
θαη λα πξνζθεξζεί αμηόπη-

ζηε θαη πξνζηηή ελέξγεηα ζε 

όινπο ηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν Δμποπικό & Βιομησανικό 

Δπιμεληηήπιο Αθηνών 

(ΔΒΔΑ) θαη ην Δλληνικό  

Ινζηιηούηο Δπισειπημαηικόηη-

ηαρ & Αειθόπος Ανάπηςξηρ 

(Ι.Δ.Α.) δηνξγαλώλνπλ ζε ζπ-

λεξγαζία κε ηελ Boussias 

Communications,  

ηελ Γεπηέξα 13 Ιαλνπαξίνπ 

2014 ζην μελνδνρείν Μεγάιε 

Βξεηαλία, ζηελ Αζήλα ην ζηξα-

ηεγηθό πλέδξην:  

“Investing in Energy 2014’’ 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ αγν-

ξά ελέξγεηαο, ζηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή ΔΔ, ζηε γεσπνιηηηθή 

θαη γεσνηθνλνκία ησλ θνηηα-

ζκάησλ & αγσγώλ ηεο επξύηε-

ξεο πεξηνρήο νξίδνπλ ην λέν 

πιαίζην επθαηξηώλ θαη επελδύ-

ζεσλ θαη ηηο βαζηθέο παξακέ-

ηξνπο γηα ην ζρεδηαζκό ζηξαηε-

γηθήο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο 

ρώξαο. 

ηόρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη 

λα ραξηνγξαθήζεη ηηο ηξέ-

ρνπζεο εμειίμεηο 

ζην ρώξν ηεο 

ελέξγεηαο, εηδη-

θόηεξα ησλ 

πδξνγνλαλζξά-

θσλ θαη ησλ 

λέσλ ελεξγεηα-

θώλ ππνδνκώλ, 

λα δηεξεπλήζεη 

ηελ γεσπνιηηηθή 

θαη γεσνηθνλν-

κηθή ζεκαζία 

ηνπο, λα θαηα-

δείμεη ηηο επθαη-

ξίεο ζπλεξγαζί-

αο θαη ην 

όθεινο πνπ 

ζπλεπάγνληαη, 

θαη λα θαηαγξά-

ςεη ηηο ζέζεηο 

ησλ εηαίξσλ ηεο 

αγνξάο, πξνθεηκέλνπ ελη-

ζρπζεί ε ζέζε ηεο ρώξαο 

ςνέδπιο ‘Investing in Energy’ 2014 

ΙΕΑ 
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Σημεία ιδιαίτεροσ 

ενδιαφέροντος: 

 ηείληε μαρ ηο email 

ζαρ ζηην διεύθςνζη  

iea@iea.org.gr  

 Για να ζαρ  αποζηέλ-

λοςμε ηο Newsletter 

μαρ ζε μοπθή PDF. 

 Γνωπίζηε μαρ ηιρ δικέρ 

ζαρ ιδέερ, πποηάζειρ 

και ζσόλια με email 
ππορ ηην ομάδα ύνηα-

ξηρ ηος Newsletter.  

Περιετόμενα 

τεύτοσς: 

πλέδξην Investing in 

Energy 2014 1 

Γελδξνθπηεύζεηο & 

Αλαδαζώζεηο 2 

Δθζέζεηο               

Eco-Δλεξγείλ 3 

Δζπεξίδα Δπελδύ-

ζεηο & Πξννπηηθή 4 

2ν πλέδξην γηα ηελ 

Δλέξγεηα & Αλάπηπμε 5 

πλέδξην Δπελδύζεηο 

& Πξννπηηθή 2013 6 

  

Για πεπιζζόηεπα www.iea.org.gr 

Αγαπηηά Μέλη,  

Με ιδιαίηεπη σαπά θέηοςμε ζηην διάθεζη ζαρ ηο 4ο ενημεπωηικό Newsletter. ηο διάζηημα 

από ηην πποηγούμενη επικοινωνία μαρ ηο ΙΔΑ ζηήπιξε ή ζςμμεηείσε ζε μια πληθώπα δπά-

ζεων για να πποωθήζει ηοςρ εςπύηεποςρ ζηόσοςρ ηος. Όλερ αςηέρ ηιρ ππωηοβοςλίερ ηιρ 

θέηοςμε ζε γνώζη ζαρ, έηζι ώζηε να ζσημαηίζεηε μια πλήπη και αναλςηική εικόνα. 



