
Βιομηχανία και ενεργειακές εταιρείες υποστηρίζουν έμπρακτα 

το 3rd  Energy Tech Forum 
 

Η οργάνωση για τρίτη  συνεχή χρόνια του Energy Tech Forum αναμφίβολα 
αποτελεί ένα ορόσημο που βοηθά στην καθιέρωση της εκδήλωσης και την 
ανάδειξη της ως θεσμού, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που 
καταβάλλεται από το energia.gr, το ΙΕΝΕ  και άλλους φορείς που στόχο έχει την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης εγχώριας ενεργειακής τεχνολογίας και την 
προώθηση της καινοτομίας ως κοινής συνισταμένης. Στην προσπάθεια τους αυτή 
το energia.gr και το ΙΕΝΕ βρήκαν αρωγούς και συμπαραστάτες μια επίλεκτη 
ομάδα εταιρειών και οργανισμών οι οποίοι ως χορηγοί και υποστηρικτές 
συμμερίστηκαν το όραμα των οργανωτών και έσπευσαν να βοηθήσουν το όλο 
εγχείρημα. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση την ανωτέρω εταιρειών και 
οργανισμών. 
 
Βασικοί Χορηγοί του Forum: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Cenergy, Υποστηρικτές του 
Forum: Ensco, EnergyLive και EditCom, Χορηγοί Επικοινωνίας: Ναυτεμπορική, 
Naftemporiki.gr, Energia.gr 

 

Χορηγοί 

 

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία στο χώρο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με δραστηριότητα την Ανάπτυξη, 

Κατασκευή, Χρηματοδότηση 

και Λειτουργία έργων ΑΠΕ 

(αιολική, υδροηλεκτρική, 

ηλιακή, βιομάζα, διαχείριση 

απορριμμάτων). 

 

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με ένα μεγάλο αριθμό έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, υπό 

κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης ισχύος περίπου 6.000 MW, έχει 

ηγετική θέση στην Ελλάδα, καθώς και παρουσία στην Κεντρική και Νοτιο - 

Ανατολική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δραστηριοποιείται επίσης σε διεθνείς συλλογικές δράσεις 

για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (European Renewable Energy Federation, EREF). 

http://www.terna-energy.com/  

 

http://energia.gr/
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Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings  αποτελείται από πρωτοπόρες εταιρίες σε 
δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όπως αυτοί 
της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών με ισχυρή 
οικονομική θέση, επιτυχημένη μακρόχρονη 
παρουσία και πολλά υποσχόμενο μέλλον. 
Περιλαμβάνει: 

Τη Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW), έναν από τους 
σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων 

διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη 
μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένα σημαντικό προμηθευτή του 
κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς.  

Τον Όμιλο Cablel® Ελληνικά Καλώδια, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς 
καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 
για διάφορους τομείς όπως η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι 
τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και οι υποδομές. 

Είτε πρόκειται για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, 
πετρελαίου προς διύλιση, φυσικού αερίου προς μονάδα παραγωγής ρεύματος, 
είτε ηλεκτρικού ρεύματος από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, οι εταιρίες μας έχουν 
τις ποιοτικές λύσεις για να φέρουν την ενέργεια μέχρι στην τελική κατανάλωση. 
http://www.cenergyholdings.com/el/  

 

Υποστηρικτές 

Η EnSCo AG είναι ένας ευέλικτος έμπορος ενεργειακών 

προϊόντων που δραστηριοποιείται στις χονδρικές 

αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Κεντρικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (C / SEE) και στις 

ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές αγορές. Η EnSCo AG 

ιδρύθηκε από τους επαγγελματίες της αγοράς 

ενέργειας με προτεραιότητα την αποτελεσματικότητα: εφαρμόσαμε μια δομή 

χωρίς φτερά που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δημιουργία αξίας μέσω 

καινοτόμου σκέψης. Τα βασικά μας στοιχεία είναι ο λαός μας, το επιχειρηματικό 

πνεύμα και η νοοτροπία που αναζητούν αξία. 

Η EnSCo συμμετέχει στις κύριες αγορές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

στη C / SEE. Μέσω των δικών μας δικτύων και των δικτύων των συνεργατών μας 

έχουμε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στην περιοχή. Μπορούμε να παραδώσουμε ισχύ σε περισσότερα από 

25 σύνορα και να προσφέρουμε πρόσβαση σε 7 ανταλλαγές ενέργειας. 

Παρακολουθούμε ενεργά και αναλύουμε τις φυσικές ροές ενέργειας, τις 

διασυνοριακές μεταφορικές ικανότητες και τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, 

http://www.cenergyholdings.com/el/


προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας και το χαρτοφυλάκιο 

των πελατών μας. http://www.ensco.eu/about-us.php  

 

H εταιρεία ΙΤΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την αξιοποίηση της σημαντικής 
γνώσης και εμπειρίας των 
ιδρυτών και των συνεργατών της 
στα πεδία της εφαρμοσμένης 
μηχανικής και της 
χρηματοδότησης και διαχείρισης 

έργων. Το 1996 η ΙΤΑ απορρόφησε τη μελετητική εταιρεία EUROEN A.E. , 
ειδικευμένη σε μελέτες ενεργειακών έργων, κυρίως σχετιζόμενων με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Σήμερα ο όμιλος εταιρειών ΙΤΑ έχει καθαρά ενεργειακό προσανατολισμό. 
Λειτουργεί ως μελετητής, κατασκευαστής και επενδυτής ενεργειακών έργων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη Σταθμών 
Συμπαραγωγής και δικτύων Τηλεθέρμανσης. Είναι μοναδικός μέτοχος 100% της 
εταιρείας ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ που κατασκεύασε και λειτουργεί την 
Τηλεθέρμανση της πόλης των Σερρών. 

