
23ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2018» 
 

Το ετήσιο συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια & Ανάπτυξη» καθορίζει για μία ακόμη 
χρονιά την ενεργειακή ατζέντα σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. Με ειδικό θέμα 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενεργειακών Αγορών» το καθιερωμένο 
αυτό συνέδριο αποσκοπεί σε μια σφαιρική ενημέρωση για τα καίρια θέματα του 
ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Συμμετέχουν περισσότεροι από 
σαράντα Έλληνες και ξένοι ομιλητές και panelists.   
 
Μέγας Χορηγός του φετινού Συνεδρίου είναι η ΕΛΠΕ ΑΕ και  Κύριος Χορηγός ο 
ΑΔΜΗΕ. Βασικοί Χορηγοί του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνουν τους εξής: η ΔΕΗ 
ΑΕ, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργεια ΑΕ, την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ και την ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή Υποστηρικτές του Συνεδρίου: η Energean Oil & Gas, η ΔΕΠΑ ΑΕ, η 
Κυριακίδης Γεωργόπουλος Law Firm, ο ΗΡΩΝ, η Gastrade, η MAS Europe και το 
Energy Live  Χορηγοί Επικοινωνίας: KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Energia.gr, Voice Finance & 
Market, Fm Voice, Energypress. 

 

Μέγας Χορηγός 

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους 

κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της 

ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 

δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές της 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD). 

 

Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (45,5%) και το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (35,5%) ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (13,9%) και ιδιώτες (8,1%) 

επενδυτές. https://www.helpe.gr/ 

 

Κύριος Χορηγός 

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να 
αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο 
πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, 
συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο 

εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και 
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αξιόπιστο. 
 
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά 
διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος 
πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ. 
 
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής: 
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 
24% State Grid Europe Limited  
 
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). http://www.admie.gr/  

 

Χορηγοί 

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής 

και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με 

περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη 

υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει 

περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο 

ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, 

καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ). https://www.dei.gr  

 

 Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ 

Α.Ε.) διαχειρίζεται τις Αγορές Ενέργειας και τις 

Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές σύμφωνα 

με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων. 

http://www.enexgroup.gr/  
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Η MYTILINEOS είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της χώρας, 
στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Έργων EPC, 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. 
Η πολυσχιδής επιχειρηματική της δραστηριότητα 
αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική 
οικονομία, με αξιοσημείωτη παρουσία διεθνώς. 

Η Εταιρεία εισήχθη το 1995 στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών και μετέχει στο δείκτη υψηλής 

κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Τα τελευταία χρόνια σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη, τόσο 
του κύκλου εργασιών, όσο και των κερδών της, και συνέβαλλε αποφασιστικά, 
στην δημιουργία υποδομών στην χώρα μέσω των δραστηριοτήτων της. 

Η MYTILINEOS αποτελεί μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στον κλάδο των 
Έργων EPC (Engineering – Procurement – Construction). Η MYTILINEOS 
αναλαμβάνει και υλοποιεί, μέσω της εμπορικής ονομασίας ΜΕΤΚΑ, 
ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα από τη μελέτη και την προμήθεια έως την 
κατασκευή τους και επιτυγχάνει μια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες 
αναπτυσσόμενες αγορές, εκτελώντας παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, 
Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας Αφρικής ως μια από τις 
σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Σήμερα, η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Μεταλλουργίας μέσω της 
επωνυμίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο 
καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
https://www.mytilineos.gr/  

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/  
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Υποστηρικτές 

 
Energean Oil & Gas is an independent E&P 

company focused on developing resources 

in the Eastern Mediterranean, 

where it  holds 13 licenses and operates 

assets with a production track record of 

more than 37 years. Since March 2018 Energean listed in the London Stock 

Exchange (LSE:ENOG). 

Energean started its operations by acquiring the Prinos licences, offshore North 

East Greece in 2007, containing just 2 mmboe of audited 2P reserves at that time. 

Ten years later, the Company had created a balanced portfolio of production and 

development assets, totaling 1.5 TCF of gas and 73.3 mmboe 2P reserves, and 

48.1 mmboe 2C resources. The company employs 385 (excluding sailors, 

subcontractors etc.) dedicated and highly-skilled professionals. 

https://www.energean.com/  

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) είναι η δημόσια εταιρεία παροχής 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η εταιρεία, με έτος ίδρυσης 
το 1988, λειτουργεί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας 
του ΤΑΙΠΕΔ. Το 2005, με σκοπό την απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου, ιδρύθηκε η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως πλήρως 
ελεγχόμενη θυγατρική για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα. Από τότε, η ΔΕΠΑ πωλεί αέριο σε μεγάλους 
καταναλωτές και στις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου. Το 

φυσικό αέριο εισάγεται μέσω αγωγών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία και στον 
τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας. http://www.depa.gr/  

 

Kyriakides Georgopoulos law firm (KG) dates back to the 1930s and is recognized as 

one of the most prestigious law firms in Greece. 