 

Σα έηη 2012 και 2013 ηο Δλληνικό Ινζηιηούηο Δπισειπημαηικόηηηαρ & Αειθό-
πος Ανάπηςξηρ (ΙΔΑ) διοπγάνωζε και ζςμμεηείσε ζε μια ζειπά πεπιβαλλο-
νηικών δπάζεων πος είσαν ζαν ζημείο αναθοπάρ ηην Πάπνηθα. Αναλςηικό-
ηεπα, ςλοποιήθηκαν: 

Πεπιβαλλονηικέρ Δπάζειρ Πάπνηθαρ (2012/2013) 

ΚΔΡΓΟ θαη ATTIKI 

PRESS. 

Πεπιβαλλονηική Γπάζη 

ζηην Πάπνηθα (5/2013):  

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο 

θαη ην ΙΔΑ δηνξγάλσζαλ κε 

επηηπρία ζε ζπλεξγαζία κε 

ην ΚΔΑΝ, ελέξγεηα πεξηπνί-

εζεο πεξηνρήο ηεο Πάξλε-

ζαο, ηελ Κπξηαθή 26 Μαΐνπ 

2013. Οη εξγαζίεο, πεξηιάκ-

βαλαλ βνηάληζκα θαη πεξη-

πνίεζε θπηαξίσλ, μεθίλε-

ζαλ ην πξσί θαη νινθιεξώ-

ζεθαλ ην κεζεκέξη. ην 

ηέινο ησλ εξγαζηώλ αθν-

ινύζεζε ειαθξύ γεύκα, 

επγεληθή πξνζθνξά ηνπ 

Regency Casino Mont Par-

nes. 

Πεπιβαλλονηική Γπάζη 

ζηην Πάπνηθα (11/2013):  

ε δξάζε νξγαλώζεθε από 

ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δζληθνύ Γξπκνύ Πάξλεζαο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΚΑΙ 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΙΔΑ, 

όπσο ήηαλ πξνγξακκαηη-

ζκέλν ζηηο 24/11/13 έγηλε ε 

ζπγθέληξσζε ησλ εζειν-

ληώλ, ε νπνία είρε πςειή 

ζπκκεηνρή αιιά ιόγσ αθα-

ηαιιειόηεηαο ησλ θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ ε δξάζε δελ 

πινπνηήζεθε.  

Οη παξηζηάκελνη εζεινληέο 

αθνύ απόιαπζαλ γηα ιίγν 

ηελ κνλαδηθή θύζε ηεο 

Πάξλεζαο αλαλέσζαλ ην 

ξαληεβνύ ηνπο γηα ηνλ Γε-

θέκβξην. 

Γενδποθύηεςζη / Αναδά-

ζωζη Πάπνηθαρ 

(11/2012): 

ην ΙΔΑ θαη ν Φνξέαο Γηαρεί-

ξηζεο ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ 

Πάξλεζαο, δηνξγάλσζαλ κε 

ηδηαίηεξε επηηπρία ελέξγεηα 

αλαδάζσζεο & πεξηπνίε-

ζεο ηεο Πάξλεζαο, ζηηο 18 

Ννεκβξίνπ 2012. 

Η δξάζε πξαγκαηνπνηήζε-

θε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Αλαπηπμηαθνύ πλδέζκνπ 

Γπηηθήο Αζήλαο (ΑΓΑ), 

ηεο Alpha Bank, ΚΔΑΝ, 

ΓΔΗ AE, ΓΔΠΑ AE, C.C.C. 

