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Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ, 

Αξιότιµε κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,  

Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, 

Εξοχότατοι κύριοι πρέσβεις, 

Αγαπητέ Πρόεδρε του ΙΕΝΕ, 

Αγαπητά µέλη του ΙΕΝΕ, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Το φετινό συνέδριο συµπληρώνει 16 ολόκληρα χρόνια 

συνεχούς και συνεπούς οργάνωσης. Πέρα από θεσµό  το ετήσιο 

αυτό Συνέδριο αποτελεί σηµείο αναφοράς και ένα χρήσιµο             

βήµα προβληµατισµού και διαλόγου. Ένα Συνέδριο που είναι 

ανοικτό σε εισηγήσεις και παρεµβάσεις από όλες τις πλευρές 

της αγοράς, από τον ιδιωτικό και τον κρατικό τοµέα. Ένα 

Συνέδριο που είναι inclusive και όχι exclusive. 

 

Το φετινό Συνέδριο πραγµατοποιείται εν µέσω µιας ιδιαίτερα 

αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας πράγµα που δεν µας 

επέτρεψε, όπως τα προηγούµενα χρόνια, να οργανώσουµε την 

«Εβδοµάδα Ενέργειας». Ας ελπίσουµε ότι του χρόνου η 

κατάσταση θα έχει βελτιωθεί σε βαθµό που να µπορέσουµε να 

επαναλάβουµε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή εµπειρία. 

 



Όµως αυτό που αξιοποιήσαµε από την περσινή οργάνωση ως 

µια πολύ χρήσιµη προσθήκη είναι  η παρουσίαση 

επιστηµονικών ανακοινώσεων, βάσει της διαδικασίας «Call for 

Papers», οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στην 6
η
 Συνεδρία, 

αύριο το απόγευµα. Ένα επιπλέον βήµα που προσφέρει την 

ευκαιρία σε νέους επιστήµονες και τεχνολόγους να 

παρουσιάσουν καινοτόµες ιδέες και προσεγγίσεις για την 

βέλτιστη αξιοποίηση ενεργειακών πόρων. Συνολικά στο φετινό 

Συνέδριο συµµετέχουν 65 οµιλητές και panelists  που µεταξύ 

τους καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος του ενεργειακού τοµέα. 

 

Θα πρέπει να υπογραµµίσω ότι η αναπτυξιακή διάσταση 

αποτέλεσε βασική συνιστώσα του ετήσιου αυτού Συνεδρίου από 

τότε που ξεκίνησε και εξακολουθεί να αποτελεί βασική πτυχή 

του. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οφείλουµε να 

σταθούµε στην αναπτυξιακή προοπτική του ενεργειακού τοµέα. 

 

Στην Ελλάδα συνηθίζουµε να µεµψιµοιρούµε για την 

κατάσταση µας, διατυπώνοντας τις περισσότερες φορές σενάρια 

καταστροφολογίας και συνωµοσιολογίας αρνούµενοι να δούµε 

τα πράγµατα στην πραγµατική τους διάσταση. Ακόµα χειρότερα 

σπανίως εξετάζουµε µια κατάσταση βάσει µιας συνολικής 

προοπτικής έτσι που να µπορούµε να αναγνωρίσουµε ποία 

θετικά βήµατα έχουν συντελεστεί  και πώς αυτά µπορούν, 



προβαλλόµενα στο µέλλον, ν’ αποτελέσουν ‘λύσεις’ διεξόδου 

από την εκάστοτε ‘κρίση’ που µας ταλανίζει. 

Γι’ αυτό εάν κοιτάξουµε πίσω, τα τελευταία 20 χρόνια θα δούµε 

ότι στο διάστηµα αυτό επιτεύχθηκαν µερικά όχι ασήµαντα 

βήµατα προόδου.  

 

Να θυµίσω ότι το καλοκαίρι του 1996, όταν ξεκίνησε το 

Συνέδριο αυτό, η ενεργειακή αγορά κυριαρχείτο  από την ∆ΕΠ 

και την ∆ΕΗ. Ενώ η ∆ΕΠΑ δεν είχε καν παραλάβει τις πρώτες 

ποσότητες φυσικού αερίου. Τα δε πρώτα αιολικά πάρκα 

ανεξάρτητων παραγωγών είχαν µόλις αρχίσει να 

δροµολογούνται χάρις στον τότε πρωτοποριακό νόµο 2244/94. 

Με άλλα λόγια η ενεργειακή αγορά ήταν ερµητικά κλειστή στον 

ιδιωτικό τοµέα ενώ οι ΑΠΕ, µε εξαίρεση τα ηλιακά θερµικά, 

ευρίσκοντο σε µια εµβρυακή κατάσταση. Σήµερα όχι µόνο το 

µονοπώλιο της ∆ΕΗ  έχει καταργηθεί αλλά έχουµε ήδη τέσσερις 

καταξιωµένους και ανεξάρτητους παραγωγούς µε έξι (6) 

θερµικούς σταθµούς συνδυασµένου κύκλου µεταξύ τους, και 

επιπλέον µια µεγάλη µονάδα συµπαραγωγής από τις 

µεγαλύτερες στην Ευρώπη, αλλά και αρκετούς εισαγωγείς και 

εµπόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Σήµερα η αγορά  Φ. Αερίου 

