
Κυρίεσ και Κφριοι φνεδροι, 

 

Κατ’ αρχι ευχαριςτϊ  το ΙΕΝΕ και τθν οργανωτικι επιτροπι του 

ςυνεδρίου για τθν πρόςκλθςθ τουσ, να παρουςιάςουμε ςε αυτό μερικζσ 

από τισ ςκζψεισ μασ, τουσ προβλθματιςμοφσ  μασ, και  τισ  

«προκλιςεισ» που δεχόμαςτε ςαν  επενδυτζσ, τθν τρζχουςα περίοδο 

νζων επενδφςεων μασ.. 

Πιςτεφω Κφριοι, ότι κανζνασ εκ  των παρευριςκόμενων δεν αμφιβάλει,  

ότι ςε ό,τι αφορά τθν παραγωγι, μεταφορά, και εμπορία τθσ Ενζργειασ 

διερχόμαςτε μια περίοδο ςθμαντικότατων ανακατατάξεων, 

επαναςχεδιαςμϊν, νζων ςυμμαχιϊν,  νζων ςτρατθγικϊν ςχεδιαςμϊν, 

αλλά ακόμα και νζων εκνικϊν ςυμφωνιϊν και αντιπαρακζςεων. 

Μζςα ςε ζνα τζτοιο αςτακζσ και ρευςτό περιβάλλον καλείται ο 

ςθμερινόσ διεκνισ, αλλά εν προκειμζνω   και ο Ζλλθνασ επενδυτισ , να 

αναπτφξει, να ςχεδιάςει, να αδειοδοτιςει και να υλοποιιςει 

ενεργειακζσ επενδφςεισ που κα είναι λειτουργικζσ, 

φιλοπεριβαλλοντικζσ,  ςυμβατζσ με τθν Εκνικι και Ευρωπαϊκι 

ςτρατθγικι, μακρόβιεσ, αλλά κυρίωσ και πρωτίςτωσ,  οικονομικά 

βιϊςιμεσ και επικερδείσ για τον επενδυτι.  

Γιατί βζβαια ποιοσ κανείσ δεν αμφιβάλλει  ότι ιδιωτικζσ επενδφςεισ 

χωρίσ ςαφι και αςφαλι πρόβλεψθ οφζλουσ, οφτε γίνονται οφτε 

ςχεδιάηονται,  αλλά είμαι βζβαιοσ οφτε καν επικυμθτζσ δεν είναι από 

τθν Πολιτεία .  

Ξεκινϊντασ από αυτι τθν γενικι διαπίςτωςθ, αναφζρουμε ότι ςιμερα 

εφκολα ο κάκε επενδυτισ με τα διατικζμενα μακθματικά εργαλεία και 

«μοντζλα» του, υπολογίηει τθν απόδοςθ και βιωςιμότθτα τθσ 

επζνδυςισ του, αρκεί βζβαια να εξαςφαλίηει ι καλφτερα να του 



εξαςφαλίηουν κάποια ελάχιςτα προαπαιτοφμενα που κεωρθτικά είναι 

μεν αυτονόθτα, ςτθν πράξθ όμωσ αποδεικνφεται ότι είναι δυςεφρετα ι 

και ςαφϊσ ανφπαρκτα.    

 

αν τζτοια προαπαιτοφμενα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε: 

 

1. Τθν ςτακερότθτα του κεςμικοφ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο κα 

πρζπει να δραςτθριοποιθκεί  ο Επενδυτισ. Τπάρχει τζτοια 

ςτακερότθτα ςτθ χϊρα μασ; Λυπάμαι αλλά πιςτεφω ότι όλοι οι 

παριςτάμενοι πιςτεφουν ότι αυτό το κεςμικό πλαίςιο, ςχετικά με 

τισ ενεργειακζσ επενδφςεισ,  αλλάηει ςτθ χϊρα μασ πολφ πιο 

ςυχνά από ότι οι Κυβερνιςεισ μασ. Μπορεί  άραγε ζνασ 

επενδυτισ να μθν προβλθματιςτεί ι πικανότατα να μθν 

αναςτείλει τισ επενδυτικζσ του φιλοδοξίεσ, όταν γνωρίηει ότι από 

τθν ςτιγμι που κα ξεκινιςει το ςχεδιαςμό τθσ επζνδυςθσ του 

μζχρι τθν ζναρξθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ, το κεςμικό πλαίςιο 

