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22ο Εθνικό Συνέδριο  

«Ενέργεια & Ανάπτυξη 2017: Οι Αγορές 

Ενέργειας σε Πορεία Μετασχηματισμού» 

 

Εισαγωγικά σχόλια του Κωστή Σταμπολή 

 

Αξιότιμε κύριε Yπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη, 

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές  

Εξοχότατοι κύριοι Πρέσβεις, 

Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητά μέλη του ΙΕΝΕ, 

Και από την πλευρά μου θα ήθελα  να σας καλωσορίσω στο ετήσιο 

αυτό Συνέδριο του ΙΕΝΕ το «22ο Ενέργεια & Ανάπτυξη». Ένας τίτλος 

που σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρος. Και αυτό διότι η ανάπτυξη 

και η ανάκαμψη της οικονομίας που είναι επιθυμία όλων μας 

εξαρτάται από συγκεκριμένες αποφάσεις, δράσεις και πολιτικές 

που αφενός μεν έχουν ως στόχο επενδύσεις σε νέες παραγωγικές 

μονάδες και τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπαρχουσών 
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υποδομών  και αφετέρου την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

στην αγορά για την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας 

προς όφελος του καταναλωτή. Και όλα αυτά με γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος και την διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μίγματος για μέγιστη δυνατή ενεργειακή ασφάλεια. 

Υπό αυτή την έννοια ο ενεργειακός τομέας με την πολυμορφία και 

την δυναμικότητα που τον διακρίνει προσφέρεται ιδιαίτερα για την 

προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Μπορεί η συμμετοχή του ενεργειακού τομέα στην δημιουργία του 

ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 6%, ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό σε 

σύγκριση με άλλους τομείς. Όμως η βαρύτητα και η εμβέλεια των 

ενεργειακών επενδύσεων είναι τέτοια που έχει συνήθως 

πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις ενώ αυτές αποφέρουν πολλαπλά 

οφέλη, οικονομικά και κοινωνικά, σε βάθος χρόνου.  

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός   ότι παρά την σημαντική συρρίκνωση 

του ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία 8 χρόνια (-27%) , και την 

συνεπακόλουθη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης υπήρξε μια 

μεγέθυνση του ενεργειακού τομέα από την άποψη της 

εγκατεστημένης ισχύος και δημιουργίας απασχόλησης,  όπως 

συμπεραίνεται από τα βασικά μεγέθη που έχει επεξεργασθεί  το 

ΙΕΝΕ. Έτσι μεταξύ 2009-2017, είχαμε συνολικές επενδύσεις που 

ξεπέρασαν τα 25 δισ. Ευρώ δηλ. σχεδόν 3.1 δισ./έτος με θετικές 

επιπτώσεις στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Εξάλλου 

τα θέματα των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και 
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την ΝΑ Ευρώπη θα αναπτυχθούν στην συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης  κατά την τελευταία συνεδρία την Παρασκευή το 

απόγευμα. 

Βέβαια το κέντρο βάρους του φετινού Συνεδρίου είναι ο 

Μετασχηματιμός της Ενεργειακής Αγοράς βάσει των 

παρατηρούμενων  διεθνώς αλλαγών στην διαμόρφωση του 

ενεργειακού μείγματος με κύριο χαρακτηριστικό την επιτάχυνση 

των επενδύσεων στις ΑΠΕ, με πρωταγωνιστές τα Φωτοβολταϊκά και 

την Αιολική Ενέργεια, την διεύρυνση του μεριδίου του Φυσικού 

Αερίου, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το Υγροποιημένο Φ. 

Αέριο, το LNG και την ψηφιοποίηση των ενεργειακών ροών και 

υπηρεσιών ανεξαρτήτως. Δεν είναι τυχαίο ότι η φετινή Έκθεση του 

Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας, του ΙΕΑ, έχει ως τίτλο Ένας Κόσμος 

σε Μετασχηματισμό (A World in Transition) θέλοντας να 

υποδηλώσει τις βασικές αλλαγές που παρατηρούνται την τρέχουσα 

περίοδο. Εφέτος η Αθήνα, και συγκεκριμένα το Συνέδριό μας, 

επιλέγει από το ΙΕΑ για μία από τις 10 επίσημες παρουσιάσεις της 

σημαντικής αυτής Έκθεσης την οποία θα κάνει το διακεκριμένο 

στέλεχος του ΙΕΑ κ. Brent Wanner, αμέσως μετά την ομιλία του κ. 

