
 
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
Μία Πρωτοβουλία για τις  επιχειρήσεις και την ανάπτυξη στην 
Ελλάδα 
  
Διήμερο Αναπτυξιακό forum : 
 

«ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
Α΄ Μέρα: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ- 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΥΔΡΟΓΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ-FISIKON, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Β΄ Μέρα: «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ  LNG 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ - NHΣΙΩΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ 
  
Πρόταση συμμετοχής Δήμου 
Αλεξανδρούπολης  (4 - 5  Νοεµβρίου 2015) 
  
Προς: 
κ. Γιάννη Φαλέκα 
Αντιδήµαρχο ενέργειας & φυσικών πόρων 
Δήµος Αλεξανδρούπολης 
  
Από: 
Αντα Σεϊμανίδη 
Οικ. συντάκτρια- συντονίστρια της επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α-
 Energy 
  
Aλέξανδρο Bραχνό 
Επιστημονικό Συνεργάτη 
  
Θέματα: 
1) Πρόταση συμμετοχής Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στο forum: «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (4 
- 5  Νοεμβρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel) 
2)  Συνάντηση με το εξειδικευμένο επιτελείο μας 
Αγαπητέ κύριε Φαλέκα, 
Σε συνέχεια επικοινωνίας μας και σχετικού σας ενδιαφέροντος, 
αποστέλλουμε  και εγγράφως την αναλυτική παρουσίαση του 
επικείμενου επιχειρηματικού/επενδυτικού φόρουμ της επενδυτικής 
πρωτοβουλίας Α-Energy Investments, που οργανώνεται με τη 
συνεργασία της Eυρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία στην 



Ελλάδα και DG Εnergy), τη συμμετοχή των συναρμόδιων δημόσιων 
φορέων, του ιδιωτικού τομέα, της Αυτοδιοίκησης και της αγοράς 
(επιχειρηματικοί-βιομηχανικοί, ναυτιλιακοί φορείς κλπ), με 
θέμα «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 
 
Όπως θα δείτε, στα πάνελς του συνεδρίου αναπτύσσονται και 
προβάλλονται θέματα άμεσης επικαιρότητας. Λόγω της συνολικής 
προσέγγισης του αναπτυξιακού ρόλου του ΦΑ, χωρίσαμε τα θέματα ανά 
ημέρα, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό και επιχειρήσεις να μπορούν να 
παρακολουθήσουν τους κύκλους που τους ενδιαφέρουν. 
 
Την Α΄ μέρα (4 Νοεμβρίου), αναπτύσσονται ανάμεσα σε άλλα, η 
επικείμενη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ΦΑ, οι επεκτάσεις 
δικτύου των ΕΠΑ και τα λοιπά έργα υποδομής, η υπό εξέλιξη 
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, οι επιχειρηματικές δυνατότητες που 
αναμένεται ότι θα προκύψουν από τον ΤΑP  και τον IGB, οι πλωτές 
εγκαταστάσεις LNG,  η αεριοκίνηση, η ανάπτυξη του FISIKON, οι 
έρευνες υδρογονανθράκων, οι δυνατότητες  χρηματοδότησης από 
το νέο ΕΣΠΑ. 
 
Η  Β΄ μέρα (5 Νοεμβρίου) είναι αφιερωμένη στο LNG. Έμφαση, 
δίνεται ανάμεσα στα άλλα:  
Στην πρόκληση της προώθησης και χρηµατοδότησης των 
υποδοµών και εφαρµογών LNG. Στον εκσυγχρονισµό του 
νοµοθετικού πλαισίου που αφορά την ασφάλεια και τη χρήση 
(µεταφορά, αποθήκευση, κατανάλωση) του LNG στην ναυτιλία, 
στην παραγωγή ενέργειας και στις χερσαίες µεταφορές.  Στα ήδη 
υπάρχοντα ενδιαφέροντα  για την ανάπτυξη υποδοµών, χερσαίων 
και πλωτών. Στις δυνατότητες χρηµατοδότησης των επενδύσεων 
ανάπτυξης της χρήσης του LNGστο ναυτιλιακό, µεταφορικό, 
ενεργειακό τοµέα και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές. Στην 
παρουσίαση των βέλτιστων τεχνολογικών εφαρµογών 
του LNG στην ναυπηγοκατασκευή, στην προµήθεια του στη 
ναυτιλία (bunkering) και σε άλλες χρήσεις στις νησιωτικές 
περιοχές. Στην υπό κατασκευή Τρίτη αποθήκη υγροποιηµένου 
αερίου στην Ρεβυθούσα κα. 



 
Kοινό στο οποίο απευθυνόμαστε 
Τόσο τα πάνελς, όσο και οι σχετικές  παρουσιάσεις, απευθύνονται σε 
κορυφαία στελέχη του Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα, φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επενδυτές, ναυτιλιακές εταιρείες, 
βιομηχανίες, κατασκευαστικές εταιρείες, στελέχη πρεσβειών και 
της ΕΕ, ευρωβουλευτές, πολιτικά κόμματα καθώς επίσης εταιρείες, 
οργανισμούς αλλά και επιλεγμένους  καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται άμεσα για χρήση και αξιοποίηση του Φυσικού 
Αερίου. Aναμένουμε περίπου 600 - 700 άτομα κατά τη διάρκεια του 
διημέρου προερχόμενα και από διαφορετικούς επιχειρηματικούς 
χώρους (δήμοι, αυτοκίνητο, ναυτιλία, βιομηχανία κλπ.) 
 
Συμμετοχή της αγοράς 
Σε ότι αφορά τη συμμετοχή της αγοράς στο φόρουμ, αναμένεται 
καθολική και πάλι λόγω του εύρους της θεματολογίας. 
 
Προβολή του συνεδρίου 
Θα εκδοθούν συνολικά έξι δελτία τύπου, τα αναλυτικά συμπεράσματα 
δε, θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά  στα sites των χορηγών επικοινωνίας 
και των συνεργαζόμενων φορέων. 
  
Χορηγοί επικοινωνίας θα  είναι το AΠΕ (Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων), η ΕΡΤ, το Fortune, το Capital.gr, ενεργειακά 
πόρταλς κ.α. 
  
Ηλεκτρονική έκδοση με τα συμπεράσματα  θα αποσταλεί στους 
συναρμόδιους φορείς και υπουργεία.  
  
Aπό την ΕΕ, αναμένουμε εκπροσώπηση από το εδώ γραφείο (είμαστε 
με συνεχή συνεργασία), ενώ από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της 
ΕΕ (DG ENERGY) έρχεται συνήθως στα φόρουμ μας ο νομικός 
σύμβουλος, κ. Βen Vαν  Hοutte.	