ενδζχεται να ζχει αλλάξει τόςεσ φορζσ και τόςο ςθμαντικά που 

ενδεχόμενα να βρεκεί και πάλι ςτθν αφετθρία του δρόμου του, 

παρά το γεγονόσ ότι ζχει ιδθ διατρζξει δρόμο κάποιων χρόνων  

και ζχει δαπανιςει ςθμαντικό ποςό για τον ςχεδιαςμό  και τθν 

αδειοδότθςι τθσ.  

Επιτρζψτε μια προςωπικι αναφορά, χωρίσ ιδιαίτερθ ςθμαςία αλλά 

απολφτωσ ενδεικτικι τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ ςε ότι αφορά 

αυτό το κζμα τθσ ςτακερότθτασ του Νομικοφ πλαιςίου. Ξεκίνθςα 

ςαν ιδιϊτθσ επενδυτισ πριν από 22 χρόνια, ςτον τομζα των ΑΠΕ, 

τομζασ ο οποίοσ πρϊτοσ ιδιωτικοποιικθκε με τον Νόμο 2244/94.  



Ξεκινιςαμε μια ομάδα μθχανικϊν,  αδειοδοτιςαμε, ςχεδιάςαμε  και 

καταςκευάςαμε ενεργειακά ζργα χωρίσ τθν ενεργό δράςθ 

«δικθγόρων» ι νομομακϊν, και οι επενδφςεισ μασ ολοκλθρϊκθκαν 

νόμιμα και χωρίσ εμπλοκζσ.  

ιμερα όμωσ με  το τεράςτιο  νομικό υπόβακρο των ενεργειακϊν 

ζργων, με τισ ατελείωτεσ αλλαγζσ και «βελτιϊςεισ» νόμων και Τ.Α.,  

θ κακθμερινι  και ενεργι απαςχόλθςθ δικθγόρων  κεωρείται 

απολφτωσ απαραίτθτθ και προαπαιτοφμενθ, για τον οποιοδιποτε 

επενδυτι... 

 

2. Δεφτερο προαπαιτοφμενο κεωρϊ ότι είναι θ προβλεψιμότθτα 

των οικονομικϊν ςυνκθκϊν και οικονομικϊν υποχρεϊςεων των 

επενδυτϊν. Ο επενδυτισ πρζπει να γνωρίηει τισ οικονομικζσ  και 

φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ ςε βάκοσ χρόνου, αλλά ακόμθ και 

τα ειςοδιματά του, εκεί βζβαια και μόνον εκεί, που θ Πολιτεία 

του προςφζρει τζτοια δυνατότθτα πρόβλεψθσ,  με ςκοπό  να 

προςελκφςει τθν επζνδυςθ και τον επενδυτι. 

Δεν είναι διανοθτό να απαιτοφμε μόνο από τον επενδυτι, τθν 

αξιοπιςτία και τθν φερεγγυότθτα, τον ςεβαςμό των οικονομικϊν 

του ςυμφωνιϊν και ςυμβαςιοποιθμζνων υποχρεϊςεων του, 

αλλά ταυτόχρονα, να αποδεχόμαςτε τθν ευχζρεια τθσ Πολιτείασ 

να ακυρϊνει ι ζςτω και να παρακάμπτει υπογεγραμμζνεσ 

ςυμβάςεισ, (τα γνωςτά PPA) , και να επαναδιατυπϊνει  χωρίσ 

προςχιματα νζουσ όρουσ, νζα τιμιματα ενζργειασ, νζεσ 

ςυνκικεσ παραγωγισ, διανομισ και εμπορίασ, παρακάμπτοντασ 

ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ . Εδϊ βζβαια πρζπει δυςτυχϊσ να 

παραδεχκοφμε ότι τα «new deals» δεν αποτελοφν Ελλθνικι 



ευρεςιτεχνία οφτε Ελλθνικι ιδιαιτερότθτα. Χϊρεσ όπωσ θ 

Βουλγαρία, θ Ρουμανία, θ Πολωνία, θ Ιςπανία  κλπ. ζδωςαν το 

παράδειγμα πριν αλλά και μετά από εμάσ.  