SA, PIZZA FAN SA, ΜΟΤ-

ΣΑΚΑ ΑΔ, ONETEAM 

ΑΔ κε ρνξεγνύο επηθνηλσ-

λίαο Boussias Communica-

tions, SBC CHANNEL, 

IEA με ηιρ  

δπάζειρ  

μαρ   

ενιζσύοςμε ηο  

πεπιβάλλον  

Πεπιζζόηεπα ζηο 

www.iea.org.gr 
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Γεύηεπη Έκθεζη 

«Eco-Δνεπγείν 

2013» 

Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Αεη-

θόξνπ Αλάπηπμεο (ΙΔΑ) θαη 

νη Δθδόζεηο ΙΚΣΙΝΟ  

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Boussias Communica-

tions δηνξγάλσζαλ ηελ 

δεύηεξε Έθζεζε Δμνηθνλό-

κεζεο Δλέξγεηαο «Eco-

Δλεξγείλ 2013» 

Η Έθζεζε έγηλε ζηνλ θεληξη-

θό εμσηεξηθό εθζεζηαθό 

ρώξν ηεο ΣΔΥΝΟΠΟΛΙ 

ζην Γθάδη από ηηο 25 έσο 

θαη 28 Απξηιίνπ 2013. 

πγθεθξηκέλα, 

Η Έθζεζε έιαβε ρώξα ζηηο 

αίζνπζεο «Νίθνο Γθάηζoο» 

θαη «Κσλ/λνο Καβάθεο» θαη 

ζηνλ θεληξηθό-εμσηεξηθό 

εθζεζηαθό ρώξν ηεο ΣΔ-

ΥΝΟΠΟΛΙ ζην Γθάδη, από 

ηηο 25 έσο ηηο 28 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 

2013. 

Η Έθζεζε «Eco-Δλεξγείλ 

2013» ήηαλ κηα εθδήισζε, 

κε θύξην ζηόρν ηελ πξνώ-

ζεζε θαη πξνβνιή ππεξε-

ζηώλ θαη πξντόλησλ πνπ 

εμνηθνλνκνύλ ελεξγεηαθνύο 

πόξνπο θαη αμηνπνηνύλ ηηο 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεη-

αο, ζηνπο ηνκείο:  

 Φςζικό Αέπιο,  

 Δνεπγειακό Κηίπιο, 

 Αεπιοκίνηζη,  

 Πεπιβάλλον. 

 

Ππώηη Έκθεζη 

«Eco-Δνεπγείν 

2012» 

Η Πξώηε Έθζεζε Δμνηθνλό-

κεζεο Δλέξγεηαο «Eco-

Δλεξγείλ 2012» δηνξγαλώ-

ζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία 

από ην ΙΔΑ θαη ηηο Δθδόζεηο 

ΙΚΣΙΝΟ ζηνλ εθζεζηαθό 

ρώξν ηεο ΣΔΥΝΟΠΟΛΙ  

ζην Γθάδη από ηηο 5 έσο θαη 7 

ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2012 θαη  

πιαηζηώζεθε από παξάιιε-

ιεο πνιηηηζηηθέο θαη ελεκε-

ξσηηθέο εθδειώζεηο. 

 

Η πξώηε Έθζεζε «Eco-

Δλεξγείλ 2012» δηνξγαλώ-

ζεθε κε ζηόρν  ηελ πξνώζε-

ζε  πξντόλησλ θαη ππεξε-

ζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ εμνη-

θνλόκεζε  ελεξγεηαθώλ πό-

ξσλ θαη αμηνπνηνύλ ηηο αλα-

λεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθν-

ξίεο ζην site ηνπ ΙΔΑ. 

Εκθέζειρ Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ (2012-2013) 

Το ΙΕΑ 

διοπγάνωζε με 

επιηςσία δύο 

εκθέζειρ με 

θέμα ηην 

Εξοικονόμηζη  

ηηρ Ενέπγειαρ 

Σελίδα 3 
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δηαθόξσλ διαππαγμαηεςηι-

κών ικανοηήηων καηά ηην 

διαδικαζία ηων αηομικών 

και ζςλλογικών διαππαγμα-

ηεύζεων. 