έχει οριστικά ανοίξει και µάλιστα µε σηµαντική κινητικότητα, 

µε δεκάδες φορτία LNG ανεξάρτητων εισαγωγέων κάθε χρόνο 

ενώ στις ΑΠΕ και στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

παρατηρείται κοσµογονία µε εκατοντάδες ανεξάρτητους 



παραγωγούς να δραστηριοποιούνται  και µε την εγκατεστηµένη 

ισχύ από φωτοβολταϊκά, αιολικά και άλλες µορφές ΑΠΕ ν’ 

αυξάνεται συνεχώς.  Ενδεικτικά αναφέρω ότι η συνολική 

αιολική ισχύς φθάνει σήµερα τα 1,500 MW και αυτή των 

φωτοβολταϊκών τα 350 MW.  

 

 Η είσοδος και  δραστηριοποίηση ανεξάρτητων παραγωγών 

ενέργειας σε όλο το ενεργειακό φάσµα είναι πλέον 

αναµφισβήτητο γεγονός, κατ’ εφαρµογή των Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών και του µοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς που 

ακολουθείται στην Ε.Ε., κάτι που ενισχύθηκε περαιτέρω µέσω 

της ψήφισης του Ν.4001/2011 και της πλήρης υιοθέτησης του 

«3
ου 

Ενεργειακού Πακέτου». Κάτι που εξασφαλίζει ίσα 

δικαιώµατα πρόσβασης σε όλους τους παίχτες της αγοράς στον 

ηλεκτρισµό και στο φυσικό αέριο. Ακόµα µε το ανωτέρω Ν/Σ 

δροµολογείται η αξιοποίηση του υδρογονανθρακικού πλούτου 

της χώρας, κάτι για το οποίο το ΙΕΝΕ έχει λάβει θέση 

διαχρονικά υποβάλλοντας κατ’ επανάληψη απόλυτα 

τεκµηριωµένες προτάσεις.  

 

Όµως, υπάρχουν ακόµα αρκετά βήµατα που πρέπει να γίνουν 

ώστε να επιτευχθεί µια πραγµατική απελευθέρωση της αγοράς 

µε διαφανείς όρους λειτουργίας και ισότιµη πρόσβαση για 

όλους τους παίκτες. Επί σειρά ετών λέγαµε  ότι η αγορά µας, 

ειδικά στον ηλεκτρισµό, ευρίσκετο σε µια µεταβατική φάση. 



Αυτή όµως έληξε δια παντός. Ότι δεν πράξαµε τα τελευταία 10 

χρόνια πρέπει να το πράξουµε τώρα µέσα σε λίγους µήνες. Ήδη 

έχει εξαγγελθεί η πώληση µονάδων της ∆ΕΗ  σε ανεξάρτητους 

παραγωγούς ώστε να προσφερθεί το ίδιο µείγµα καυσίµων στον 

ανταγωνισµό. Απαιτείται τόλµη και αποφασιστικότητα ενώ η 

σύγκρουση µε τις δυνάµεις του παρελθόντος είναι 

αναπόφευκτη. Όµως η προοπτική που θα δηµιουργηθεί µε το 

πλήρες άνοιγµα της αγοράς είναι από κάθε άποψη σηµαντική, 

δηµιουργώντας νέες αναπτυξιακές και επενδυτικές ευκαιρίες 

και συµβάλλοντας ασφαλώς στην αύξηση της απασχόλησης. 

 

Πέρα από την κρίση της Ευρωζώνης που ταλανίζει την γηραιά 

ήπειρο και την Ελλάδα, σήµερα συντελούνται παγκοσµίως 

κοσµογονικές αλλαγές σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Σε 

ότι αφορά τις ενεργειακές αγορές από την Ασία µέχρι την 

Ευρώπη και από την Ρωσία ως την Αµερική και την Αφρική 

αυτές αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς, 

αναδιοργανώνονται και µετεξελίσσονται συµβάλλοντας στην 

δηµιουργία νέων ενεργειακών υποδοµών και νέων 

περιφερειακών αγορών. Θα µπορέσει άραγε η Ελλάδα, 

ξεπερνώντας τα σηµερινά της προβλήµατα να συµµετάσχει και 

να επωφεληθεί από την αναδιάταξη αυτήν των διεθνών αγορών, 

και τι σηµαίνει αυτό για την οικονοµία της; Αυτά και πολλά 

άλλα ερωτήµατα θα µας απασχολήσουν στο φετινό Συνέδριο το 



πρόγραµµα του οποίου όπως κάθε χρόνο είναι µεστό οµιλιών, 

παρουσιάσεων και συζητήσεων. 

 

Το φετινό ειδικό θέµα του Συνεδρίου είναι «Η Προσαρµογή 

της Ενεργειακής Αγοράς στις Νέες Συνθήκες της Ελληνικής 

Οικονοµίας». Ο καθηγητής κ. Παντελής  Κάπρος, Πρόεδρος 

του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΙΕΝΕ θα σας µιλήσει τώρα 

προδιαγράφοντας τους κύριους άξονες και στόχους του 

Συνεδρίου µας. 

 