It numbers over 100 highly skilled lawers actively 

involved in the provision of the legal services to 

high profile Greek and international clients. The 

firm’s structured approach to both the 

relationship with our clients, as well as to internal 

process, provides a measurable benefit to its clients. The firm strives to ensure that its 

clients remain engaged and up-to-bate throughout the duration of our relationship. 

KG law firm has a strong interest in energy issues including Oil and Gas with a diverse 

client portfolio. http://www.kglawfirm.gr/  
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Ο ΗΡΩΝ είναι ένας Όμιλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην Παραγωγή, 
Προμήθεια και Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με έναρξη εργασιών ήδη από το 2000, 
διαθέτει πλέον την υποστήριξη τριών μεγάλων 
ενεργειακών Ομίλων. 

Ο ΗΡΩΝ ιδρύθηκε από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον 
τομέα της παραγωγής ενέργειας από συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) 
στην Ελλάδα και διεθνώς. Το 2009, εισέρχεται στη μετοχική σύνθεση η ENGIE 
(πρώην GDF Suez), ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2014, ολοκληρώνεται 
επιτυχώς η είσοδος και της QATAR PETROLEUM (μέσω της εταιρείας QPI GAS & 
POWER OPC.), μίας ακόμη παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον ενεργειακό χάρτη, 
στο μετοχικό κεφάλαιο του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΗΡΩΝ ΙΙ. 

Ο ΗΡΩΝ είναι ο πρώτος ιδιωτικός Όμιλος που δραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια 
της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας στην  Ελλάδα. Κατασκεύασε και 
λειτουργεί επιτυχώς από το 2004, την πρώτη ιδιωτική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
στην Ελλάδα. Το 2009, ακολούθησε ένας δεύτερος σταθμός συνδυασμένου 
κύκλου στην ίδια θέση. 

Ο ΗΡΩΝ συμμετέχει ουσιαστικά στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό και 
Προγραμματισμό, οι σταθμοί του αποτελούν επιτομή της τεχνολογίας και η 
λειτουργία τους είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της αγοράς. 
Διαθέτοντας ισχυρή μετοχική και παραγωγική βάση, ο Όμιλος είναι σε θέση να 
προσφέρει ουσιαστικά και μακροχρόνια οφέλη στους πελάτες και στους 
συνεργάτες του. http://www.heron.gr/ 

Η GASTRADE Α.Ε. είναι μία εταιρεία κοινής ωφέλειας που έχει σαν σκοπό της την 
ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και 
διαχείριση συστημάτων φυσικού αερίου με 
τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και 
οικονομικά αποδοτικό.  

Η GASTRADE A.E. μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται 
τις αναγκαίες υποδομές για την παραλαβή, μεταφορά και διανομή φυσικού 
αερίου καθώς και για την αποθήκευση, υγροποίηση ή αεριοποίησή του.  

Η GASTRADE Α.Ε. αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία 
χορηγήθηκε Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 19-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΦ0-
2ΣΠ) με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (απόφαση 29/2011 
της 25-7-2011). http://www.gastrade.gr 
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 Over its 40 years of operation, MAS S.A. has developed an organization offering 

total sales and technical support coverage not 

only in Greece but also in the wider 

international area.  With an extensive know-

how on the systems it provides and internal capabilities that few companies 

possess, MAS S.A. today, known for the quality of its work and its customer 

oriented approach, is among the few European companies who have the ability to 

undertake complex projects on a turn-key concept. The company’s manpower 

includes highly specialized degree engineers forming a team considered as one of 

the best in its field.  Its flexible structure allows it to be equally efficient and 

competitive for simple customer requirements as well as for demanding 

projects.  MAS S.A. covers a wide area of expertise giving it the ability to undertake 

the solution of complex problems in key market areas such as Power generation, 

Heavy Industry and Shipping. https://www.maseurope.com/ 

Η πλατφόρμα ενεργειακών δεδομένων EnergyLive αποτελεί μια καινοτόμο 

υπηρεσία με θέα στις αγορές ενέργειας. 

Καθημερινά συλλέγεται πληθώρα ενεργειακών 

δεδομένων, τα οποία κατόπιν επεξεργασίας 

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/ 

Το 23ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2018» οργανώνεται 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 
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