Σταθάκη.  

Η βασική αναφορά στον «Μετασχηματισμό» διατρέχει τις 

περισσότερες θεματικές των διαφόρων Συνεδριών όπως αυτή που 

αφορά την «Ελληνική Αγορά Ενέργειας», με την συμμετοχή πολλών 

CEO μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και αυτή που αναφέρεται στις 
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διεθνείς αγορές όπου συμμετέχουν διακεκριμένα στελέχη του 

ενεργειακού τομέα από την Eurelectric, την Ρουμανία και την 

Τουρκία. Επιπλέον, μία ολόκληρη Συνεδρία είναι αφιερωμένη στον 

«Κρίσιμο Ρόλο του Φυσικού Αερίου και των ΑΠΕ στον 

Μετασχηματισμό της Ενεργειακής Αγοράς» ενώ η «Κρίσιμη 

Μετάβαση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και το Target Model» 

αποτελεί το αντικέιμενο μιάς ξεχωριστής συνεδρίας.  

 

Ακόμα σημαντικοί κλάδοι όπως αυτός των ερευνών 

υδρογονανθράκων και της ενεργειακής αποδοτικότητας εξετάζονται 

ξεχωριστά ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι 

τοποθετήσεις της πολιτείας (Υπουργείο και ΡΑΕ) αλλά και 

αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων στο κρίσιμο θέμα της 

Ενεργειακής Ασφάλειας και του Μακροχρόνιου Ενεργειακού 

Σχεδιασμού. 

   

Κάθε χρόνο η πραγματοποίηση του Συνεδρίου «Ενέργεια & 

Ανάπτυξη» αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για το ΙΕΝΕ. Έτσι η 

οργανωτική Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην διαμόρφωση 

του προγράμματος έτσι ώστε να είναι επίκαιρο και να δίνει την 

δυνατότητα συμμετοχής καθιερωμένων αλλά και νέων παικτών του 

ενεργειακού χώρου από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και με 

αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να απευθύνω θερμό χαιρετισμό στους 

Ομιλητές και συνέδρους από το εξωτερικό που ταξίδευσαν στην 

Αθήνα ειδικά για να λάβουν μέρος στο φετινό Συνέδριο. 
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κ. Υπουργέ, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά την φιλοσοφία 

και στόχευση του ετήσιου αυτού Συνεδρίου επισημαίνοντας ότι 

είναι: Πολυφωνικό ως προς τις εκφραζόμενες απόψεις και τα 

εκπροσωπούμενα πολιτικά ρεύματα, δημοκρατικό ως προς τη δομή 

του και την ενθάρρυνση ανοικτής συζήτησης και ελεύθερης 

ανταλλαγής απόψεων, σαρωτικό ως προς τη θεματολογία του, και 

επιστημονικό ως προς την τεκμηρίωση που έχουν ομιλίες, 

παρεμβάσεις και παρουσιάσεις.  

 

Έχουμε μπροστά μας ένα πλούσιο πρόγραμμα με σημαντικές 

ομιλίες, βαρύνουσες τοποθετήσεις και πολύ επίκαιρες παρεμβάσεις 

που μεταξύ τους καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα του ενεργειακού 

τομέα.  

 

Τέλος, Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους ομιλητές  για τις 

παρουσιάσεις τους αλλά και στους συνέδρους ελπίζοντας  να 

αποκομίσουν θετικές εντυπώσεις ενώ τους προτρέπω να λάβουν 

ενεργό μέρος στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν σε κάθε συνεδρία. 

Παραδίδω τώρα την σκυτάλη στον αγαπητό συνάδελφο Παντελή 

Κάπρο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας και διευθυντή του 

εργαστηρίου Ε3Μ Lab του ΕΜΠ και Πρόεδρο του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του ΙΕΝΕ.  
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Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2017 


