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Η Ευρωπαϊκή στρατηγική στοχεύει στη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου με παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και της 

ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα. Η ευρεία χρήση των ΑΠΕ και η βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με εφαρμογές ενεργειακών τεχνολογιών 

χαμηλού άνθρακα αποτελούν τις κύριες κατευθύνσεις μιας μακράς πορείας για την 

επίτευξη των στόχων.  

Μετά τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 αναμένεται να ακολουθήσουν 

ακόμη πιο φιλόδοξοι στόχοι για το 2030, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεση “Energy 

Roadmap 2050” υιοθετεί τον φιλόδοξο στόχο  μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην ενέργεια πάνω από 80% έως το 2050.  

Έτσι, η ευρεία χρήση των ΑΠΕ στις επόμενες δεκαετίες με εφαρμογές σε ηλεκτρικές και μη 

ηλεκτρικές χρήσεις, καθώς και στις μεταφορές, αποτελούν την απάντηση για την επίτευξη 

των στόχων.  

Μια σημαντική παράμετρος είναι το ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ σε 

σχέση με τα ορυκτά καύσιμα στα επόμενα χρόνια. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον η ανάπτυξη 

των ΑΠΕ γίνει με βάση τις εμπεριστατωμένες μελέτες και τις βέλτιστες αποδόσεις για να 

οδηγήσει μέσα από ένα φιλικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογών σε μια ανταγωνιστική 

οικονομία. Ήδη στην Ευρώπη μερικές χώρες θέτουν τις βάσεις για την ευρεία ανάπτυξη των 

ΑΠΕ στην πορεία για το 2050 με κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, επιδιώκοντας ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασμού και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Στην Ελλάδα με το υψηλό δυναμικό διαγράφεται αβέβαιο το μέλλον των ΑΠΕ μέσα από ένα 

σαθρό θεσμικό πλαίσιο και μετά τις τελευταίες αποφάσεις, προκαλώντας την δυσαρέσκεια 

τόσο των επενδυτών όσο και των καταναλωτών. Οι επενδύσεις στην ηλεκτρική ενέργεια 

έχουν μακρύ χρονικό ορίζοντα ζωής και εκμετάλλευσης οπότε απαιτείται σταθερό 

επενδυτικό περιβάλλον και ανάπτυξη της αγοράς.  
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Η λειτουργία του ηλεκτρικού τομέα και η εκμετάλλευση των ΑΠΕ όπως καθιερώθηκε στην 

Ελλάδα με το θεσμικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας δεν 

οδηγούν στην βιώσιμη ανάπτυξη και εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα υπάρξουν 

δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία για μακρά περίοδο. Η ανάπτυξη των 

ΑΠΕ με τα αναμενόμενα οφέλη δεν μπορεί να γίνει μέσα από αυτή την πανσπερμία νόμων 

και αποφάσεων επιμένοντας στη γραφειοκρατία και προσθέτοντας νέα εμπόδια και 

επιβαρύνσεις. 

Μετά τις τελευταίες αποφάσεις και την αντιφατική πολιτική της πολιτικής ηγεσίας 

εμφανίσθηκαν και άλλα προβλήματα στην αγορά των ΑΠΕ που καθιστούν αβέβαιο το 

μέλλον τους. Η παρούσα κατάσταση της αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια και στις ΑΠΕ, η 

οποία καθημερινά όλο και περισσότερο επιδεινώνεται, χαρακτηρίζεται από την αδυναμία 

πληρωμής των παραγωγών και την αύξηση των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές, ενώ 

παρατηρείται αδικαιολόγητη αδράνεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το έλλειμμα 

του Ειδικού Λογαριασμού αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς με άμεσο κίνδυνο να μην 

μπορούν να στηριχθούν οι ΑΠΕ και οι επενδύσεις.  

Χρειάζονται επείγοντα μέτρα για να εξασφαλισθεί  η βιώσιμη πορεία των ΑΠΕ και η 

ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς επίσης και για την προστασία του ηλεκτρικού 

τομέα και των καταναλωτών από υπερβολικές επιβαρύνσεις. Είναι απόλυτη ανάγκη να 

δημιουργηθεί μια σταθερή αγορά με διαφάνεια και προοπτικές στην ανάπτυξη των ΑΠΕ με 

τα αναμενόμενα οφέλη για την προσέλκυση των επενδυτών αντί της αβεβαιότητας και των 

προβλημάτων που επικρατούν σήμερα.  

Το ΙΕΝΕ με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει μια 

απογευματινή εκδήλωση με θέμα: «Η βιωσιμότητα των επενδύσεων ΑΠΕ: Κρίσιμες 

επιλογές» εν όψει αυτών των σημαντικών προβλημάτων που παρατηρούνται τελευταία 

στην λειτουργία της αγοράς και στις προοπτικές των ΑΠΕ. Με δικαιολογημένη απορία 

παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες μια κλιμακούμενη ένταση γύρω από τις ΑΠΕ αλλά 

και την αδυναμία του συστήματος  να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις και προσδοκίες.  

Γι’ αυτό το ΙΕΝΕ απεφάσισε να οργανώσει την ανωτέρω εκδήλωση με την συμμετοχή των 

βασικών φορέων και παραγόντων της αγοράς, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια διεξοδική 

συζήτηση και μια εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων με στόχο την αναζήτηση λύσεων 

και την διατύπωση προτάσεων.  

Το ΙΕΝΕ με την εκδήλωση αυτή ευελπιστεί να δώσει ένα όραμα για το ελπιδοφόρο μέλλον 

των ΑΠΕ ώστε η ανάπτυξή τους να αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη προς την κοινωνία και 

την οικονομία σε μακροπρόθεσμη βάση για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας.  
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