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Ημερίδα 

«Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» 

 

Πέµπτη, 2 Ιουλίου 2009 

 

 

ΙΕΝΕ: Μονόδρομος η Πράσινη Επιχειρηματικότητα με Ανάπτυξη των 

ΑΠΕ και Απασχόληση 

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΕΒΕΑ στην Αθήνα 

η Ημερίδα που οργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με 

θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση», Στόχος 

της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση της κοινής γνώμης, αλλά και των 

επαγγελματιών του ενεργειακού κλάδου, των εταιρειών και των φορέων 

γενικότερα για θέματα που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα και 

την ενέργεια, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ και την 

εξοικονόμηση, καθώς και τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για 

δημιουργία απασχόλησης. 

 

Στα εισαγωγικά του σχόλια, ο συντονιστής της Ημερίδας κ. Γιάννης 

Χατζηβασιλειάδης, Γενικός Γραμματέας του ΙΕΝΕ και Πρόεδρος της 

Επιτροπής ΑΠΕ, υποστήριξε ότι σε μια περίοδο με παγκόσμια οικονομική 

κρίση και με ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα που 

περιμένουν άμεσες λύσεις προβάλλει η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη 

οικονομία, η πράσινη επιχειρηματικότητα. Η παρούσα κρίση δεν 

μετέβαλε τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το 2020 ούτε διαφοροποίησε 

την στρατηγική της για την ενέργεια και το περιβάλλον που 

αποφασίσθηκαν στο συμβούλιο κορυφής τον Μάρτιο 2007. Αντίθετα, 

δίδεται προτεραιότητα στις επενδύσεις που εξυπηρετούν αυτούς τους 

στόχους με την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών και με 

υποστηρικτικά μέτρα γιατί αφορά στο περιβάλλον και στην ποιότητα 

ζωής για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές αλλά τελικά και στην 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Έτσι, δίδονται ευκαιρίες για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες με έντονη την κοινωνική διάσταση 

αυξάνοντας την απασχόληση σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Τόσο ο 

δημόσιος τομέας που συνδέεται με δράσεις μεγάλης κλίμακας όσο και ο 

ιδιωτικός τομέας με την επιχειρηματικότητα καλούνται να αναπτύξουν 

τις κατάλληλες δράσεις. 
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Εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης μίλησε ο κ. Χαράλαμπος Πίππος, 

Διευθυντής ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, εκπροσωπώντας το 

Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΑΝ. κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη. Έμφαση 

στις ευκαιρίες που διαφαίνονται στην Ελλάδα έδωσε στην ομιλία του ο κ. 

Μουσουρούλης, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους τομείς ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

(προϊόντα ή εφαρμογές της λογικής «με το κλειδί στο χέρι»), ανάπτυξης 

εφαρμογών για διαχείριση και παρακολούθηση ενεργειακών έργων, 

παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από Επιχειρήσεις Ενεργειακών 

Υπηρεσιών (ESCO) με τη χρήση συμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας 

(EPC), καθώς και προώθησης ενεργειακής διαχείρισης και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων. 

 

Ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.ΑΝ., αναφέρθηκε στις 

πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν 329 

νέες επενδύσεις ΑΠΕ συνολικού κόστους 1,2 δις Ευρώ βρίσκονται σήμερα 

σε φάση ολοκλήρωσης και πρόκειται σύντομα να τεθούν σε παραγωγική 

λειτουργία. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να προσθέσουν νέα ισχύ 919 

MW στο Σύστημα, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ από 

ΑΠΕ από 1224, 4 MW σε λειτουργία στα τέλη του 2008, σε ύψος άνω των 

2.100 MW. Επικουρικά αναφέρεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς σήμερα 

είναι τριπλάσια σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ στο τέλος του 2004 

(426 MW). 

 

Ομιλώντας επίσης κατά την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας ο 

Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Σπύρος Κουβέλης αναφέρθηκε 

στους κοινούς διακομματικούς στόχους, που θεωρεί απαραίτητους, για 

την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Όπως ανέφερε οι ΑΠΕ και η δημιουργία 

απασχόλησης μέσω αυτών αποτελεί εξ’ άλλου έναν από τους πέντε 

αναπτυξιακούς πυλώνες του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα παρατήρησε ότι η Ελλάδα 

είναι σε θέση σήμερα, με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στις 

ΑΠΕ, να παράγει τεχνολογία και μάλιστα να την εξάγει προς τις χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, ο κ. Κουβέλης ετόνισε την ανάγκη για λόγους 