Υαηξεηηζκνύο κεηαμύ άιισλ 

ζηελ εθδήισζε απεύζπλαλ ην 

ην Μέγαξν ηνπ ΔΒΔΑ ζηηο 30 

Ιαλνπαξίνπ 2013 έγηλε ε δηε-

μαγσγή ηεο εθδήισζεο κε 

ζέκα “ηπαηηγικέρ Γιαππαγ-

μαηεύζεων”  

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

αλαπηύρζεθαλ ζέκαηα ησλ 

Μέινο Γ.. ΔΒΔΑ θ. Μπάκπεο 

Μσξαΐηεο, ν Καζεγεηήο Οηθν-

λνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζε-

λώλ θ. Αλδξέαο Νηθνιόπνπινο 

θαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΙΔΑ θ. 

Αιέμαλδξνο Γηαλλέινο. 

ηπαηηγικέρ Διαππαγμαηεύζεων (1/2013) 

Σελίδα 4 

Δράσεις  

ΙΕΑ 

Υλοποιούμε, 

Σσμμετέτοσμε, 

Στηρίζοσμε. 

Ενημερωτικό Δελτίο 

12/2013   

Σν Δλληνικό Ινζηιηούηο 

Δπισειπημαηικόηηηαρ & 

Αειθόπος Ανάπηςξηρ (ΙΔΑ) 

θαη ε Boussias Communi-

cations δηνξγάλσζαλ κε 

επηηπρία ηελ Δζπεπίδα: 

Δπελδύζεηο ζηελ Διιάδα θαη 

Αλαπηπμηαθή Πξννπηηθή,  

ηελ Πέκπηε, 6 Γεκεμβπίος 

2012,  

ζην Ακθηζέαηξν ηεο Διιελν-

ακεξηθαληθήο Έλσζεο.  

Η εθδήισζε εηέζε ππό ηελ 

αηγίδα ηνπ ΔΒΔΑ,  

ηνπ Τποςπγείος Πεπιβάλλο-

νηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηι-

κήρ Αλλαγήρ  

θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηή-

ξημε ηεο Δλληνοαμεπικανικήρ 

Ένωζηρ.  

Εζπεπίδα: Επενδύζειρ και Πποοπηική (12/2012) 

(ηελ ηειεπηαία 3εηία) επηηπρεκέ-

λεο πξαθηηθέο  

ή έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηερλνινγί-

εο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθκε-

Σν ΙΔΑ ππνζηήξημε, κε ζεζκη-

θή ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γ.. ζηελ Κξηηηθή Δπηηξν-

πή, ηα Environmental 

Awards. 

Σα βξαβεία απεπζύλνληαη ζε 

όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο - Οξγα-

ληζκνύο  

θαη Φνξείο Σνπηθήο Απηνδηνί-

θεζεο πνπ έρνπλ εθαξκόζεη 

ηάιιεπζε, αμηνπνίεζε ή δηα-

ρείξηζε ησλ πγξώλ ή ζηε-

ξεώλ απνβιήησλ,  

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία 

ή ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Η ηειεηή απνλνκήο έγηλε ζηηο 

18 Γεθεκβξίνπ 2012 ζην 

Ξελνδνρείν Athenaeum In-

tercontinental. 

Environmental Awards 2012 (12/2012) 



Competitiveness. 

Τπνζηήξημε ζπκκεηνρηθά ην Diploma In 

Negotiations ( www.din.aueb.gr) ηνπ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 

ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ). 

Δπίζεο, ην ΙΔΑ ππνζηήξημε κε επηηπρία 

Σν ΙΔΑ ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηνπ 4th 

Distance Selling & E-commerce 

Conference. 

Σν ΙΔΑ ζπκκεηείρε ζην Executive 

Briefing: Aneesh Chopra and the 

Greek Government on Reforms & 

ην 10th Marketing Directors Forum, ην 

νπνίν ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθόηεξε εηή-

ζηα εθδήισζε ησλ Γηεπζπληηθώλ ηειε-

ρώλ ηνπ Marketing.  

