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2211oo  ΕΕθθννιικκόό  ΣΣυυννζζδδρριιοο  ««ΕΕννζζρργγεειιαα  &&  ΑΑννάάππττυυξξηη  22001166»» 

 

 

Ειςαγωγικά ςχόλια του Κωςτή Σταμπολή 

 

Αξιότιμε κφριε Yπουργζ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κ. 

Σκουρλζτθ, 

Αξιότιμοι κφριοι Βουλευτζσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και τθσ 

Δθμοκρατικισ Συμπαράταξθσ, κκ. Σκρζκα και Μανιάτθ 

Εξοχότατοι κφριοι Πρζςβεισ, 

Κυρίεσ και κφριοι, 

Αγαπθτά μζλθ του ΙΕΝΕ, 

Επιτρζψτε μου να ςασ καλωςορίηω και εγϊ ςτο ετιςιο αυτό 

Συνζδριο του ΙΕΝΕ το «21ο Ενζργεια & Ανάπτυξθ». Ζνασ δθλωτικόσ 

τίτλοσ που ςιμερα είναι επίκαιροσ όςο ποτζ άλλοτε. Και αυτό διότι 

θ ανάπτυξθ και θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ που είναι επικυμία 

όλων μασ εξαρτάται από ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ και δράςεισ 

που ςτόχο ζχουν επενδφςεισ και ςχετικζσ με αυτζσ 

δραςτθριότθτεσ, τθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ υπαρχόντων και 

Επενδύοντασ ςτην Ενζργεια ς’ ζνα Αςταθζσ Οικονομικό 

και Γεωπολιτικό Περιβάλλον 
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γενικά τθν προϊκθςθ νζων ζργων και τθν υιοκζτθςθ νζων 

μοντζλων και προςεγγίςεων με τθν ανταγωνιςτικότθτα να 

αποτελεί κοινό παρονομαςτι. Υπό αυτι τθν ζννοια ο ενεργειακόσ 

τομζασ με τθν πολυμορφία και τθν δυναμικότθτα που τον διακρίνει 

προςφζρεται ιδιαίτερα για τθν προϊκθςθ τθσ αναπτυξιακισ 

διαδικαςίασ. 

Μπορεί θ ςυμμετοχι του ενεργειακοφ τομζα per se ςτθν 

δθμιουργία του ΑΕΠ να αντιςτοιχεί μόνο ςτο 6%, ςε ςφγκριςθ με 

άλλουσ τομείσ που ειςφζρουν περεταίρω, αλλά όπωσ είμαι 

βζβαιοσ ότι κα ςυμφωνιςετε μαηί μου θ βαρφτθτα των 

ενεργειακϊν επενδφςεων είναι τζτοια που ζχει ςυνικωσ 

πολλαπλαςιαςτικζσ επιπτϊςεισ ενϊ αυτζσ αποφζρουν πολλαπλά 

οφζλθ, οικονομικά και κοινωνικά, ςε μακροχρόνια βάςθ.  

Πολφ χαρακτθριςτικά και επιγραμματικά να αναφζρω το άκρωσ 

αξιοςθμείωτο γεγονόσ ότι παρά τθν ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ του 

ΑΕΠ τθσ χϊρασ τα τελευταία 6 χρόνια, και τθν ςυνεπακόλουκθ 

μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ υπιρξε μια μεγζκυνςθ του 

ενεργειακοφ τομζα από τθν άποψθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ και 

απαςχόλθςθσ, κάτι που αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ, όπωσ 

φαίνεται από τα βαςικά μεγζκθ που παρουςιάηονται και που 

οφείλεται ςτον μακροχρόνιο ορίηοντα των ενεργειακϊν ζργων και 

των απαιτοφμενων επενδφςεων. Στθν περίοδο που αναφζρομαι, 

δθλαδι μεταξφ 2009-2016, παρατθροφμε αυξθμζνεσ επενδφςεισ 

τθσ τάξθσ των 17.0 με 18.0 δις. Ευρϊ ςυνολικά δθλ. ςχεδόν 2.5 
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δις./ζτοσ (παρά το γεγονόσ ότι θ  κατανάλωςθ πετρελαϊκϊν 

προϊόντων μειϊκθκε κατά 35% τα τελευταία 8 χρόνια, θ 

κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ κατά 16%, κακϊσ και θ κατανάλωςθ 

φυςικοφ αερίου).  Αλλά και ςτθν απαςχόλθςθ θ διεφρυνςθ των 

ενεργειακϊν υποδομϊν είχε πολφ κετικά αποτελζςματα όπου 

ςφμφωνα με μελζτθ του ΙΕΝΕ υπιρξε μία υπολογίςιμθ κακαρι 

αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ κατά 10,000 άτομα ς’ ζνα ςφνολο 

εργαηομζνων ςιμερα που φκάνει τα 90.000 άτομα. Συμπεραίνεται 

λοιπόν ότι ο ενεργειακόσ τομζασ υπό τισ κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ, μπορεί να δθμιουργιςει νζεσ και καλά αμειβόμενεσ 

κζςεισ εργαςίεσ και να ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν ανάπτυξθ. 

Με αυτι τθν ευκαιρία κα ικελα να διατυπϊςω μερικζσ 

παρατθριςεισ για τθν ενεργειακι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα αλλά 

και να αντικροφςω οριςμζνεσ απαιςιόδοξεσ παρατθριςεισ και 

ςχόλια που γίνονται ςυςτθματικά το τελευταίο διάςτθμα περί 

δικεν πλιρουσ απραξίασ. Θα διαφωνιςω κάκετα με αυτι τθν 

άποψθ αφοφ αρκεί να δοφμε που ιμαςταν πριν 25 χρόνια πριν και 

που είμαςτε ςιμερα  αλλά και τι ζργα ενεργειακϊν υποδομϊν 

ςχεδιάηονται για τα αμζςωσ επόμενα χρόνια. 