εξοικείωσης της κοινής γνώμης με το αντικείμενο, όπως προωθηθούν 

επενδύσεις ΑΠΕ ακόμα και στην Αττική. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας 

(ΕΛΕΤΑΕΝ), κ. Γιάννης Τσιπουρίδης αναφέρθηκε κυρίως στην πέρα από 

κάθε φαντασία χρονική υστέρηση που παρατηρείται στην προσαρμογή 

των νομοθετικών και θεσμικών πλαισίων και εμποδίζει την υλοποίηση 

επενδύσεων στον Αιολικό τομέα παρά τις δεσμεύσεις διαδοχικών 

κυβερνήσεων. Με τέτοιους ρυθμούς η επίτευξη εγκατάστασης των 
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10.000MW από Αιολικά που θα χρειασθεί μέχρι το 2010 είναι πρακτικά 

ανέφικτη, κατέληξε ο κ. Τσιπουρίδης προτρέποντας τους συμμετέχοντες 

σε οργάνωση τακτικών συναντήσεων διαμαρτυρίας ανά Υπουργείο. 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος εκινήθηκε και η ομιλία του κ. Κωνσταντίνου 

Φιλιππίδη, εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Σύνδεσμο 

Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) ο οποίος επεσήμανε ότι χωρίς 

την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ, ιδίως στον νησιωτικό 

χώρο, και χωρίς να γίνουν παρεκκλίσεις από το υφιστάμενο νομικό-

χωροταξικό πλαίσιο δεν μπορούμε να περιμένουμε επίτευξη των στόχων 

για το 2020. 

 

Εξ ίσου σημαντικές παρουσιάσεις έγιναν από την κα. Γεωργία Γληνού, 

Συντονίστρια της ομάδας ΑΠΕ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) η 

οποία αναφέρθηκε στην αδειοδοτική διαδικασία  και από τον Δρ. Νίκο 

Βασιλάκο, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών 

Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ο οποίος παρουσίασε με λεπτομερή στοιχεία 

τις επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης. Ποιο συγκεκριμένα ο Δρ. 

Βασιλάκος επεσήμανε ότι η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας, από την στροφή στην πράσινη Επιχειρηματικότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανέλθει στις 2,8 εκατ. θέσεις εργασίας μέχρι τον 

2020 εκ των οποίων 400.000 θέσεις θα είναι οι εντελώς νέες.    

 

Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος και οι Κώστας Τραβασάρος 

εκπροσωπώντας την Ένωση Βιομηχανικής Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) και 

την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανικών Ηλιακών Θερμικών, 

επισημαίνοντας ότι η διείσδυση των ηλιακών θερμικών θα δημιουργήσει 

απασχόληση και θα συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου. 

Μεταξύ των άλλων ομιλητών συμμετείχαν οι: Δρ. Γεώργιος Βόκας 

εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο κ. 

Άρης Παπαχρήστου, Γενικός Δ/ντής της εταιρείας Φωτοβολταϊκών  Silcio 

Α.Ε., ο Δρ. Γιάννης Καμπούρης από το ΔΕΣΜΗΕ, η κα. Μαργαρίτα 

Καραβασίλη, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, τ. Γεν. Επιθεωρήτρια 

Περιβάλλοντος ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ο Κώστας Αλεξόπουλος, Διπλ. Μηχ/λόγος – 

Ηλ/λόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Ι. 

Κάργας, Μηχ/λόγος – Ηλ/λόγος Μηχ/κός, ειδικός για θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία. 

 

Η Ημερίδα έληξε με συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης την οποία 

συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής και 

στην οποία συμμετείχαν με ουσιαστικές παρεμβάσεις τους οι : Δρ. 

Πλάτων Μπαλτάς, Πρόεδρος Enfinity Energy Greece ΕΠΕ, κ. Κων/νος 

Θεοφύλακτος, Ειδικός Γραμματέας, ΕΣΣΗΘ, Καθηγ. Μιχάλης Φυτίκας, 

Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Δρ. Παναγιώτης Παπασταματίου, 
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Αντιπρόεδρος, ΕΛΕΤΑΕΝ, κα Γιούλα Τσικνάκου, Δ/ντρια Ανάπτυξης 

Υδροηλεκτρικών Έργων, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. 

 

Κύριος Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, 

Χορηγοί οι Endesa Hellas AE και Martifer Group και Χορηγοί Επικοινωνίας 

ήταν η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και το Energia.gr. 

 

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας αυτής του ΙΕΝΕ πρόκειται σύντομα να 

αναρτηθούν στο site του Ινστιτούτου (www.iene.gr). 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2009 

 

 

 
ΧΟΡΗΓΟΣ 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

   

 


