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Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, Κύριοι Βουλευτές, 
Κύριε Πρόεδρε της Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας 
Κύριοι Πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών 
Κυρίες και κύριοι οµιλητές από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις γείτονες χώρες 
Κύριοι εκπρόσωποι Εταιριών, 
Τραπεζών,Ενώσεων και Συνδέσµων 
Αγαπητοί Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι του 
χώρου της Ενέργειας 
 
 
Η παρουσία σας µας τιµά και θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω εκ 
µέρους όλων των Εταίρων και της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής του Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
Επί δεκαέξι συνεχή χρόνια, την ίδια εποχή, 
διεξάγεται αυτό, το σηµαντικότερο και 
µακροβιότερο, εθνικό συνέδριο για την 
ενέργεια και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.  
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Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου 
επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy 
Dialogue” που κατά παράδοση γίνεται κάθε 
χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη, 
αποτελούν τους πυλώνες ενός 
εποικοδοµητικού διαλόγου ευρείας κλίµακας 
που διεξάγει ο επιστηµονικός και τεχνικός 
κόσµος που ασχολείται µε τα ενεργειακά 
θέµατα σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
Θα ενθυµείστε ότι το ΙΕΝΕ ήδη από τη µεγάλη 
χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 κάλεσε την 
ενεργειακή κοινότητα των χωρών της ΝΑ 
Ευρώπης σε ένα ευρύ διάλογο στη 
Θεσσαλονίκη, για τις επιπτώσεις της κρίσης 
αυτής στα προγράµµατα των χωρών της 
περιοχής.  
 
Όµως εδώ, σήµερα , το ζητούµενο είναι 
εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για ένα 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα 
σκηνικό που έχει διαµορφωθεί, και στο οποίο 
καλούµαστε να προσαρµοστούµε.  
 
∆εν συζητάµε πλέον για εφαρµογή µεγάλων 
επενδυτικών προγραµµάτων, τα οποία 
υπάρχουν, αλλά µένουν στα συρτάρια των 
επιχειρήσεων λόγω έλλειψης οικονοµικής 
ρευστότητας σε όλο το σύστηµα υποστήριξης 
των επενδύσεων. Αυτή η νέα οικονοµική 
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πραγµατικότητα επιβάλλει, πιθανά, µία 
εντελώς καινούργια προσέγγιση, ένα εντελώς 
διαφορετικό τρόπο σκέψης, ίσως πιο 
απαιτητικό και περισσότερο προσαρµοσµένο 
τόσο σ’ αυτήν, όσον αφορά το εσωτερικό της 
Χώρας, όσο και στις προδιαγραφές της 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής αγοράς. 
 
Η νέα αυτή πραγµατικότητα απαιτεί την 
εφαρµογή θεσµικών, σε ότι αφορά την 
Πολιτεία, αλλά και Ρυθµιστικών κανόνων, 
συµβατών µε τα ισχύοντα στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Είναι αλήθεια ότι έγιναν σηµαντικά βήµατα 
προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία 
χρόνια. Εναρµονίστηκε η νοµοθεσία µας µε 
τις επιταγές των Οδηγιών 72 και 73 του 2009 
(του τρίτου πακέτου µέτρων), και εκδόθηκε 
για πρώτη φορά Κώδικας Φυσικού Αερίου ο 
οποίος µάλιστα εκσυγχρονίστηκε σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθµό.  
 
Ο Ρυθµιστής, µε τις δυνάµεις που του έχουν 
διατεθεί κάτω από τις δύσκολες οικονοµικές 
συνθήκες, καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες 
για τον εκσυγχρονισµό της αγοράς. Όµως 
αυτό δεν αρκεί, εκ των πραγµάτων, στο 
ελληνικό ενεργειακό σύστηµα όπως αυτό έχει 
διαµορφωθεί και εδραιωθεί τα τελευταία 
πενήντα χρόνια. Πρέπει να διαµορφωθούν οι 
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συνθήκες να εισακούεται ο Ρυθµιστής, 
κυρίως από τις κρατικές επιχειρήσεις.  
 
Αυτό αποτελεί αλλαγή κουλτούρας, και η 
προσαρµογή της ενεργειακής αγοράς σε αυτή 
τη νέα κουλτούρα θα µειώσει το ρυθµιστικό 
ρίσκο και θα βοηθήσει τις µελλοντικές 
επενδύσεις. Θα εδραιώσει την 
εµπιστοσύνη των εταίρων µας ότι 
αποδεχόµαστε τους κοινούς δι-εταιρικούς 
κανόνες. Ότι γνωρίζουµε (και βεβαίως 
γνωρίζουµε, διότι συµµετέχουµε στη 
διαµόρφωση), την ενιαία εσωτερική αγορά 
ενέργειας και του Target Model του 2014. 
 
∆εν υπάρχει δε αµφιβολία ότι αυτή η 
προσαρµογή θα καταστήσει τη Χώρα σηµείο 
αναφοράς σταθερών κοινοτικών κανόνων για 
όλη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και θα 
εξυπηρετήσει τα µελλοντικά διασυνοριακά 
έργα κοινοτικού ενδιαφέροντος, για τα οποία 
θα συζητήσουµε ειδικά σε αυτό το συνέδριο. 
 