1. Ενεργειακό ιςοηφγιο 1990 και 2015 

2. Ιςοηφγιο θλεκτριςμοφ  1990-2015 

3. Καταγραφι πορείασ Φυςικοφ αερίου, ΑΠΕ, Λιγνίτθ, τα 

τελευταία 25-30 χρόνια 
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Παρατθρϊντασ και αναλφοντασ τα ανωτζρω γραφιματα ςυνάγεται 

το ςυμπζραςμα ότι επιλκαν κοςμογονικζσ αλλαγζσ ωσ προσ τθν 

δομι και λειτουργία του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ. 

 

Το δε ςκθνικό αυτό τόςο από πλευράσ ενεργειακοφ μείγματοσ όςο 

και ενεργειακϊν υποδομϊν πρόκειται να αλλάξει ακόμθ περεταίρω 

τα επόμενα τρία χρόνια αφοφ είναι υπό καταςκευι ι ςε 

προχωρθμζνο αδειοδοτικό ςτάδιο ι ζχουν λάβει FID μια ολόκλθρθ 

ςειρά από ζργα: 

- Στο φυςικό αζριο (6 μεςαίου μεγζκουσ και μεγάλα ζργα) 

 -Στον θλεκτριςμό (κερμικζσ μονάδεσ παραγωγισ και 

διαςυνδζςεισ) 

-Στισ ΑΠΕ και ςτον κλάδο του upstream και downstream, ενϊ 

τρζχουν εκατοντάδεσ μικρότερα με ςυνολικά εκτιμϊμενθ αξία που 

ξεπερνά τα 12 διςεκατομμφρια ευρϊ. Και ςε αυτό τον 

προχπολογιςμό δεν ζχουμε ςυμπεριλάβε ζργα για ενεργειακι 

αποδοτικότθτα και ενεργειακι αναβάκμιςθ κτιρίων με ςυνολικό 

κόςτοσ περί τα 5.0 διςεκατομμφρια για τα επόμενα 10 χρόνια. 

 

Κάκε χρόνο θ πραγματοποίθςθ του Συνεδρίου «Ενζργεια & 

Ανάπτυξθ» αποτελεί μια μεγάλθ πρόκλθςθ τόςο ςε οργανωτικό 

επίπεδο, όςο και από πλευράσ διαμόρφωςθσ του προγράμματοσ 

για το οποίο μεριμνοφμε πάντοτε να είναι επίκαιρο και να δίνει τθν 

δυνατότθτα ςυμμετοχισ κακιερωμζνων αλλά και νζων παικτϊν 

του ενεργειακοφ χϊρου από τθν Ελλάδα και από το εξωτερικό. 
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Ζτςι, μζςα ςτο διάςτθμα τθσ 1 1/2 θμζρασ που διαρκεί το ςυνζδριο, 

ο κάκε ςφνεδροσ ζχει τθν δυνατότθτα να διαμορφϊςει ςφαιρικι 

άποψθ για τισ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα και ςτον κόςμο. Συνοψίηοντασ 

τθν φιλοςοφία και ςτόχευςθ του Συνεδρίου επιςθμαίνω ότι αυτό 

είναι: Πολυφωνικό ωσ προσ τισ εκφραηόμενεσ απόψεισ και τα 

εκπροςωποφμενα πολιτικά ρεφματα, δθμοκρατικό ωσ προσ τθ 

δομι του και τθν ενκάρρυνςθ ανοικτισ ςυηιτθςθσ και ελεφκερθσ 

ανταλλαγισ απόψεων, ςαρωτικό ωσ προσ τθ κεματολογία του, και 

επιςτθμονικό ωσ προσ τθν τεκμθρίωςθ που ζχουν ομιλίεσ, 

παρεμβάςεισ και παρουςιάςεισ.  

 

Πιςτεφω ότι με αυτά τα λίγα που ςασ είπα ςασ ζχω ειςαγάγει ςτο 

πνεφμα και ςτουσ ςκοποφσ του φετινοφ ςυνεδρίου. Δεν πρόκειται 

να ςασ κουράςω περεταίρω. Ζχουμε μπροςτά μασ ζνα πλοφςιο 

πρόγραμμα με ςθμαντικζσ ομιλίεσ και πολφ επίκαιρεσ παρεμβάςεισ 

που μεταξφ τουσ καλφπτουν το μεγαλφτερο φάςμα του 

ενεργειακοφ τομζα. Εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ ομιλθτζσ  

για τισ παρουςιάςεισ τουσ αλλά και ςτουσ ςυνζδρουσ εφχομαι να 

αποκομίςουν κετικζσ εντυπϊςεισ αλλά και τουσ προτρζπω να 

λάβουν ενεργό μζροσ ςτισ ςυηθτιςεισ που κα διεξαχκοφν ςε κάκε 

ςυνεδρία. Παραδίδω τϊρα τθν ςκυτάλθ ςτον αγαπθτό ςυνάδελφο 

Παντελι Κάπρο, κακθγθτι ενεργειακισ οικονομίασ και διευκυντι 

του εργαςτθρίου Ε3Μ Lab του ΕΜΠ και Πρόεδρο του 

Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του ΙΕΝΕ.  

 


