(ΡΑΕ)
•	 Μιχάλης	Θωμαδάκης,	Αντιπρόεδρος	Β,	Ρυθμιστική	Αρχή	Ενέργειας	(ΡΑΕ)
•	 Ιωάννης	Κατσουλάκος,	Καθηγητής	&	Αντιπρύτανης	Ακαδημαϊκών	Υποθέσεων,	Οικονομικό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	(ΟΠΑ)
•	 Σπυρίδων	Λιούκας,	Καθηγητής,	Οικονομικό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	(ΟΠΑ)
•	 Αναστάσιος	Ξεπαπαδέας,	Καθηγητής,	Οικονομικό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	(ΟΠΑ)
•	 Παναγιώτης	Παπασταματίου,	Αντιπρόεδρος,	Ελληνική	Επιστημονική	Ένωση	Αιολικής	Ενέργειας	(ΕΛΕΤΑΕΝ)
•	 Αχιλλέας	Πληθάρας,	Υπεύθυνος	Εκστρατειών	Πολιτικής,	WWF	Ελλάς
•	 Άννυ	Ποδηματά,	Μέλος	Σοσιαλιστικής	Ομάδας,	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	
•	 Φίλιππος	Σαχινίδης,	Βουλευτής		Ν.	Λάρισας,	Γραμματέας	Τομέα	Ανάπτυξης	ΠΑ.ΣΟ.Κ.
•	 Νικόλαος	Σοφιανός,	Συντονιστής	Ευρωπαϊκών	Προγραμμάτων,	Ινστιτούτο	Ενέργειας	Νοτιοανατολικής	Ευρώπης	(ΙΕΝΕ)
•	 Αθανάσιος	Τσαντίλας,	Γενικός	Διευθυντής	Ενέργειας,	Rokas	Renewables	-	Iberdrola	Group
•	 Ιωάννης	Τσιπουρίδης,	Πρόεδρος	Ελληνικής	Επιστημονικής	Ένωσης	Αιολικής	Ενέργειας	(ΕΛΕΤΑΕΝ)	&	Αντιπρόεδρος	European	Wind		 	
	 Energy	Association	(EWEA)

Στο Συνέδριο θα συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ο βασικός άξονας των οποίων επικεντρώνεται στις ακόλουθες Θεματικές 
Ενότητες:

1.	 Η	πρόσφατη	εμπειρία	από	την	ανάπτυξη	έργων	Αιολικού	Δυναμικού	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα.
2. Οι τελευταίες Τεχνολογικές Εξελίξεις στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων.
3. Αιολική Ενέργεια και Περιβαλλοντική Πολιτική.
4.	 Θέματα	Ρύθμισης	και	Ανταγωνισμού:	η	επίδραση	των	Ρυθμιστικών	Κανόνων	στην	ανάπτυξη	Επενδύσεων	Αιολικής	Ενέργειας	και	στον		 	
 Ανταγωνισμό.
5.	 Η	Διάσταση	της	Περιφερειακής	Ανάπτυξης:	οφέλη	από	επενδύσεις	στην	ανάπτυξη	Αιολικού	Δυναμικού	για	τις	Τοπικές	Κοινωνίες	και	την		
 Οικονομία της χώρας.
6. Εμπόδια και Προοπτικές στην Υλοποίηση Επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για νέες και   
 βιώσιμες επενδύσεις στην Αιολική Ενέργεια.