Απλά θ χϊρα μασ είχε τθν ανάγκθ να προθγθκεί όχι μόνο ςτθν 

ανατροπι των ςυμβαςιοποιθμζνων ταριφϊν αλλά και ςτθν 

δυςμενζςτατθ  μετατροπι και επιβάρυνςθ του φορολογικοφ τθσ 

πλαιςίου με όρουσ και ςυντελεςτζσ που ςαφϊσ ανατρζπουν κάκε 

ςχεδιαςμό και πρόβλεψθ. 

 

3. Τρίτο προαπαιτοφμενο, τρίτοσ παράγων απαραίτθτοσ για μια 

υγιι επζνδυςθ είναι ο δίκαιοσ και ιςοβαρισ ανταγωνιςμόσ. 

ιμερα δυςτυχϊσ, ζχω τθν εντφπωςθ  ότι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, ο 

ςθμαντικότεροσ αν όχι ο μοναδικόσ ςτόχοσ μιασ ενεργειακισ 

επζνδυςθσ είναι θ ανταγωνιςτικότθτά τθσ. Θα ζχετε βζβαια 

προςζξει ότι τϊρα πλζον τονίηεται θ φιλοπεριβαλλοντικι 

ιδιότθτα μιασ  επζνδυςθσ λιγότερο από ότι θ 

«ανταγωνιςτικότθτά» τθσ. Η αποκζντρωςθ τθσ παραγωγισ, θ 

απεξάρτθςθ από ειςαγόμενα καφςιμα, ο εκνικόσ ςχεδιαςμόσ 

τίκενται δυςτυχϊσ ςε δεφτερθ μοίρα ςε ςχζςθ με τθν 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ .  

  Διερωτϊμαι όμωσ, τι νόθμα ζχει, και ποφ οδθγεί αυτόσ ο ςτόχοσ τθσ  

         ανταγωνιςτικότθτασ , αν δεν ζχει εξαςφαλιςτεί με κρθςκευτικι 

κα ζλεγα ευλάβεια    θ παροχι ίςων όρων και ςυνκθκϊν.  

Πϊσ κα ανταγωνιςτεί μια Ελλθνικι ενεργειακι επζνδυςθ μια 

άλλθ αντίςτοιχθ βορειοκεντρικισ ευρωπαϊκισ χϊρασ όταν 

διαφζρουν ςθμαντικότατα  κα ζλεγα θ τιμι του καυςίμου, το 

κόςτοσ τθσ χρθματοδότθςθσ, οι φορολογικζσ επιβαρφνςεισ, το 



κόςτοσ μεταφοράσ και τόςοι άλλοι παράγοντεσ που επιδροφν ςτα 

οικονομικά αποτελζςματα τθσ επζνδυςθσ; Οι ανιςότθτεσ αυτζσ, 

κα ζλεγα ότι ενδεχόμενα ςε κάποια προγενζςτερθ περίοδο 

μπορεί να ιταν και ανεκτζσ. ιμερα όμωσ με τθν ςχεδιαηόμενθ 

και ςυνεχϊσ ολοκλθρονϊμενθ  ενεργειακι διαςφνδεςθ των 

χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και τθν ωσ εκ τοφτου 

κατανάλωςθ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα, που ενδεχομζνωσ 

παράγεται από τον λιγνίτθ τθσ Πολωνίασ, ι τα Τδροθλεκτρικά  τθσ 

κανδιναβίασ, αυτι θ υποχρζωςθ ανταγωνιςτικότθτασ ποφ κα 

οδθγιςει; Προςωπικά πιςτεφω ότι θ ανταγωνιςτικότθτα μιασ 

ενεργειακισ επζνδυςθσ είναι ςαφϊσ κεμελιϊδεσ μζλθμα του 

επενδυτι, αλλά θ εξαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν υγιοφσ 

ανταγωνιςμοφ είναι μζλθμα τθσ Πολιτείασ προκειμζνου να μθ 

δοφμε ςτθ χϊρα μασ τα προςεχι χρόνια τόςθ θλεκτροπαραγωγι, 

όςθ ςιμερα είναι θ παραγωγι Χάλυβοσ, ι 

Ναυπθγοεπιςκευαςτικι δραςτθριότθτα, θ βαριά 

Μεταλλοβιομθχανία ι οι μεταλλευτικζσ επιχειριςεισ μασ που ωσ 

γνωςτόν  εξαφανίςκθκαν «λόγω μθ ανταγωνιςτικότθτασ». 

