
Διοργάνωση

ENERGY COMMODITIES 
CONFERENCE ‘17

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Μαΐου 2017, Αθηναΐς Πολυχώρος Πολιτισμού

Στην 3η διεθνή συνάντηση κύρους Energy Commodities Conference 2017 της  Αθήνας, μπαίνουν στην ατζέντα του διαλόγου τα 
κυρίαρχα ζητήματα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι εξελίξεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό ενεργειακό χώρο. Εππλέον ενισχύεται 
αποφασιστικά η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, με την παρουσία διεθνών traders και εταιριών κοινής 
ωφέλειας από χώρες της ΝΑ Ευρώπης. 

Στο φετινό συνέδριο θα τεθεί σε συζήτηση ο ρόλος των Χρηματιστηρίων Ενέργειας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η μετεξέλιξη του ΛΑΓΗΕ σε Χρηματιστήριο 
Ενέργειας στα πλαίσια του Μοντέλου Στόχου (Target Model), η διαπραγμάτευση των προϊόντων ΝΟΜΕ στη δευτερογενή αγορά και ο ρόλος του ΕΕΧ, καθώς και 
οι μηχανισμοί αποζημίωσης εγκατεστημένης ισχύος σε διαφορετικές χώρες. Επιπλέον,  θα παρουσιαστούν καινοτόμες λύσεις πληροφορικής για ενεργειακές 
εταιρίες και παρόχους που επενδύουν σε πλατφόρμες διαχείρισης ενέργειας. Ειδική αναφορά θα γίνει από εκπροσώπους διεθνών εταιριών κοινής ωφέλειας 
για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν, τον τρόπο με τον οποίο προσελκύουν πελάτες και για το βαθμό «ανοίγματος» της αγοράς σε γειτονικές χώρες. 

Το συνέδριο έχει σκοπό να συμβάλει στην εν εξελίξει συζήτηση 
σχετικά με τα ανοιχτά και σωρευμένα θέματα αναδιοργάνωσης της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Προκαλεί όχι 
μόνο ελληνικό, αλλά και διεθνές ενδιαφέρον, αν συνυπολογίσουμε 
ότι πολλές διεθνείς εταιρίες εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας δραστηριοποιούνται ήδη στις ελληνικές διασυνδέσεις, 
ενώ άλλες επεξεργάζονται τις προοπτικές εισόδου τους στην 
ελληνική αγορά ενέργειας. Επιπλέον, βαδίζοντας ολοένα και πιο 
κοντά στην ενοποίηση της ελληνικής αγοράς ενέργειας με την 
ιταλική, πρέπει να εξετάσουμε τους όρους με τους οποίους αυτό θα 
πραγματοποιηθεί.

Τα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο Συνέδριο θα 

καλύψουν το σύνολο του προβληματισμού για τις απαραίτητες 
παρεμβάσεις και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Επίσης θα παρουσιαστεί το πλαίσιο λειτουργίας ξένων 
Χρηματιστηρίων Ενέργειας σε ενοποιημένες αγορές, τα προϊόντα 
τύπου ΝΟΜΕ και η διαπραγμάτευσή τους στη δευτερογενή 
αγορά αλλά και οι ευκαιρίες που προκύπτουν για τους τελικούς 
καταναλωτές στη ΝΑ Ευρώπη με το υπό ολοκλήρωση πέρασμα 
από την εποχή των μονοπωλείων σε αυτή του ανταγωνισμού στις 
ενεργειακές αγορές.

Οι εργασίες του Energy Commodities Conference καθώς και το 
Σεμινάριο για στελέχη φιλοξενούνται στις 12 και 13 Μαΐου 2017, 
ενώ τη διοργάνωση έχει το Plant της Boussias Communications.

Διεθνής Συνάντηση για τον Ρόλο των Χρηματιστηρίων Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Αγορά

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Το συνέδριο απευθύνεται σε: • Εκπροσώπους από την Κυβέρνηση και τους διαμορφωτές πολιτικής (Υπ. Οικονομίας, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΚΑ) • Εκπροσώπους θεσμικών  

και ρυθμιστικών φορέων (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, Χρηματιστήριο κ.λπ.) • Στελέχη ενεργειακών εταιρειών (ΔΕΗ, ιδιώτες κ.λπ.) • Στελέχη βιομηχανιών • Στελέχη και μέλη 

θεσμικών ενώσεων μεγάλων καταναλωτών ενέργειας • Στελέχη γειτονικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας • Επενδυτές • Στελέχη τραπεζών • Traders / Brokers  

• Στελέχη συμβουλευτικών εταιριών • Ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές • Δικηγορικά γραφεία • Μέλη επιμελητηρίων και συνδέσμων

www.energycommodities.gr



Διοργάνωση

ENERGY COMMODITIES 
CONFERENCE ‘17

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Μαΐου 2017, Αθηναΐς Πολυχώρος Πολιτισμού

Διεθνής Συνάντηση για τον Ρόλο των Χρηματιστηρίων Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Αγορά

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αναλυτικά, η ατζέντα της συζήτησης θα συμπεριλάβει 

ζητήματα σχετικά με:

•   Τους όρους ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών 

ενέργειας και τον ρόλο των Χρηματιστηρίων ενέργειας σε 

αυτή την ενοποίηση.

