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Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008 

 Ομιλία  Υπουργού  Ανάπτυξης  Κυρίου  Χρήστου  Φώλια  στο  3  ο   Διεθνές   
Συνέδριο “  ENERTECH   2008”  

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω πρώτα απ’ όλα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσοι συνέβαλαν 

να γίνει πραγματικότητα το 3ο Διεθνές Συνέδριο «ENERTECH 08» και ιδιαίτερα τη 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε που έχει την ευθύνη της επιστημονικής διοργάνωσης.  

Η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια είναι η κορυφαία πρόκληση για όλα τα κράτη 

στη διεθνή γεωπολιτική  σκακιέρα. Αποτελεί  δε πλέον θέμα εθνικής ασφάλειας. 

Συνεπώς,  εύλογα  τοποθετείται  στην  κορυφή  της  πολιτικής  και  οικονομικής 

ατζέντας των κυβερνήσεων. Η ελληνική Κυβέρνηση που παρακολουθεί στενά τις 

διεθνείς  εξελίξεις,  παρουσιάζει  έντονη  κινητικότητα  και  δραστηριότητα  σε  ότι 

αφορά στον  τομέα  της  ενέργειας.  Η θέση μας  είναι  σαφής,  ξεκάθαρη  και  έχει 

διατυπωθεί  πολλάκις:   Η  επάρκεια  και  η  ασφάλεια  ενεργειακού  εφοδιασμού, 

καθώς  και  η  διαφοροποίηση  των  ενεργειακών  διόδων  και  πηγών  ενέργειας 

αποτελεί για εμάς στρατηγικό στόχο υψίστης σημασίας. 

Ταυτόχρονα,  οι  περιβαλλοντικές  προκλήσεις  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  δεν 

επιτρέπουν  τον  εφησυχασμό.  Στόχος,  λοιπόν,  δεν  είναι  μόνο  η  εξασφάλιση 

ενεργειακών  αποθεμάτων,  αλλά  και  ο  προσανατολισμός  προς  τη  βιώσιμη 

ανάπτυξη. Την ανάπτυξη δηλαδή που σέβεται το ανθρώπινο περιβάλλον και το 

προστατεύει. 

Το  διακύβευμα  δεν  είναι  μόνο  η  επαρκής  ενεργειακή  κάλυψη,  αλλά  και  η 

ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις 

νέες διεθνείς τάσεις και με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη προωθούμε δυναμικά τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
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Ο στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι διττός. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση 

του εξαιρετικά πλούσιου ηλιακού, αιολικού, υδάτινου και γεωθερμικού δυναμικού 

της πατρίδας μας, το οποίο συνιστά ένα στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον 

τομέα  αυτό.  Την  ίδια  στιγμή  δημιουργούμε  πεδία  αποδοτικών  επιχειρηματικών 

επενδύσεων στην  ενεργειακή  αγορά,  γεγονός  υψηλής  σπουδαιότητας  για   την 

περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας μας και μάλιστα σε μια συγκυρία μεγάλων 

δυσκολιών και αβεβαιοτήτων λόγω της παγκόσμιας κρίσης. 

Ήδη στον τομέα των ΑΠΕ ολοκληρώνονται 329 νέες επενδύσεις ύψους 1,2 δις 

Ευρώ που θα προσθέσουν ισχύ 919 MW στα ήδη εγκατεστημένα 1.100 ΜW.

Όπως  αντιλαμβάνεστε  πρόκειται  για  ένα  πολύ  σημαντικό  βήμα,   για  την 

ικανοποίηση των εθνικών μας δεσμεύσεων ως προς τους στόχους που έχει θέσει 

η Ε.Ε. 

Σε  ότι  αφορά  στα  Φωτοβολταϊκά  Συστήματα  (ΦΒΣ),  το  Σχέδιο  Νόμου  που 

ετοιμάσαμε  προβλέπει  υπέρβαση  του  αρχικού  προγράμματος,  εξέταση  του 

συνόλου των αιτήσεων (άνω των 3.700 MW) ώστε να προχωρήσουν όσα έργα 

είναι ώριμα τεχνικά και βιώσιμα οικονομικά. 

Σημαντική είναι επίσης η πρόβλεψη για  σταδιακή αποκλιμάκωση της τιμής αγοράς 

της παραγόμενης ενέργειας , σε συνδυασμό με, εξαρχής, διασφαλισμένη σταθερή 

διατήρηση της τιμής για διάστημα 20 ετών. 

Προβλέπεται  επίσης  ένα  στοχευμένο  πρόγραμμα  για  εύκολη,  γρήγορη  και 

αποδοτική εγκατάσταση και λειτουργία ΦΒΣ στις στέγες των κτιρίων. 

Στο  ίδιο  Σχέδιο  Νόμου  προβλέπονται  απλουστεύσεις  που  μαζί  με  το  Ειδικό 

Χωροταξικό  σχέδιο  για  τις  ΑΠΕ  που  μόλις  εγκρίθηκε  από  την  Κυβερνητική 

Επιτροπή, αναμένεται να απεμπλέξουν εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια δίνοντας 

την προσδοκώμενη ώθηση στην αγορά των ΑΠΕ.  
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Το επόμενο σημαντικό βήμα θα γίνει  με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Ειδικής 

Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης που ολοκληρώνεται, με τη συνδρομή και 

των επενδυτών και  αποσκοπεί  στη δημιουργία  ενιαίου  και  αρμονικού  πλαισίου 

ανάπτυξης  των  ιδιωτικών  επενδύσεων  ΑΠΕ.  Πλαίσιο  που  θα  αφορά  τόσο  τις 

αδειοδοτήσεις,  όσο και  την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές 

επενδύσεις ΑΠΕ.

