
 
 

Επισκόπηση και Πρώτα Συμπεράσματα του Συνεδρίου από τον 

Rapporteur κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το 24ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2019», υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  με το ειδικό 

θέμα «Ο Κομβικός Ρόλος της Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη» 

έφθασε στο τέλος του. 

Θα ήθελα κατ’ αρχήν να επισημάνω και να ευχαριστήσω για την 

παρουσία και συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, του Υφυπουργού κ. Γεράσιμου Θωμά, και της 

Γενικής Γραμματέας κας Αλεξάνδρας Σδούκου με σχετικές ομιλίες 

τους και θέσεις για τον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. 

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω και να ευχαριστήσω τον κ. Γεώργιο 

Σταθάκη και τον κ. Ιωάννη Μανιάτη, πρώην Υπουργών Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας,  για την παρουσία και την συμμετοχή τους στο Συνέδριο 

με σχετικές εισηγήσεις. 

Το 24ο Εθνικό Συνέδριο είχε ευρεία συμμετοχή που ξεπέρασε τα 200 

άτομα, πραγματοποιήθηκε σε 12 Συνεδρίες με 70 διακεκριμένους 

ομιλητές σε αυτές τις δύο πλήρεις ημέρες του Συνεδρίου, ένα νέο ρεκόρ 

για το ΙΕΝΕ. 

Ο Υφυπουργός του ΥΠΕΝ κος Γεράσιμος Θωμάς άνοιξε το Συνέδριο με 

την εναρκτήρια ομιλία του και επεσήμανε ότι ο στόχος μετάβασης σε 

μηδενικές εκπομπές είναι φιλόδοξος αλλά υλοποιήσιμος και η Ελλάδα 

μπορεί να βρεθεί μπροστά στις εξελίξεις. 



Ο κ. MacNamara από το IEA μας παρουσίασε συνοπτικά το World Energy 

Outlook 2019, που μόλις εκδόθηκε, όπως έχει καθιερωθεί από το ΙΕΝΕ 

για την άμεση ενημέρωση της ενεργειακής κοινότητας της χώρας. 

Η κα Ειρήνη Νικολάου, εκπρόσωπος από την DG Climate Action της ΕΕ, 

μίλησε για την πολιτική και τις δράσεις της ΕΕ για την επίτευξη των 

στόχων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Εν συνεχεία παρουσιάσθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις στο νέο ενεργειακό 

περιβάλλον, ιδιαίτερα με την μετάβαση στην παραγωγή και αποθήκευση 

του πράσινου υδρογόνου. 

Οι Ελληνικές ενεργειακές εταιρείες παρουσίασαν φιλόδοξα σχέδια και 

στόχους ενόψει του νέου τοπίου που διαμορφώνεται στην πορεία για την 

ενεργειακή μετάβαση. Δόθηκε έμφαση στο πλαίσιο και τις προοπτικές 

για την χρήση του φυσικού αερίου και τον ρόλο του στην ενεργειακή 

μετάβαση. 

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι καινοτόμες 

ιδέες για την ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα δίκτυα, τις έξυπνες πόλεις και τα 

έξυπνα νησιά. Τονίσθηκε ότι η χώρα βρίσκεται πίσω και απέχει πολύ από 

το μέλλον σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας. Για την ηλεκτροκίνηση 

αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα που έχουν 

εφαρμοσθεί με επιτυχία στο εξωτερικό. 

 Ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε για την χάραξη και εφαρμογή 

ενεργειακής πολιτικής. Τονίσθηκε επίμονα η ανάγκη εξοικονόμησης 

ενέργειας με ιδιαίτερη εστίαση στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ 

οίκον». Στην πορεία για την ενεργειακή μετάβαση πρέπει να 

αντιμετωπισθεί η ενεργειακή φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Για 

τον υψηλό στόχο των ΑΠΕ απαιτείται κατάλληλη χωροθέτηση και ριζικές 

αλλαγές στο σύστημα αδειοδότησης. 

Έγινε εκτενής συζήτηση για τη νέα αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και 

στην ΝΑ Ευρώπη, ενώ πρέπει να σημειωθούν και οι προβληματισμοί της 

βιομηχανίας για την ανταγωνιστικότητα. 

Εκφράσθηκε ο προβληματισμός των εταιρειών πετρελαίου για την 

ενεργειακή μετάβαση προς καύσιμα χαμηλού άνθρακα. Επισημάνθηκαν 



οι καθυστερήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων λόγω γραφειοκρατίας, 

καθώς τώρα θα έπρεπε να γίνονται γεωτρήσεις, χωρίς να λείπουν και 

κάποιες τοπικές αντιδράσεις. Οι έρευνες υδρογονανθράκων, όπως 

τονίσθηκε, πρέπει να συνεχισθούν απρόσκοπτα με προσδοκίες να 

μειωθεί η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, ενώ το νέο Ινστιτούτο 

Πετρελαϊκής Έρευνας αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. 

Παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στα 

δυτικά βαλκάνια και η τρέχουσα κατάσταση. 

Συζητήθηκαν οι προοπτικές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και του 

προγράμματος για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Χωροθέτηση των ΑΠΕ 

σε στεριά και θάλασσα και γενναία απλοποίηση αδειοδοτικών 

διαδικασιών είναι τα ζητούμενα για την τρίτη δεκαετία του αιώνα. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση της ηλιακής 

θερμότητας. 

Τέλος στην τελευταία συνεδρία παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι 

γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές παράμετροι στο νέο ενεργειακό τοπίο 

με πολύ επίκαιρες αναλύσεις. 

Θα ήθελα να επισημάνω το υψηλό επίπεδο των εργασιών που 

παρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο, στις οποίες θα έχετε όλοι πρόσβαση, 

καθώς και τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που ακολούθησαν. 

Ραντεβού σε ένα χρόνο στο 25ο Συνέδριο του ΙΕΝΕ! 

Ευχαριστώ για την υπομονή σας! 

 