 

4. Τζταρτο  προαπαιτοφμενο  για υγιείσ και μακρόβιεσ ενεργειακζσ 

επενδφςεισ κατά τθ γνϊμθ μου είναι θ διάκριςθ των 

τεχνολογιϊν. Δεν είναι δυνατόν θ Πολιτεία να αντιμετωπίηει με 

τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο τθν Kwh που παράγεται από ρυπογόνο 

λιγνίτθ,  ι  από φυςικό αζριο ειςαγόμενο, ι  από δυςεφρετεσ 

υδροδυναμικζσ πθγζσ, με αυτι που παράγεται  από ΑΠΕ. Δεν 

είναι δυνατόν τθ μια χρονιά να κάνουμε ευαγγζλιο και κεμελιϊδθ 

προγραμματικι  εξαγγελία κυβερνιςεων τθν πράςινθ ανάπτυξθ 



και μετά από λίγο να διατυμπανίηουμε ότι «ςτόχοσ μασ δεν είναι 

θ πράςινθ Kwh αλλά θ φκθνι Kwh». 

Επί τθ ευκαιρία δε, κζλω εδϊ να ςθμειϊςω ότι δεν είναι ευκφνθ 

ι ςφάλμα του επενδυτι, αν λόγω αβλεψίασ  ι αμζλειασ κάποιων 

κυβερνιςεων ι υπουργϊν, ξζφυγαν κάποιοι ποςοτικοί 

περιοριςμοί, υλοποιικθκαν κάποιεσ επενδφςεισ, ποςοτικά πλζον 

του επικυμθτοφ, με αποτζλεςμα να αυξθκεί υπζρμετρα λζει θ 

επιβάρυνςθ του ειδικοφ λογαριαςμοφ του ΛΑΓΗΕ και λόγω αυτοφ 

του λεγόμενου  ΕΣΜΕΑΡ.  

Οι επενδυτζσ επζνδυςαν με βάςθ τουσ κανόνεσ που θ επίςθμθ 

Πολιτεία κζςπιςε, και τα  PPA, τα  οποία θ επίςθμθ Πολιτεία 

κακιζρωςε και δεν είναι κατανοθτό πωσ μεταξφ δφο 

ςυναλλαςςόμενων (Επενδυτισ- Πολιτεία) μόνο  ο ζνασ διατθρεί 

το δικαίωμα αφερεγγυότθτασ και υπαναχϊρθςθσ, ενϊ ο άλλοσ 

αντιμετωπίηει αυςτθρότατεσ ποινζσ και ίςωσ αποκλειςμό από τον 

ςτίβο αν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του. 

 

5. Επόμενο προαπαιτοφμενο για μια δυναμικι επενδυτικι 

ανάπτυξθ, όπωσ και για κάκε δραςτθριότθτα, ζτςι και  ςτθν 

Ενζργεια, κεωρϊ το Τραπεηικό και Χρθματοδοτικό ςφςτθμα. 

Είναι ευνόθτο ότι ο επενδυτισ πρζπει να ζχει μια ςχετικά 

«εφκολθ» πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα αυτό και οπωςδιποτε ίςων 

ευκαιριϊν για όλουσ τουσ επενδυτζσ. Και ςιμερα βζβαια ςε 

«όλουσ τουσ επενδυτζσ» εννοοφμε τουσ επενδυτζσ όλων 

τουλάχιςτον των Ευρωπαϊκϊν Χωρϊν. Είναι παςίγνωςτο ότι αυτι 

θ προςβαςιμότθτα δεν υπάρχει, αλλά και όςοι τυχαίνει ακόμα 

και ςιμερα να ζχουν τζτοια δυνατότθτα αντιμετωπίηουν όρουσ 



και επιβαρφνςεισ που ουδεμία ςχζςθ ζχουν με τισ αντίςτοιχεσ 

άλλων  Ευρωπαϊκϊν  χωρϊν.  

