
 
Χαιρετιςμόσ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Πάνου Σκουρλζτη, ςτο 

21ο Εθνικό Συνζδριο ΙΕΝΕ 
«Ενζργεια και Ανάπτυξη 2016» 

  
Ο Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Πάνοσ Σκουρλζτησ, απηφθυνε 
χαιρετιςμό ςήμερα, Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016, ςτο 21ο Εθνικό Συνζδριο ΙΕΝΕ 
«Ενζργεια και Ανάπτυξη 2016» με θζμα «Επενδφοντασ ςτην Ενζργεια ς’ ζνα 
Αςταθζσ Οικονομικό και Γεωπολιτικό Περιβάλλον». 
Ακολουθοφν ςημεία από την ομιλία του: 
  
«Κυρίεσ και κφριοι, 
  
Είναι αλικεια ότι τισ μζρεσ μασ τισ χαρακτθρίηει θ αςτάκεια που τείνει να λάβει 
μόνιμο χαρακτιρα ςε αρκετζσ περιοχζσ του κόςμου, προκαλϊντασ αλυςιδωτζσ 
αρνθτικζσ αντιδράςεισ. 
  
Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, οι κοινωνικζσ, πολιτικζσ και γεωπολιτικζσ αντοχζσ που 
επιδεικνφει θ Ελλάδα, αποτελοφν ζνα ξεχωριςτό οικονομικό πλεονζκτθμα που μασ 
επιτρζπει, παρά τισ προκλιςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, να προτάξουμε τισ μεγάλεσ 
δυνατότθτεσ για επενδφςεισ ςτθν χϊρα μασ. 
  
Και το κάνουμε αυτό με αυτοπεποίκθςθ, επειδι δεν αφινουμε τίποτα ςτθν τφχθ, 
αντικζτωσ, δουλεφουμε μεκοδικά και εντατικά προκειμζνου να διαμορφϊςουμε 
κετικό περιβάλλον ανάπτυξθσ αμοιβαία επωφελϊν επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων.    
    
Ο τομζασ τθσ ενζργειασ είναι αρκετά απαιτθτικόσ και ςφνκετοσ. Οι ςτακερζσ που 
αναηθτά ο επενδυτισ, είναι το διαρκζσ ηθτοφμενο. 
  
Ωςτόςο, οι ενεργειακζσ ανάγκεσ μεγαλϊνουν. Κι αυτό είναι το κυριότερο. 
  
Σα ςτελζχθ τθσ ενεργειακισ βιομθχανίασ κα κατακζςουν τθ δικι τουσ οπτικι και δεν 
κα επιχειριςω να τουσ  υποκαταςτιςω ςε ζνα ηιτθμα που, άλλωςτε, δεν είναι 
υποχρεωτικι θ ςυμφωνία μασ, όςο είναι θ επίτευξθ κρίςιμων ςυνκζςεων οι οποίεσ 
μποροφν να λειτουργιςουν προωκθτικά ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία.   
  
Επιτρζψτε μου όμωσ να επιςθμάνω ότι οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ πλθρϊνουν το δικό τουσ 
βαρφ τίμθμα από τθν οικονομικι κρίςθ των τελευταίων ετϊν. Ενϊ, ςτθν οικονομικι 
κρίςθ προςτίκεται θ προςφυγικι κρίςθ και οι επιπτϊςεισ του Brexit. 
  
Κι όταν μιλάμε, ςτθ βάςθ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ, για το ρίςκο των επενδφςεων 
δεν μπορεί να μθν αναρωτθκοφμε, - εμείσ, τα πολιτικά ςτελζχθ - για το οικονομικό 
αποτφπωμα των επενδφςεων που πραγματοποιικθκαν  όλα τα προθγοφμενα 
χρόνια, των υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ. 
  
Ανατρζχοντασ ςτο παρελκόν, φαίνεται ότι τελικά πολλζσ από εκείνεσ τισ επενδφςεισ 
είχαν περιςςότερο ρίςκο για τισ κοινωνίεσ και τισ οικονομίεσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και 



τθσ Ελλάδασ,  παρά για οριςμζνα από τα επιχειρθματικά ςχιματα που τισ 
υλοποίθςαν. 
  