•  Τον ρόλο του ΛΑΓΗΕ ως το ελληνικό χρηματιστήριο 

ενέργειας και το χρονοδιαγράμμα σε σχέση με το Market 

Coupling με την Ιταλία.

•  Τις διαφορές τιμών ανάμεσα σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης 

και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ενεργειακές 

εταιρίες.

•  Τις Αγορές Ισχύος (Capacity Markets), τι ισχύει σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, ποιες είναι οι ευρωπαϊκές επιταγές και τι 

μέλει γενέσθαι στη χώρα μας με το μόνιμο μηχανισμό ΑΔΙ.

•  Το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον στην προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Βαλκανικής.

•  Τις στρατηγικές των παρόχων στην προσπάθειά τους να 

αποσπάσουν μερίδια αγοράς από τις δεσπόζουσες εταιρίες.

•  Τις καινοτομίες που έρχονται για τα δίκτυα διανομής 

(έξυπνοι μετρητές).

•  Τις ιδέες και τις προτάσεις συνεργασίας Πολιτείας και 

ιδιωτικών εταιριών για την προώθηση της καινοτομίας.

•  Τα νέα εργαλεία της πληροφορικής και της διαχείρισης 

δεδομένων για ενεργειακές εταιρίες και οργανισμούς.

•  Τη συνεχιζόμενη δραστηριοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΕΧ) στην ελληνική Αγορά.

•  Το παρατηρητήριο τιμών.

•  Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.

…ΚΑΙ WORKSHOP TO ΣAΒΒΑΤΟ, 13 ΜΑΐΟΥ 2017!
Το Energy Commodities Conference 2017 περιλαμβάνει την επόμενη ημέρα, Σάββατο 
13/05/2017 δύο εξειδικευμένα σεμινάρια για τα στελέχη της Αγοράς, με τις παρακάτω 
θεματικές ενότητες:

1. Διαπραγματεύσεις για Ενεργειακές Εταιρίες και Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας.  
Διάρκεια 4 ώρες 
Εισηγητής: Δρ. Ανδρέας Νικολόπουλος, Diploma in Negotiations, Ο.Π.Α.  
(http://www.din.aueb.gr/ )
•   Στρατηγική μόνος εναντίον όλων
•   Διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις
•   Διαπραγματεύσεις εντός των εταιριών 

2. Job Opportunities in Power & Gas – a Headhunter’s View  
Διάρκεια 2 ώρες  
Εισηγητής: Jakob Bloch,CEO, Commodity Appointments Ltd  
(http://www.commodity.jobs/ )
•   Βελτίωση ικανοτήτων
•   Τρόποι προσέγγισης των πιο ικανών
•   Μεγιστοποίηση κινήτρου

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
Το συνέδριο αποτελεί την πιο δυναμική συνάντηση του χώρου της ενεργειακής  
αγοράς, με συνακόλουθα οφέλη την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, τη στοχευμένη 
ενημέρωση και την ενίσχυση της  δικτύωσης των ενδιαφερομένων. 
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:
•  Ενημερωθούν για τις αλλαγές που διαφαίνονται λόγω της ενοποίησης των 

ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας
•  Να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι Αγορές Ισχύος, τι σημαίνουν για νέες 

επενδύσεις, αλλά και ποιό το συνολικό τους κόστος
•  Συζητήσουν με τους ειδικούς ζητήματα αγορών, ενέργειας και διαμόρφωσης 

πολιτικής, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα λόγω των δημοπρασιών 
ΝΟΜΕ και της υποχρέωσης μείωσης των μεριδίων αγοράς της δεσπόζουσας εταιρίας

•  Εισηγηθούν ιδέες και σκέψεις για τις απαιτούμενες αλλαγές και τον τρόπο 
εφαρμογής τους.

Συμμετοχές: Μαρία Βασιλικούδη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 109), Ε: mvasilikoudi@boussias.com
Χορηγίες: Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 252), Ε: mkafeza@boussias.com, Ειρήνη Προεστάκη, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 388) Ε: iproestaki@boussias.com  
Περιεχόμενο: Κατερίνα Δρόσου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 261), Ε: kdrossou@boussias.com

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
1η συμμετοχή: 320 272€  + 24% ΦΠΑ | Πακέτο 3 συμμετοχών (2+1 δωρεάν) 640 544€ + 24% ΦΠΑ | Πακέτο 5 συμμετοχών (3+2 δωρεάν) 960 816€ + 24% ΦΠΑ 

• Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως ως τις 5/5/2017, ειδάλλως θα τιμολογηθεί το 50% του κόστους συμμετοχής. 

• Σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς έγγραφη ενημέρωση μέχρι τις 9/5/2017, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.

EARLY BIRD
-15% ΜΈΧΡΙ 18/4/17

www.energycommodities.gr
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