Οι αιτίεσ αυτισ τθσ άνιςθσ τουλάχιςτον κα ζλεγα αντιμετϊπιςθσ 

επενδυτϊν, ςίγουρα δεν οφείλονται ςε αυτόν κακ’ εαυτόν τον 

επενδυτι, όταν μάλιςτα ο ίδιοσ αυτόσ επιτυγχάνει  ςε άλλθ χϊρα 

πολφ ευνοϊκότερουσ όρουσ από ότι ςτθ δικι του  Χϊρα . 

 

6. Σζλοσ ςαν ζνα ακόμα προαπαιτοφμενο που προςελκφει ι 

τουλάχιςτον επθρεάηει τισ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του 

κακενόσ εξ θμϊν, είναι και το γενικότερο διεκνζσ περιβάλλον και 

θ πολιτικι ςτακερότθτα. Ιδιαίτερα τα ενεργειακά ζργα, θ 

καφςιμθ φλθ των οποίων διανφει χιλιάδεσ χιλιόμετρα και θ 

επάρκεια και τιμι των οποίων ςαφϊσ εξαρτάται από το ιρεμο 

διεκνζσ  κλίμα τθσ περιοχισ, ενϊ ταυτόχρονα θ διάκεςθ των 

προϊόντων τουσ και θ ανταγωνιςτικότθτά του ςτον ευρφτερο 

Γεωγραφικό χϊρο, ςαφϊσ επθρεάηεται από το πολιτικό κλίμα και 

τισ ςυνκικεσ αυτζσ. 

 

Κυρίεσ και Κφριοι, 

Πιςτεφω ότι οι ςκζψεισ αυτζσ είναι ευρφτατα γνωςτζσ και απολφτωσ 

αποδεκτζσ ςαν  προαπαιτοφμενα  που ςαφϊσ επθρεάηουν τον 

Ενεργειακό Επενδυτι.  

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, με αυτζσ, εν πάςθ περιπτϊςει,  τισ ςυνκικεσ 

θ ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  και γενικότερα ο όμιλοσ ΓΕΚ ΣΕΡΝΑ 

δραςτθριοποιείται όςο μπορεί δυναμικότερα ςτθ χϊρα τόςο ςτον 

τομζα των ΑΠΕ, όπου  ζχει τθν χαρά να λειτουργεί ζργα ςυνολικοφ 

δυναμικοφ περί τα 450 MW, όςο και ςτον τομζα των ςυμβατικϊν 



καυςίμων, όπου λειτουργεί κερμοθλεκτρικοφσ ςτακμοφσ ιςχφοσ περί τα 

650 MW, κακϊσ τζλοσ και ςτον τομζα τθσ προμικειασ και εμπορίου 

θλεκτρικισ ενζργειασ, όπου μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ   ΗΡΩΝ ΑΕ κατζχει 

ιδθ τθ πρϊτθ κζςθ μεταξφ των ιδιωτϊν προμθκευτϊν με ζνα ποςοςτό 

πλζον του 3% τθσ αγοράσ. 

 

Διευκρινίηουμε δε, ότι κα είμαςτε ακόμα ευτυχζςτεροι και πιο  

ικανοποιθμζνοι, αν διάφοροι παράγοντεσ δεν μασ είχαν οδθγιςει ςτθν 

απόφαςθ να ζχουμε επενδφςει και να λειτουργοφμε ιδθ  και ςε άλλεσ 

χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ, όπωσ ςτισ ΗΠΑ, Πολωνία και Βουλγαρία μερικζσ 

εκατοντάδεσ - MW  ενεργειακϊν  ζργων, που   επί του παρόντοσ 

υπερβαίνουν τα 300, ενϊ ταυτόχρονα ιδθ καταςκευάηουμε άλλα 

ιςχφοσ πλζον των 150MW.. 

 

ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ 

 

Γεϊργιοσ  πφρου 

ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  