Αυτι θ διαπίςτωςθ είναι εξαιρετικά χριςιμθ για όλουσ μασ. Για τισ κυβερνιςεισ, 
που οφείλουν να ηυγίηουν κάκε επενδυτικι δραςτθριότθτα και να εξετάηουν τθν 
προοπτικι και τισ ωφζλειεσ ςε βάκοσ χρόνου. Μα και για εκείνεσ τισ επιχειριςεισ, 
που ςχεδιάηουν με μεγάλουσ χρονικοφσ ορίηοντεσ, χωρίσ να αποηθτοφν τθν 
ευκαιριακι κερδοςκοπία.    
  
Οι ενεργειακζσ επενδφςεισ είναι αξιόλογα εργαλεία για τα κράτθ, ςτο βακμό που 
εναρμονίηονται με τουσ αναπτυξιακοφσ ςχεδιαςμοφσ και αποφζρουν κζρδοσ για τθν 
οικονομία και για τον λαό. Τπό αυτι τθν ζννοια, θ ςυηιτθςθ δεν μπορεί να 
περιςτρζφεται γφρω από το αν πρζπει ι όχι να γίνει θ Ελλάδα περιφερειακόσ 
ενεργειακόσ κόμβοσ, αν πρζπει να διευρφνει  τισ ενεργειακζσ διαςυνδζςεισ, εάν 
πρζπει να αναπτφξει τα εςωτερικά τθσ δίκτυα και να πάει ζνα ουςιαςτικό βιμα πιο 
πζρα  ςτθν χριςθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ.  Σο ηιτθμα είναι τι κα 
υπθρετοφν όλα αυτά. Και είναι ςίγουρο πλζον, ότι θ κατεφκυνς 
θ τθσ ενεργειακισ πολιτικισ  ςτθν Ελλάδα ζχει αλλάξει ριηικά ςε ςχζςθ με το 
πρόςφατο παρελκόν. 
Η διαφορά δεν ζχει να κάνει μόνο τον προςανατολιςμό προσ μια δίκαιθ αναδιανομι 
υπζρ του κόςμου τθσ εργαςίασ. Εκφράηεται και ςε πολφ πρακτικά ηθτιματα, όπου 
αποτυπϊκθκε μια τεράςτια διαφορά ςτον τομζα τθσ αποτελεςματικότθτασ. Κατά 
ςυνζπεια, ςιμερα μποροφμε και μιλάμε για τα εξισ: 
  
·        Ο αγωγόσ φυςικοφ αερίου TAP, ζνα ζργο παγκόςμιου βελθνεκοφσ, άρχιςε να 
καταςκευάηεται πρϊτα ςτθν Ελλάδα. Χιλιάδεσ κζςεισ εργαςίασ εξαςφαλίςτθκαν και 
το ςχζδιο για τον ενεργειακό κόμβο παίρνει «ςάρκα και οςτά». Περάςαμε από τα 
λόγια ςτισ πράξεισ και ζνα ςαφζσ, κετικό  μινυμα μεταδόκθκε ςτθ διεκνι 
επενδυτικι κοινότθτα για τον ενεργειακό μασ ρόλο, αλλά και για τθν ςτακερότθτα 
τθσ χϊρασ μασ. 
  
·        Εξελίςςεται κανονικά θ τεχνικι αναβάκμιςθ του τερματικοφ ςτακμοφ LNG τθσ 
Ρεβυκοφςασ, ωςτόςο φροντίηουμε να αναβακμίςουμε ταυτόχρονα και τον 
μελλοντικό του ρόλο. 
  
·        Προςεγγίηουμε με τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ των τελευταίων ετϊν το ηιτθμα 
τθσ υλοποίθςθσ του ελλθνοβουλγαρικοφ αγωγοφ φυςικοφ αερίου IGB. Οι 
δυνατότθτεσ διαςφνδεςισ του με άλλεσ πθγζσ τροφοδοςίασ και θ αλλθλεπίδραςι 
του με τον «Κάκετο Διάδρομο», τον κακιςτοφν ζνα ιδιαίτερο ζργο για τθν 
ενεργειακι αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ. 
  
·        Προωκοφμε το ςχζδιο για τον πλωτό τερματικό ςτακμό LNG ςτθν 
Αλεξανδροφπολθ, ανοίγοντασ νζεσ πφλεσ ειςόδου. 
  