H ΙΤΑ σε συνεργασία με την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της 
Δανίας τη DONG A/S παρείχε υπηρεσίες Συμβούλου στη ΔΕΠΑ και την ASPROFOS 
σε όλα τα θέματα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα. 
 
Στην αιολική ενέργεια, η ΙΤΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις κορυφαίες 
διεθνώς εταιρείες ανεμογεννητριών για περισσότερο από 15 χρόνια και έχει 
δημιουργήσει μια δυναμική αγορά για την αιολική ενέργεια στην Ελλάδα που 
ειναι σε διαρκή ανάπτυξη. 
 
Με την μοναδική και μακρόχρονη εξειδίκευσή της στις επενδύσεις αιολικών 
πάρκων, η ΙΤΑ ανέπτυξε, σαν κορυφαίος τεχνικός και οικονομικός σύμβουλος στο 
είδος της, πλήθος αιολικών επενδύσεων, διαδίδοντας την φιλοσοφία και την 
τεχνολογία της αιολικής ενέργειας και εξασφαλίζοντας την επιτυχία των 
επενδύσεων σε δυναμικούς πελάτες και επενδυτές. Αναγνωρίζεται πλέον ως ο 
κορυφαίος Σύμβουλος Αιολικών Επενδύσεων στην Ελλάδα. 
 

Η πλατφόρμα ενεργειακών δεδομένων EnergyLive αποτελεί μια καινοτόμο 

υπηρεσία με θέα στις αγορές ενέργειας. 

Καθημερινά συλλέγεται πληθώρα ενεργειακών 

δεδομένων, τα οποία κατόπιν επεξεργασίας 

http://www.ensco.eu/about-us.php


και ανάλυσης προβάλλονται σε γραφήματα μέσα από ένα μοντέρνο UI. 

Η  πλατφόρμα EnergyLive συμβάλλει καθοριστικά στην έγκυρη πληροφόρηση, 

στην εξοικονόμηση χρόνου αλλά και στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. 

https://www.energylive.gr/ 

 

 Η EditCom ιδρύθηκε το 2002 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την 

Αθήνα με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες στον χώρο της εταιρικής 

επικοινωνίας και ενημέρωσης. Μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της συγκαταλέγεται η διαχείριση του energia.gr, η έκδοση του 

Greek Energy Directory και η ετήσια οργάνωση του Energy Tech Forum.   

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 

Η Ναυτεμπορική ιδρύθηκε το 1924, από τους αδελφούς Αθανασιάδη 
σηματοδοτώντας την εμφάνιση του οικονομικού τύπου στην Ελλάδα. Η πρώτη 

έκδοσή της ήταν με τον τίτλο «Ναυτικόν 
και Εμπορικόν Δελτίον» στις 4 Απριλίου 
του 1924 με έδρα τον Πειραιά. Κατά τη 
διάρκεια της κατοχής διέκοψε την 

έκδοσή της και επανεκδόθηκε στις 8 Μαρτίου του 1945. Στις 2 Αυγούστου του 
1948 μετονομάστηκε σε «Ναυτεμπορική» και μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα 
όπου και συνεχίζεται έκτοτε η έκδοσή της σε μικρό σχήμα (0.35Χ0,25). 

Είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα μεταξύ των οικονομικών 
εφημερίδων της Ελλάδας, πρώτη σε κερδοφορία, πρωτοπόρος σε διεθνείς 
συνεργασίες με ένα από τα δημοφιλέστερα site του ελληνικού διαδικτύου, 
βραβευμένο με το Grand Ermis και το Ermis Gold στην κατηγορία Best Media Site. 
Ταυτόχρονα η Ναυτεμπορική προσφέρει στους συνδρομητές της περισσότερες 
από 30 ειδικές (B2B) εκδόσεις το χρόνο καθώς και το τριμηνιαίο περιοδικό Digital 
Business.  

 

Η Νaftemporiki.gr, με στόχο πάντα την έγκυρη, άμεση και αντικειμενική 

ενημέρωση, διευρύνει συνεχώς τις 

δυνατότητές σας για πληροφόρηση. Ήδη από 

το 2003 το naftemporiki.gr παρέχει κατ' 

αποκλειστικότητα στους συνδρομητές της εφημερίδας "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" τα 

Premium Services σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σκοπό έχουν να σας 

δώσουν πρόσβαση σε ένα πλήθος σημαντικών και εξειδικευμένων 

πληροφοριών. http://www.naftemporiki.gr  

https://www.energylive.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.naftemporiki.gr/


 

Το www.energia.gr  είναι η παλαιότερη και πληρέστερη Ελληνική δικτυακή πύλη 

για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Η πύλη, 

που ξεκίνησε την λειτουργία της ως το πρώτο 

αποκλειστικό ενεργειακό site το 2001, λόγω του 

αντικειμένου της, ευρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, 

επέκταση και αναδιάταξη του πληροφοριακού της υλικού. Στόχος της πύλης είναι 

η προσφορά στον Έλληνα και ξένο χρήστη της πιο ενήμερης και έγκυρης 

πληροφόρησης πάνω σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος για την Ελλάδα και 

τον διεθνή χώρο. https://www.energia.gr/  
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