Επίσης, προετοιμάζουμε νομοσχέδιο για τη δυναμική συμμετοχή των βιοκαυσίμων 

σε συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόσαμε το 2008, για διασφάλιση ποιότητας 

προϊόντος και ανταγωνιστικότητας τιμής. 

Η  Εθνική  Επιτροπή  που  συγκροτήθηκε  με  αντικείμενο  την  επεξεργασία  και 

εισήγηση προτάσεων έχει προχωρήσει σημαντικά.  Στη χώρα μας λειτουργούν 10 

μονάδες παραγωγής βιοντήζελ, ενώ άλλες 2 πρόκειται να ενεργοποιηθούν άμεσα. 

Με τη νομοθετική ρύθμιση για προώθηση της βιοιαθανόλης που ψηφίστηκε τον 

Μάρτιο  2008,  καθώς  και  με  το  υπό  εκπόνηση  νομοσχέδιο  που  προβλέπει 

περαιτέρω διείσδυση του βιοντήζελ στις μεταφορές, προσβλέπουμε σε επιπλέον 

ανάπτυξη του τομέα μέσα στο 2009.

Παράλληλα,  δημιουργούμε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και  την ορθολογική 

αξιοποίηση  της  γεωθερμίας.  Στο  νέο  θεσμικό  πλαίσιο  προβλέπουμε  σειρά 

σημαντικών παρεμβάσεων. Αναφέρω κάποιες χαρακτηριστικές, όπως:  

1. Η επιμήκυνση του χρόνου εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου σε 5 

επιπλέον χρόνια ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός επενδύσεων 

με το μεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης, με συνέπεια τη μείωση του κόστους 

για τον τελικό καταναλωτή.  

2.  Η  βελτίωση  του  τρόπου  παραχώρησης  των  πεδίων,  καθώς  δίνονται 

περισσότερες  δυνατότητες  για την εκμετάλλευσή τους και  πέρα από την 

άσκηση του δικαιώματος της έρευνας. 

3.   Η θέσπιση, για πρώτη φορά, ειδικών κινήτρων, τόσο για την οικιακή χρήση 

γεωθερμικών  εφαρμογών,  όσο  και  για  την  έρευνα  και  αξιοποίηση  των 

γεωθερμικών πεδίων. 
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4.  Η δυνατότητα για  απευθείας εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων σε 

αγροτικές  χρήσεις  (νέες  θερμοκηπιακές  καλλιέργειες,  συνήθως  υψηλής 

προστιθεμένης  αξίας),  μετά  από  διαγωνισμούς  εκμίσθωσης  που  θα 

διενεργηθούν  από  τις  Περιφέρειες  .  Για  την  εξασφάλιση  της  ορθής 

εκμετάλλευσης  του  πόρου  το  ΙΓΜΕ  εκπονεί  μελέτη,  ενώ  για  την 

καταλληλότητα της όποιας καλλιέργειας θα υπάρχει η γνώμη του ΕΘΙΑΓΕ. 

Ήδη  προετοιμάζονται  οι  σχετικοί  διαγωνισμοί  ώστε  σύντομα  κάθε 

συνεταιρισμός  ή  αγρότης,  κυρίως  της  Βορείου  Ελλάδος,  να  μπορεί  να 

εκμεταλλευτεί  το  θερμικό  περιεχόμενο  του  πεδίου  που  θα  μισθώσει  για 

σύγχρονες  καλλιέργειες  σε  θερμοκήπια,  καθιστώντας  ανταγωνιστικά  τα 

προϊόντα του στις εγχώριες και ευρωπαϊκές αγορές. 

Παράλληλα,  ετοιμάζεται  νέα  Υπουργική  Απόφαση  για  τις  οικιακές  χρήσεις  της 

γεωθερμίας,  η  οποία  αντιμετωπίζει  προβλήματα  που  προέκυψαν  από  την 

εφαρμογή της προηγούμενης στις διάφορες Νομαρχίες της χώρας, β) απλοποιεί 

τις διαδικασίες μέσω τυποποίησης των σχετικών εντύπων, γ) προβλέπει πρόστιμα 

σε περίπτωση παραβιάσεων των αδειών ή παράνομης εκμετάλλευσης.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πολιτική διορατικότητα 

για  τα  μείζονα  ενεργειακά  θέματα  που  απασχολούν  τον  τόπο  και  τη  διεθνή 

κοινότητα,  σχεδιάζει  και  υλοποιεί  μια  ολοκληρωμένη  και  συνεκτική  ενεργειακή 

πολιτική.  Πολιτική,  η  οποία  βασίζεται  στις  επιστημονικές  εκτιμήσεις  των 

μελλοντικών  αναγκών  της  χώρας  και  στην  αναλυτική  διερεύνηση  της 

διαθεσιμότητας,  της  προσβασιμότητας  και  της  αποδοτικότητας  των  διαφόρων 

ενεργειακών πηγών που η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει για ασφαλέστερη και 

οικονομικότερη κάλυψη των προβλεπομένων αναγκών. 
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Η επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει μεταφράζεται σε ενεργειακή ασφάλεια, 

αύξηση  του  εθνικού  πλούτου,  τόνωση  της  απασχόλησης,  περισσότερες  και 

αποδοτικότερες  επενδυτικές  ευκαιρίες  και,  πάνω  απ’  όλα  αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε αυτό το περιβάλλον το έχουμε δανεισθεί 

από τα παιδιά μας και σ΄αυτά το χρωστάμε.  

Πιστεύουμε ότι με καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με δέουσα 

αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των πολιτικών μας, με αυτοπεποίθηση για τις 

δυνατότητες της χώρας μπορούμε να κερδίσουμε το ενεργειακό στοίχημα προς 

όφελος των σημερινών αλλά και των επόμενων γενιών. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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