
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ηµερίδα ΙΕΝΕ για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανεξάρτητους 

Παραγωγούς 

 

Την Πέµπτη 10 Νοεµβρίου το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) οργανώνει 

Ηµερίδα µε θέµα, «Νέες Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής από Ανεξάρτητους 

Παραγωγούς και η Συµβολή τους στο Ενεργειακό Σύστηµα της Χώρας». Η 

Ηµερίδα θα φιλοξενηθεί στο αµφιθέατρο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στο κτίριο 

∆ιοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά (Αιόλου 82-84). 

Η Ηµερίδα αυτή του ΙΕΝΕ οργανώνεται επ’ ευκαιρία του νέου, υπό ψήφιση νόµου, 

για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και της αναµενόµενης ανακοίνωσης του 

διαγωνισµού του ∆ΕΣΜΗΕ για τα πιστοποιητικά ισχύος από τις νέες µονάδες που 

θα κατασκευασθούν από ανεξάρτητους παραγωγούς. Επίσης, µε την ολοκλήρωση 

της νέας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής 400 MW των ΕΛΠΕ στην Θεσσαλονίκη και 

την έναρξη κατασκευής του σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

330 MW στον Άγ. Νικόλαο Βοιωτίας από τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, οι προοπτικές 

για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν µία νέα 

δυναµική και ως εκ τούτου επιβάλλεται η παρουσίαση του όλου θέµατος σε ένα 

ευρύτερο κοινό. Η Ηµερίδα οργανώνεται µε πρωτοβουλία του ΙΕΝΕ και µε την 

αποκλειστική χορηγία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Την Ηµερίδα έχει προσκληθεί ν’ ανοίξει µε οµιλία του ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. 

∆ηµήτρης Σιούφας ενώ χαιρετισµό εκ µέρους της αντιπολίτευσης θα απευθύνει η 

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του Τοµέα Ανάπτυξης κα Άννα 

∆ιαµαντοπούλου. Στην Ηµερίδα θα οµιλήσει επίσης ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

∆ΕΗ κ. ∆ηµήτρης Μανιατάκης, ο Πρόεδρος του ∆ΕΣΜΗΕ ∆ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς 

και ο Πρόεδρος των ΕΛΠΕ κ. Τίµος Χριστοδούλου. Τα επενδυτικά σχέδια του 

Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής θα παρουσιάσει ο 

Πρόεδρος του Οµίλου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος ενώ τις νέες υπό µελέτη και 

κατασκευή µονάδες θα παρουσιάσει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ενέργειας του 

Οµίλου ∆ρ. Γιάννης ∆εσύπρης. Επίσης την πρώτη λειτουργούσα ιδιωτική µονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της 

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κ. Γιώργος Περιστέρης, οποίος θ’ αναφερθεί και στο ευρύτερο 

επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας. Αντίστοιχη παρουσίαση θα γίνει και για την 

µονάδα ηλεκτροπαραγωγής των ΕΛΠΕ στην Θεσσαλονίκη από εκπρόσωπο της 

εταιρείας. Παρουσιάσεις θα γίνουν επίσης από προσκεκληµένους Έλληνες και 

ξένους ειδικούς για θέµατα χρηµατοδότησης, διαχείρισης και εµπορίας 

ηλεκτρισµού.  

Το λεπτοµερές πρόγραµµα της εκδήλωσης εµφανίζεται στο δικτυακό χώρο του 

ΙΕΝΕ στο www.iene.gr . Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως 

επικοινωνήσετε µε τα γραφεία του ΙΕΝΕ στα τηλ. 210-3628457, 3640278. 

  

Αθήνα, 1 Νοεµβρίου 2005 