Στο Συνέδριο αυτό εκτιµώ ότι τόσο η 
Κυβέρνηση, όσο και οι διεθνείς οργανισµοί 
και ο επαγγελµατικός κόσµος του ενεργειακού 
χώρου θα έχουν την ευκαιρία να 
προσδιορίσουν µεταξύ τους τουλάχιστον, την  
ισορροπία στην οποία επιθυµούν να καταλήξει 
η ενεργειακή αγορά την επόµενη µέρα της 
ολοκλήρωσης των µεγάλων αναδιαρθρώσεων 
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που είναι αναγκαίες και είναι µπροστά µας, 
όσο και τις απαιτούµενες  προτεραιότητες σε 
επενδύσεις στη συγκυρία της παρούσας 
οικονοµικής κρίσης για την επίτευξη του 
στόχου αυτού . 
 
Πλανώνται ερωτήµατα και ασκούνται κριτικές 
για τις διαδικασίες και το αποτέλεσµα µιας 
πραγµατικής αγοράς ενέργειας, για τις 
µορφές και τα εργαλεία, για τις εµπειρίες που 
έχουν από αυτά οι άλλες χώρες της 
ευρωζώνης και πως µπορούµε και εµείς να τις 
αξιοποιήσουµε εποικοδοµητικά.   
 
Ο υγιής και ισότιµος ανταγωνισµός µε 
ελεύθερη πρόσβαση στους ενεργειακούς 
πόρους της χώρας θα πρέπει να εξυπηρετείται 
µε κατάλληλο σχεδιασµό της αγοράς, και 
αυτό θα αποτελέσει ειδική συζήτηση στη 
διάρκεια του συνεδρίου. Ο στόχος είναι 
κοινός σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα: να 
δοθεί ουσιαστικά η δυνατότητα στον 
καταναλωτή να επιλέγει τον πάροχο 
ενεργειακών υπηρεσιών, ανταγωνιστικού 
κόστους και ικανοποιητικής αξιοπιστίας. 
 
Τόσο σήµερα όσο και στην προοπτική της 
τρέχουσας δεκαετίας, οι προκλήσεις για 
τον τοµέα της ενέργειας της χώρας είναι 
µεγάλες. Οι αλλαγές θα είναι µεγάλες. Οι 
στόχοι που έχουν τεθεί είναι φιλόδοξοι 
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τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκή Ένωση προς το στόχο των 
Target Models και της ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας. 
  
Η ενεργειακή κοινότητα, εταιρίες και στελέχη 
θερµικών και ΑΠΕ, περιµένει από την Πολιτεία 
και το Ρυθµιστή να παίξουν το ρόλο τους, και 
αυτό δεν αποτελεί ένα επικοινωνιακό ζήτηµα, 
αποτελεί ζήτηµα ουσίας. 
 
Ζούµε σε αντίξοες συνθήκες, και η ελπίδα για 
την ανάκαµψη, όπως προκύπτει από πολλές 
έγκυρες µελέτες, είναι εντοπισµένη στον 
ευρύτερο χώρο της ενέργειας. 
Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει ένα µαραθώνιο σε 
χρόνους που αντιστοιχούν σε αγώνες 
ταχύτητας. 
 
Στο πλαίσιο αυτών των εξαιρετικά 
ενδιαφερόντων εξελίξεων ο ρόλος του ΙΕΝΕ 
ενισχύεται ως συλλογικό και διαφανές µέσο 
διαβουλεύσεων, αναλύσεων και 
πληροφόρησης. Ο επιστηµονικός και τεχνικός 
κόσµος της ενέργειας στην Ελλάδα έχει και 
επιστηµονική και κοινωνική διαύγεια µε 
αποτέλεσµα οι δηµόσιες διαβουλεύσεις του 
στο Ινστιτούτο Ενέργειας να είναι υψηλού 
επιπέδου και να αναγνωρίζονται από 
µεγάλους διεθνείς φορείς οι οποίοι ανελλιπώς 
συµµετέχουν και συνδράµουν.  
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Κύριε υπουργέ, κύριοι του εθνικού 
κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, εµείς 
πιστεύουµε ότι αυτό το ανθρώπινο δυναµικό 
αποτελεί το µεγάλο εθνικό µας κεφάλαιο για 
την επόµενη µέρα, τη µέρα της ανάπτυξης. 
Αρκεί εµείς οι ίδιοι να πιστέψουµε σε αυτό.  
 
Ο διάλογος µέσα από αυτό το 16ο Συνέδριο 
ίσως βοηθήσει να κατανοήσουµε τις δικές µας 
δυνάµεις και να τις βοηθήσουµε να 
αναπτυχθούν. 
 
Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη 
συµµετοχή σας, σας εύχοµαι καλό και 
παραγωγικό διάλογο, και περιµένω την 
ουσιαστική συνδροµή σας σε αυτό το 
συνέδριο.  
 
 
 
Ι. Ν. ∆εσύπρης 
 
 


