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Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και κύριοι,
Επιτρέψτε μου, κατ’ αρχάς, να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές και ιδιαίτερα
τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη,
κύριο Σταμπολή τόσο για τη συνολική παρουσία και δράση του Ινστιτούτου,
όσο για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Η εκδήλωση αυτή είναι
πολύ σημαντική, καθώς αναδεικνύει τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης
και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρα μας.
Οι παγκόσμιες κλιματικές προκλήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις
οικονομίες και τις κοινωνίες μας, μας ωθούν να επαναπροσδιορίσουμε τους
στόχους και τις προτεραιότητές μας.
Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν θέσει ως

πρωταρχικό στόχο την μετάβαση της χώρας σε μία νέα εποχή και την
αναπροσαρμογή της στα νέα δεδομένα. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό; Μέσω
σημαντικών μεταρρυθμίσεων που τροφοδοτούν την Ελλάδα με κατάλληλα
εργαλεία και την κάνουν ισχυρή και ανταγωνιστική για το μέλλον.
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Η ενέργεια είναι ένας τομέας όπου οι προκλήσεις είναι μεγάλες, έχουν ζωτική
σημασία. Η Ελλάδα καλείται και δύναται να υλοποιήσει σημαντικές
μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, που υπαγορεύονται αφενός από την
Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου από την αναγνώριση
ότι η χώρα μας μπορεί να μετατραπεί σε μία Πράσινη Χώρα με πολύ μεγάλα
οφέλη. Η Ελλάδα μπορεί να τοποθετηθεί στην πρωτοπορία των
Πράσινων Χωρών.
Πώς; Η χώρα μας διαθέτει καίρια γεωστρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται στο
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, γεγονός που της εξασφαλίζει ιδιαίτερα
ενισχυμένο ρόλο ως προς την ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια στα
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μέσα από τον προσεκτικό
σχεδιασμό και την υλοποίηση διεθνών συνδέσεων υψηλού δυναμικού, τόσο
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και φυσικού αερίου η χώρα μας
αναδεικνύεται σε κόμβο για ασφαλή ενεργειακό σχεδιασμό και διακίνηση
ενεργειακών προϊόντων μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής.
Τα τελευταία χρόνια, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος κ’ Ενέργειας, και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ελληνικές ενεργειακές εταιρείες
υποστήριξαν και προώθησαν σε μεγάλο βαθμό σημαντικά επενδυτικά έργα,
όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, η αύξηση της αποθηκευτικής
χωρητικότητας και αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου
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αερίου στη Ρεβυθούσα, καθώς επίσης και σημαντικές επενδύσεις στον τομέα
των ΑΠΕ.
Παράλληλα, έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους σημαντικά έργα, όπως: 1) τον υπό
σχεδιασμό Interconnector Greece-Bulgaria, 2) την υπό κατασκευή ηλεκτρική
διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Euroasia Interconnector, 3) τον υπό
σχεδιασμό Αγωγό Φυσικού Αερίου για τη διασύνδεση Ελλάδας-ΚύπρουΙσραήλ

Eastmed

και

4)

την

πλωτή

μονάδα

αποθήκευσης

και

επαναεριοποίησης (FSRU) του νέου τερματικού σταθμού κοντά στην
Αλεξανδρούπολη.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο
για

ενεργειακές

επενδύσεις

στην

Ελλάδα,

δημιουργούν

εξαιρετικές

επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους τομείς του ενεργειακού κλάδου.
Κυρίες και κύριοι,
Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εντείνει τους ρυθμούς σχεδιασμού και υλοποίησης της ενεργειακής
μετάβασης και της ταυτόχρονης αναμόρφωσης του ενεργειακού μείγματος,
ενισχύοντας σημαντικά την Πράσινη Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.
Ταυτόχρονα, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας έχει αναπτύξει σημαντική
δραστηριότητα, η οποία θα συνεχιστεί με συστηματικό τρόπο και τα επόμενα
χρόνια, όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο
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Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Και είναι ξεκάθαρο,
ότι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται παγκοσμίως, υπογραμμίζει ότι
η κλιματική αλλαγή αποτελεί θέμα εξωτερικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει πλέον έναν
κομβικό και ουσιαστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Αποστολή μας στο
Υπουργείο Εξωτερικών υπήρξε η αναμόρφωση της οικονομικής διπλωματίας
στα πρότυπα των πλέον δυναμικών χωρών, ώστε να προωθούνται
αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας και των ελληνικών
επιχειρήσεων, πάντα βέβαια σε αγαστή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια
Υπουργεία.
Έχοντας υπό την ίδια στέγη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, το δίκτυο των
Πρεσβειών και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, αλλά
και δύο αμιγώς εξωστρεφείς οργανισμούς, την Enterprise Greece και τον
Οργανισμό

Ασφάλισης

Εξαγωγικών

Πιστώσεων,

έχουμε

συνδυασμό

εργαλείων

και

προκειμένου

να

μέσων,

πλέον

ενισχύουμε

έναν
την

επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να είναι καλά πληροφορημένη, δραστήρια και
διορατική.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της σύγχρονης εποχής για
μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο
εργαλείων για να στηρίξουμε όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως τις Μικρές
και

Μεσαίες

Επιχειρήσεις,

με

την

παροχή

τεχνογνωσίας

και

καθοδήγησης μέσω της Enterprise Greece. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και
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υλοποιούμε δράσεις προσέλκυσης επενδυτών που θα συμβάλουν στην
μετατροπή της χώρας σε ένα ενεργειακό hub. Για το λόγο αυτό
δημιουργήσαμε στην Enterprise Greece μία ξεχωριστή Διεύθυνση που
ασχολείται ειδικά με τον τομέα της ενέργειας. Αντίστοιχη Διεύθυνση
λειτουργεί και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας προς την πράσινη μετάβαση έχουν
αρχίσει ήδη να φαίνονται και μάλιστα, και να αποσπούν θετικά σχόλια από το
σύνολο της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας.
Το όραμα της Κυβέρνησης, για το οποίο συνεργαζόμαστε με όλα τα
εμπλεκόμενα Υπουργεία, για μετάβαση σε βιώσιμα και οικολογικά
μοντέλα διαβίωσης παίρνει σάρκα και οστά στα ελληνικά νησιά.
Συγκεκριμένα, η συνεργασία με την Volkswagen στην Αστυπάλαια, καθώς και
η περίπτωση της Χάλκης, όπου η σύμπραξη της ελληνικής κυβέρνησης με
γαλλικές και ελληνικές εταιρείες, όπως οι Citroen, Akuo Energy, Vinci, ΔΕΗ,
Παπαστράτος, χαράσσουν το δρόμο για επιτυχημένη μετάβαση των
ελληνικών νησιών στην πράσινη εποχή.
Όλες αυτές οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο την δημιουργία
των κατάλληλων προϋποθέσεων και την καλλιέργεια των συγκριτικών,
πλεονεκτημάτων, που μπορούν να αναδείξουν την χώρα μας σε πρωτοπόρο
της Πράσινης Οικονομίας. Είμαι αισιόδοξος ότι διαμορφώνονται πραγματικά
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη χώρα μας στον ενεργειακό τομέα.
Από πλευράς μας, ως ελληνική Πολιτεία, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για
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να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, πάντα σε συνεργασία με την
επιστημονική, επιχειρηματική κοινότητα και όλες τις αρμόδιες αρχές.
Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του
συνεδρίου σας.
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