Πεξηζζόηεξα γηα ηηο δξάζεηο ζα βξείηε 

ζην www.iea.org.gr 
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2o ηπαηηγικό ςνέδπιο για κλάδο Ενέπγειαρ (3/2013) 

Σν Δμποπικό & Βιομησανικό 

Δπιμεληηήπιο Αθηνών (ΔΒΔΑ) 

θαη ην Δλληνικό Ινζηιηούηο Δπι-

σειπημαηικόηηηαρ & Αειθόπος 

Ανάπηςξηρ (ΙΔΑ) δηνξγάλσζαλ 

κε ηδηαίηεξε επηηπρία, ζε ζπλεξγα-

ζία κε ηελ Boussias Communi-

cations ην 2ο ζηπαηηγικό ςνέ-

δπιο κε ζέκα:  

Δπενδύζειρ ζηην Δνέπγεια και 

Αειθόπορ Ανάπηςξη 2013. 

Σν πλέδξην  πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηδηαίηεξε επηηπρία ηελ Παξα-

ζθεπή 1 Μαξηίνπ,  

ζην μελνδνρείν Μεγάλη Βπεηανί-

α ζηελ Αζήλα. 

Οη δηαθαηλόκελεο επθαηξίεο θαη νη 

πξνθιήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξ-

γεηαο ηεο ρώξαο καο, απνηέιεζαλ 

ην αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2νπ ηξαηεγηθνύ 

πλεδξίνπ γηα ην θιάδν ηεο Δ-

λέξγεηαο.  

ην ζπλέδξην αναλύ-

θηκαν ζέκαηα όπσο: 

 Πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθόο ζρε-

δηαζκόο ηεο ρώ-

ξαο ζηα ελεξγεηα-

θά ζέκαηα 

 πκκεηνρή ηεο 

ελεξγεηαθήο αγν-

ξάο ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία 

 Αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο 

πξνζαξκνγήο ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο 

 Ο ξόινο ηεο Διιά-

δαο ζηελ πεξηθέξεη-

α ηεο Ννηηναλαηνιη-

θήο Δπξώπεο σο 

ελεξγεηαθή πύιε 

 Οη επεξρόκελεο 

απνθξαηηθνπνηή-

ζεηο ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο θαη νη 

ξπζκηζηηθέο κεηαβν-

ιέο ζηελ αγνξά 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξα επηζθεθζείηε  

www.investinginenergy.gr 

Σο ΙΕΑ επίζηρ ςποζηήπιξε: 



Λέλνξκαλ 244,  

ΣΚ 10443 ΑΘΗΝΑ 

Phone / Fax:  

210 51210213 

 

E-mail: iea@iea.org.gr  

ΙΕΑ 

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ: 
«Οικολογική ςνείδηζη, 

Επισειπημαηικόηηηα, 

ΟΙΚΟ-Επισειπείν» 

ΕΠ Ι Σ Κ ΕΦ ΘΕΙ Τ Ε ΤΗ Ν 

Τ ΟΠ ΟΘΕΣ Ι Α ΜΑ Σ Σ Τ Ο 

ΔΙ Α ΔΙ Κ Τ Υ Ο 

WWW. I EA . ORG . G R     

ςνέδπιο Επενδύζειρ & Αναπηςξιακή Πποοπηική (6/2013) 

Σν ΔΒΔΑ θαη ην ΙΔΑ δηνξ-

γάλσζαλ κε επηηπρία,  

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Boussias Communica-

tions,  

ην ζηξαηεγηθό ζπλέδξην κε 

ζέκα: Δπελδύζεηο ζηελ 

Διιάδα θαη Αλαπηπμηαθή 

Πξννπηηθή,  

ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζε-

θε ζηηο 28 Ιοςνίος 2013, 

ζην γλσζηό μελνδνρείν ηεο 

Αζήλαο Μεγάιε Βξεηαλία.  