·        Πρόςφατα, ο ΔΕΦΑ και θ εταιρία MER, τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβικισ 
Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ υπζγραψαν Μνθμόνιο Κατανόθςθσ αναφορικά με τθν 
προοπτικι διαςφνδεςθσ των δφο χωρϊν ςτο  τομζα του φυςικοφ αερίου. 



  
·        υηθτοφμε πλζον ςυγκεκριμζνα για τισ δυνατότθτεσ μεταφοράσ ρωςικοφ 
φυςικοφ αερίου ςτθν Ευρϊπθ μζςω Ελλάδασ. 
  
·        Είμαςτε ςε πλιρθ ςυνεργαςία με τθν Κφπρο, το Ιςραιλ, τθν Αίγυπτο για τθν 
μεταφορά του φυςικοφ αερίου τθσ Ανατολικισ Μεςογείου ςτθν Ευρϊπθ μζςω 
Ελλάδασ και ςφντομα κα ζχουμε ςυνολικά τεχνικά δεδομζνα ςτα χζρια μασ για 
πρϊτθ φορά. 
  
·        υγκεκριμζνεσ ςυμφωνίεσ ζκλειςαν ςτον τομζα του πετρελαίου με το Ιράν, ενϊ 
θ ςυνεργαςία μασ ενδυναμϊνεται όλο και περιςςότερο. 
  
·        Προχωροφμε ςτθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ των υδρογονανκράκων με ζναν 
ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό και ςφντομα κα ζχουμε νζεσ ανακοινϊςεισ. 
  
Όςα ανζφερα πολφ ςυνοπτικά, ζχουν να κάνουν με τα αποτελζςματα τθσ   
πολυδιάςτατθσ εξωτερικισ ενεργειακισ μασ πολιτικισ, θ οποία βεβαίωσ ζχει άμεςεσ 
ςυνζπειεσ ςτθν οικονομία μασ. Βαςικόσ μασ γνϊμονασ είναι θ διαφοροποίθςθ των 
πθγϊν και των οδεφςεων, θ ανταγωνιςτικότθτα ςτισ τιμζσ υπζρ των νοικοκυριϊν και 
των επιχειριςεων, θ ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ τροφοδοςίασ. 
  
Σουσ μινεσ που προθγικθκαν χρειάςτθκε να λάβουμε πολλζσ και ςθμαντικζσ 
αποφάςεισ μζςα ςε λίγο χρόνο, ζχοντασ τθν αγωνία τθσ κετικισ επίδραςθσ ςτον 
τομζα τθσ ενζργειασ και ςυνολικά ςτθν οικονομία, χωρίσ να ξεχνάμε και τισ δεκάδεσ 
χιλιάδεσ των ανκρϊπων που βαςίηουν τισ ηωζσ τουσ ςε μικρζσ ενεργειακζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
  
Πιςτεφω ότι αν μπικε κάποιο ςτοίχθμα, αυτό κερδικθκε. 
  
Μποροφν να μασ κατθγοριςουν μόνο για το ότι επιλφςαμε ηθτιματα που 
εκκρεμοφςαν επί χρόνια. Δουλζψαμε με τα χζρια πάνω ςτο τραπζηι, χωρίσ κρυφι 
ατηζντα, πολλζσ φορζσ προβάλλοντασ τθν δφναμθ τθσ κοινισ λογικισ και είχαμε 
αποτελζςματα. Κυρίωσ, δουλζψαμε με ςτρατθγικι που υπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον και βαςίηεται ςτα πραγματικά ενεργειακά δεδομζνα. τθ βάςθ αυτι, 
ζχουμε πλζον: 
  
·        Νζεσ ρυκμίςεισ για τθν προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθ λιανικι αγορά 
φυςικοφ αερίου, με τον ν.4336/15, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και με τον 4414/16 
  
·        Εναρμόνιςθ τθσ νομοκεςίασ μασ με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ για τθν 
ενεργειακι απόδοςθ με τον ν. 4342/15 
  
