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ΙΕΝΕ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗ 

Νομαρχία Κοζάνης 17 Δεκεμβρίου 2009 

 

 
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Κύριε Νοµάρχα, Κύριοι ∆ήµαρχοι Κοζάνης και 
Πτολεµαϊδας 
 
Κυρίες και Κύριοι Προσκεκληµένοι 

Αγαπητοί Συνάδελφοι της Ενεργειακής µας Κοινότητας 

 

 

 

Αποτελεί εξαιρετική τιµή και χαρά για το Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και για εµένα προσωπικά, να σας  καλοσωρίσω 

σήµερα σε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα τόσο για την περιοχή που µας 

φιλοξενεί όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα Ηµερίδα. 

 

Η Ελλάδα, όσο και η ευρύτερη γεωγραφική µας περιοχή, αντιµετωπίζει 

σοβαρές  προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των ενεργειακών της 

πόρων, και µάλιστα εν µέσω µίας δραµατικής εντατικοποίησης στην 

παγκόσµια προσπάθεια για την προστασία του κλίµατος, για την 

προώθηση  νέων πολιτικών για εξοικονόµηση ενέργειας και φιλικές προς το 

περιβάλλον ενεργειακές  πηγές και τεχνολογίες. 

 

Αυτά τα θέµατα έχουν αποτελέσει επανειλληµένα αντικείµενο διαλόγου και 

µελετών στο Ινστιτούτο µας.  

 

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE), έχει σήµερα ως µέλη πάνω 

από  60 εταιρίες του ενεργειακού χώρου µε  πολυάριθµα διαπιστευµένα 
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στελέχη  αλλά επιπλέον και  πάνω από  200 ανεξάρτητους επιστήµονες 

µέλη από την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.  

 

Αποτελεί το ΙΕΝΕ µία αναγνωρισµένη  σε όλη την γεωγραφική µας  

περιοχή πλατφόρµα  σοβαρού διαλόγου στα θέµατα ενέργειας, 

περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Είναι το Φόρουµ όπου συναντώνται σε 

δηµόσιο διάλογο  οι  επιστηµονικές και επαγγελµατικές Ενώσεις, 

συναντώνται  οι µικρές µε τις µεγάλες επιχειρήσεις του χώρου, οι δηµόσιοι 

και ιδιωτικοί φορείς, και εν τέλει όπου εκτίθενται και ελέγχονται ιδέες και 

προτάσεις που αφορούν στην ενέργεια και το περιβάλλον. 

 

Η ∆ιοικούσα του ΙΕΝΕ, η οποία απαρτίζεται από εξέχοντα στελέχη του 

επαγγελµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου της ενέργειας, έχει χρέος να  

εντοπίζει τα καίρια ζητήµατα και να τα προβάλλει µέσα από δηµόσιο 

διάλογο όπως ο σηµερινός. 

 

Είναι γνωστό ότι ο λιγνίτης στήριξε την ηλεκτροδότηση της χώρας και την 

ανάπτυξή της για δεκαετίες. Ο,τιδήποτε εποµένως, µέσα στις συγκυρίες 

των γενικότερων πολιτικών της προστασίας του κλίµατος, µπορεί να 

βελτιώσει την παραγωγή και αξιοποίησή του, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

 

Αυτό που αποκαλείται ευρέως «πράσινη ανάπτυξη» έχει δώσει πράγµατι 

µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.  Αποτελεί χρέος του 

τεχνικού και επιστηµονικού κόσµου να τις παρακολουθεί και να τις 

αξιολογεί συνεχώς. 
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Με αυτή την έννοια, οι τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης του 

άνθρακα, αποτελούν ως ιδέα ακόµα, ένα πολύ σηµαντικό όχηµα για τη 

στήριξη του εθνικού µας καυσίµου, του λιγνίτη. 

 

Αυτές τις τεχνολογίες πρόκειται να συζητήσουµε στη σηµερινή Ηµερίδα, µε 

τη βοήθεια εξεχόντων οµιλητών από την ακαδηµαϊκή κοινότητα καθώς και 

τη διεθνή επιχειρηµατική και πολιτική κοινότητα. 

 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στο Συνέδριό µας και σας 

καλοσωρίζω εκ µέρους όλων µας. 

 

 