 

ηο ζςνέδπιο παπέζηη-

ζαν εθπξόζσπνη ηεο Κπ-

βέξλεζεο, ν Πξόεδξνο θαη 

ε Γηνίθεζε ηνπ Δκπνξηθνύ 

θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειε-

ηεξίνπ Αζελώλ, ν Πξόε-

δξνο θαη ε Γηνίθεζε ηνπ ΙΔΑ 

θαζώο θαη πιήζνο αλώηα-

ησλ ζηειερώλ θαη εκπεηξν-

γλσκόλσλ.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πα-

ξνπζηάζηεθαλ πνιιέο ελδη-

αθέξνπζεο πξνηάζεηο ελί-

ζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθό-

ηεηαο ησλ Διιεληθώλ επη-

ρεηξήζεσλ, επελδπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κε εθαξκνγή 

ζε όιε ηελ αιπζίδα αμίαο 

θαη ηξόπνη ζύγρξνλνπ επη-

ρεηξείλ, κε πξνζαλαηνιηζκό 

ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηη-

θή. 

 

Κύπιοι ζηόσοι ηηρ εκδή-

λωζηρ αποηέλεζαν: 

- Η ανάδειξη ηων επενδυηι-

θώλ πξννπηηθώλ ζηελ Δι-

ιάδα 

- Η παπουζίαζη πποηάζε-

σλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσ-

ληζηηθόηεηαο ησλ Διιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ, 

- Η διαμόπθωζη επενδυηι-

θώλ ζηξαηεγηθώλ, κε θαζν-

ιηθή εθαξκνγή ζηελ Οηθν-

λνκία 

 

Μεηά ην αξρηθό θαισζόξη-

ζκα θαη ηελ εηζαγσγή πνπ 

έγηλε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

ΙΔΑ θ. Αιέμαλδξν Γηαλλέιν, 

η 1η Δνόηηηα ηος ςνε-

δπίος αθηεξώζεθε ζην ζέ-

κα: Δπελδύζεηο ζηελ Διιά-

δα θαη Αλαπηπμηαθή Πξνν-

πηηθή.  

 

Η 2η Δνόηηηα ζηο θέμα: Η 

Αλάπηπμε εληόο ηνπ Τπάξ-

ρνληνο Οηθνλνκηθνύ Πιαηζί-

νπ. Γπλαηόηεηεο θιάδνπ 

Δλέξγεηαο & Τπνδνκώλ, 

πκβνιή Ιδησηηθνπνηήζεσλ, 

Πξνζέιθπζε Ξέλσλ Δπελ-

δύζεσλ.  

 

Σν πλέδξην νινθιεξώζεθε 

κε ηελ δηεμαγσγή γόληκεο 

ζπδήηεζεο θαη ηα θαηαιεθηη-

θά ζπκπεξάζκαηα.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθν-

ξίεο δείηε ζην site ηνπ ΙΔΑ. 

 

Εκζηπαηεία ECO ENERGY 

Η Δκζηπαηεία ECO EN-

ERGY, «Δνέπγεια σθερ, 

ζήμεπα, αύπιο: Οι Σοπι-

κέρ Κοινωνίερ έσοςν ηο 

λόγο», δηνξγαλώλεηαη γηα 

πξώηε ρξνληά, από ην 

CISD, κε ηε ζπλεξγαζία θαη 

ππνζηήξημε ηνπ  Δλληνι-

κού Ινζηιηούηος Δπισειπη-

μαηικόηηηαρ και Αειθόπος 

Ανάπηςξηρ (IEA). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξν-

γξακκαηίδνληαη λα γίλνπλ  

 12 Αλνηθηέο Δθδειώζεηο  

 12 Πεξηθέξεηεο  

 12 Πόιεηο ζε όιε ηελ 

Διιάδα. 

Η πξώηε εθδήισζε αθν-

ξνύζε ηελ Πεπιθέπεια Α-

ναηολικήρ Μακεδονίαρ – 

Θπάκηρ, ζηην Πόλη ηηρ 

Καβάλαρ. 

ηόρνο απνηειεί: ε ζπκκε-

ηνρή ησλ ηνπηθώλ θνηλσ-

ληώλ ζε κηα ζπδήηεζε γηα 

κηα ζεηξά από πξνθιήζεηο 

ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσ-

λία θαη ην πεξηβάιινλ.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθν-

ξίεο δείηε www.iea.org.gr 

 

http://www.iea.org.gr/
http://www.iea.org.gr/index.php?show_main_page=1