·        Διαςφάλιςθ του δθμοςίου ελζγχου επί του ΑΔΜΗΕ και μια διαδικαςία 
ςταδιακισ προςαρμογισ τθσ ΔΕΗ ςτο νζο ανταγωνιςτικό περιβάλλον, μζςω των 
δθμοπραςιϊν ΝΟΜΕ, με τον ν. 4389/16 
  



·        φγχρονο πλαίςιο για τθν αςφάλεια ςτισ υπεράκτιεσ εργαςίεσ ζρευνασ και 
εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων, με τον ν.4409/16 
  
·        Νζο πλαίςιο ςτιριξθσ των ΑΠΕ, για τον εξορκολογιςμό των τιμϊν,  με τον ν. 
4414/16  
  
·        Σουσ νζουσ κανόνεσ για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ βάςει του targetmodel με τον ν. 4425/16 
  
Δίπλα ςε αυτζσ τισ κομβικζσ νομοκετικζσ παρεμβάςεισ, ακροίηονται  αποφάςεισ και 
ςχζδια που ζχουν τθ δικι τουσ ςθμαςία. Δϊςαμε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε κινιςεισ 
μείωςθσ του ενεργειακοφ κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ με ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ 
και προωκιςαμε μζτρα διευκόλυνςθσ των οικιακϊν καταναλωτϊν θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, όπωσ οι 36 δόςεισ και θ ζκπτωςθ του 15% για τουσ ςυνεπείσ πελάτεσ τθσ 
ΔΕΗ, που ςυμπαρζςυρε και άλλουσ προμθκευτζσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
  
Δίνουμε νζα ϊκθςθ ςτο ηιτθμα τθσ επζκταςθσ τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου, με τθ 
ΔΕΠΑ να αναλαμβάνει – εξαςφαλίηοντασ και χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι 
Σράπεηα Επενδφςεων (ΕΣΕπ) – να ςτείλει αζριο ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ που 
ςιμερα δεν ςυνδζονται με το υφιςτάμενο δίκτυο ι δεν μπορεί να αναπτυχκεί 
αγωγόσ μζχρι εκεί. 
  
Όλο το προθγοφμενο διάςτθμα μασ απαςχόλθςε θ ενεργειακι αυτονομία των μθ 
διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν. Οι προωκοφμενεσ διαςυνδζςεισ, τόςο ςτισ Κυκλάδεσ, 
όςο και θ διπλι που προτάςςεται για τθν Κριτθ, λφνουν εν μζρει το πρόβλθμα. 
Ωςτόςο είναι ςαφζσ, ότι και για οικονομικοφσ λόγουσ, όςο και για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ, ζχοντασ ςτο μυαλό μασ και τισ τελευταίεσ αποφάςεισ τθσ 
υνόδου του Παριςιοφ, κι ασ πιςτεφουν οριςμζνοι ότι δεν τισ ςτακμίηουμε ςωςτά, 
ςτα νθςιά πρζπει να αναπτυχκοφν λφςεισ που κα εξαςφαλίηουν αυτάρκεια, 
αςφάλεια, χαμθλοφσ ρφπουσ και χαμθλό κόςτοσ. Γι’ αυτό επεξεργαηόμαςτε 
ρυκμίςεισ για τθν δθμιουργία Ενεργειακϊν υνεταιριςμϊν, προκειμζνου να 
δϊςουμε τθ δυνατότθτα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ να παρεμβαίνουν οι ίδιεσ για τθ 
διαμόρφωςθ του ενεργειακοφ τουσ μζλλοντοσ.  
  
