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Τε ζπλέρηζε ηήξεζεο ηεο δέζκεπζεο ηεο λα αληηκεησπίζεη ζπζηεκαηηθά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

κέζσ ηνπ ελεξγεηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο νηθνλνκίαο ηεο, επηβεβαίσζε ε γεξκαληθή πιεπξά κε 

ηελ απόθαζή ηεο λα δηνξγαλώζεη ηνλ «Γηάινγν ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ηελ Δλεξγεηαθή 

Μεηάβαζε (Berlin Energy Transition Dialogue/ BETD)» θαη ην επόκελν έηνο, γηα 8ε ζπλερόκελε 

ρξνληά, θαηά ην δηήκεξν 29-30 Μαρτίου 2022, ζην πιαίζην ηεο Δβδνκάδαο Δλέξγεηαο ζην 

Βεξνιίλν. 

Τν BETD, ην νπνίν θηινμελείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη επίζεκα ηα ηειεπηαία ρξόληα από ηε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε, απνηειεί κία θνηλή πξσηνβνπιία ε νπνία εθίλεζε ην 2015 από ηε 

Γεξκαληθή Οκνζπνλδία Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (BEE), ηε Γεξκαληθή Έλσζε Ηιηαθήο 

Δλέξγεηαο (BSW-Solar), ηε Γεξκαληθή Υπεξεζία Δλέξγεηαο (dena) θαη ηε γεξκαληθή 

εηαηξεία eclareon. Η ελ ιόγσ εηήζηα δηνξγάλσζε, ηελ νπνία Γεξκαλία έρεη θαηαθέξεη λα 

θαηαζηήζεη θνξπθαίν παγθόζκην γεγνλόο ζην πεδίν ελεξγεηαθώλ εμειίμεσλ θαη πξάζηλεο 

κεηάβαζεο, ζπγθεληξώλεη παξαδνζηαθά ζπκκεηνρέο νκηιεηώλ πςεινύ επηπέδνπ από πεξηζζόηεξεο 

από 100 ρώξεο ζε ηνκείο πνιηηηθήο, βηνκεραλίαο, επηζηήκεο θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κνηξαζηνύλ ηδέεο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα κία αζθαιή, νηθνλνκηθά 

πξνζηηή θαη πεξηβαιινληηθά ππεύζπλε παγθόζκηα ελεξγεηαθή κεηάβαζε. Κεληξηθή ηδέα ηνπ BETD 

απνηειεί ε δηθηύσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα ηε δόκεζε αλνηρηνύ δηαιόγνπ, 

δηακνηξαζκνύ εκπεηξηώλ θαη εύξεζεο ηερλνινγηθά εθηθηώλ ιύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο θαη 

πξάζηλεο κεηάβαζεο ζε παγθόζκην επίπεδν.  

Τν 2021, ρξνληά θαηά ηελ νπνία εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ην BETD έιαβε ρώξα ςεθηαθά, νη 

ζπκκεηνρέο ζε εξγαζίεο Forum μεπέξαζαλ ηηο 20.000, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 125 πςεινύ επηπέδνπ 

νκηιεηέο από πεξηζζόηεξεο από 130 ρώξεο, επί παξαδείγκαηη ε Πξόεδξνο ηεο Δ. Δπηηξνπήο, θα 

Ursula von der Leyen, ν εηδηθόο απεζηαικέλνο ησλ ΗΠΑ γηα ην Κιίκα, θ. John Kerry θαη ν Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (IRENA), θ. Francesco La 

Camera. 

Η ζεκαηνινγία ηνπ «BETD 2022», ε νπνία ηειεί αθόκα ππό δηακόξθσζε, κεηαμύ άιισλ 

αλακέλεηαη λα εζηηάζεη ζε δηεζλή ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, ελεξγεηαθή κεηάβαζε ππό θνηλσληθνύο 

όξνπο, πξόζβαζε ζηελ ελέξγεηα, νηθνλνκία πδξνγόλνπ θαη δηπισκαηία, ςεθηνπνίεζε, βηνκεραλία 

θαη θύθινη δσήο, θύιν θαη ελέξγεηα, «πξάζηλε» νηθνλνκία. Πέξαλ ησλ βαζηθώλ νκηιηώλ νη νπνίεο 

ζα ιάβνπλ ρώξα ζην πιαίζην ησλ 15 panels, παξάιιεια events ζρεδηάδεηαη λα ιάβνπλ ηε κνξθή 

γεπκάησλ εξγαζίαο, B2G θαη B2B ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ, pitches, ζπλεληεύμεσλ, νξγαλσκέλσλ 

επηζθέςεσλ θ.α. Δηδηθά όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηζόηεηαο θύινπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρώξα ην 

«Γεύκα Δξγαζίαο Γπλαηθώλ», ην νπνίν απνηειεί event δηθηύσζεο κε παξάιιεια breakout sessions 

θαη νκηιίεο από ηδξύηξηεο εηαηξεηώλ, επηζηήκνλεο θ.α. 

Κνξσλίδα ηνπ BETD απνηειεί ε απνλνκή ησλ βξαβείσλ «Start Up Energy Transition Award», 

ελόο δηεζλνύο δηαγσληζκνύ γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο κε θαηλνηόκεο ηδέεο νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ παγθόζκηα ελεξγεηαθή κεηάβαζε. Τα ηειεπηαία πέληε έηε, δηαγσληζκόο νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηε Γεξκαληθή Υπεξεζία Δλέξγεηαο (dena) θαη ην Παγθόζκην Σπκβνύιην 

Δλέξγεηαο έρεη ιάβεη πεξηζζόηεξεο από 2.300 αηηήζεηο από 102 ρώξεο. 



Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ζρεηηθώλ αηηήζεσλ από ηηο ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο είλαη ε 

31
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2022, ελώ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ από ηνλ επίζεκν 

ηζηόηνπν ησλ δηνξγαλσηώλ: https://www.startup-energy-transition.com/set-award/.                          
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