Κυρίεσ και κφριοι, 
  
Σθν περαςμζνθ Παραςκευι, με τθν υποβολι δφο προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό για 
τθν μεταβίβαςθ του 24% του ΑΔΜΗΕ, επιςφραγίςκθκε μια κομβικι επιλογι για τθν 
πορεία του διαχειριςτι του θλεκτρικοφ δικτφου. Μια επιλογι που 
διαπραγματευτικαμε ςκλθρά για να υιοκετθκεί και πολεμικθκε με ςφοδρότθτα 
ακόμθ και μετά τθν ςχετικι ςυμφωνία. Διατθροφμε το 51% του διαχειριςτι ςτο 
Δθμόςιο, ενιςχφουμε τθν πορεία του, ακυρϊςαμε τον νόμο για τθν ιδιωτικοποίθςθ 
του 66% ΑΔΜΗΕ, και αποτρζψαμε ταυτόχρονα τθν ολοκλθρωτικι ιδιωτικοποίθςι 
του. ε ςυνδυαςμό με τθν κατάργθςθ του νόμου για τθν «Μικρι ΔΕΗ», είμαςτε ςε 
κζςθ να δρομολογιςουμε ζνα νζο ςχζδιο για τθν ΔΕΗ ςυνολικά, ζτςι ϊςτε να 
παραμείνει ο ιςχυρόσ παίκτθσ ςτθν αγορά τθσ Ελλάδασ και να ενιςχυκεί με 
ςυμπράξεισ που κα τθν καταςτιςουν δομικό ςτοιχείο κάκε νεότερθσ εξζλιξθσ. ε 



αυτό το πλαίςιο, εξάλλου, κινοφνται και οι ςυηθτιςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ 
Επιχείρθςθσ με τθν κινεηικι εταιρία CMEC, δείχνοντασ τθ δυναμικι αυτισ τθσ 
επιλογισ για το μζλλον τθσ ΔΕΗ. 
  
Οι εξελίξεισ αυτζσ καταδεικνφουν επίςθσ το πόςο παρωχθμζνο είναι το ςχζδιο για 
τθν ιδιωτικοποίθςθ του 17% τθσ ΔΕΗ μζςω του ΣΑΙΠΕΔ, όςο και οι παραπλιςιοι 
ςχεδιαςμοί για τθν ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ, μζςα ςτο νζο περιβάλλον που γεννιζται, όχι 
μόνο από τισ παρεμβάςεισ μασ, αλλά και ωσ αποτζλεςμα μιασ ςυνολικισ μετάβαςθσ 
ςτον ενεργειακό τομζα ςε παγκόςμιο επίπεδο.   
  
Μποροφμε να φανταςτοφμε ζνα ςφγχρονο ευρωπαϊκό κράτοσ που να μθν ζχει 
άμεςθ παρζμβαςθ ςε διαςυνδετιρια ενεργειακά ζργα μεγάλθσ γεωςτρατθγικισ 
ςθμαςίασ, όπωσ ςε αυτά που ςυμμετζχει θ ΔΕΠΑ; Πόςο προςτικζμενθ αξία 
δθμιουργεί θ πϊλθςι τθσ για τθν χϊρα; 
  
Ασ κοιτάξουμε ζνα άλλο μοντζλο, αυτό των ΕΛΠΕ, που θ διοίκθςθ ανικει ςτο  
Δθμόςιο. Με τθ βοικεια τθσ πολιτικισ μασ θ εταιρία κλείνει αξιόλογεσ διεκνείσ 
ςυμφωνίεσ, ζχει ςθμαντικζσ επιδόςεισ ςτα αποτελζςματά τθσ και ιδιαίτερεσ 
προοπτικζσ. Γιατί αυτό το κερδοφόρο κομμάτι πρζπει να αφαιρεκεί από το Δθμόςιο; 
Για μια αςιμαντθ ςυμβολι ςτθν αποπλθρωμι του χρζουσ; Πολφ περιςςότερο που θ 
ανάπτυξθ του ζργου αυτϊν των επιχειριςεων μπορεί να προςφζρει πολλαπλάςια 
ςτον μζτοχο – Δθμόςιο, κυρίωσ όμωσ όταν αυτζσ οι επιχειριςεισ ζχουν καίριο ρόλο 
να διαδραματίςουν ςτθν προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ για τθν παραγωγικι 
αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ. 
  
Μιλάμε για το επενδυτικό ρίςκο. Οι δεδομζνεσ επενδφςεισ που ςχεδιάηονται ςτον 
ελλθνικό ενεργειακό τομζα ζχουν υψθλό βακμό αςφάλειασ και ζνα πολφ ευρφ 
πεδίο δράςθσ. 
  
Ζχουμε ςχζδιο που, με αιχμζσ όςα προανζφερα, κοιτά προσ το μζλλον με όρουσ 
δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ.  ε αυτό το μζλλον, ςασ καλϊ να ςυμμετζχετε. 
  
Ευχαριςτϊ». 
 


