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Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης Κυρίου Χρήστου Φώλια σε ανοιχτή 
συζήτηση με θέμα: «Συμβατική, Ανανεώσιμη και Πυρηνική Ενέργεια: 
Επιλογές και προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών. Ενεργειακή ασφάλεια 
της ΕΕ

Κυρίες και Κύριοι, 

Με  ιδιαίτερη  χαρά  ανταποκρίθηκα  στην  πρόσκληση  του  ευρωβουλευτή  Κυρίου 

Νίκου  Βακάλη  για  να  συμμετάσχω στη  σημερινή  συζήτηση.  Θα  ήθελα  λοιπόν, 

προτού μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας, να ευχαριστήσω τον κύριο Βακάλη για 

την ευκαιρία που μου δίνει, να μιλήσω για ένα θέμα τόσο επίκαιρο, που αποτελεί 

στρατηγικό  στόχο  της  Κυβέρνησης  της  Νέας  Δημοκρατίας  και  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Τον στόχο της ενεργειακής ασφάλειας.

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο το γεγονός, ότι στην αυγή του 21ου αιώνα η ατζέντα 

της  ανθρώπινης  ασφάλειας  διευρύνεται.  Οι  παλαιότεροι,  στενοί  περιορισμοί  σε 

θέματα που αφορούσαν κυρίως στις πολεμικές συγκρούσεις, δίνουν τη θέση τους 

σε  νέους  ορισμούς  που  περιλαμβάνουν  θέματα  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων, 

οικονομίας και φυσικά, θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Η σύγχρονη προβληματική γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα περιλαμβάνει τις 

κλιματικές  αλλαγές  από  την  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  την  αυξημένη 

ατμοσφαιρική  ρύπανση,  την  εξάντληση  των  φυσικών  πόρων,  τη  μόλυνση  του 

εδάφους  και  των  υδάτινων  πόρων  από  το  σύνολο  των  ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 
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Τα αδιέξοδα που έχουν  προκύψει,  αλλά και  αυτά  που έρχονται,  σε  παγκόσμιο 

επίπεδο έχουν προβληματίσει πρωτίστως τη διεθνή επιστημονική κοινότητα που 

εκπέμπει  σήμα  κινδύνου.  Αυτό  είχε  σαν  αποτέλεσμα  την  εγκατάλειψη  της 

αδράνειας και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο,   για  την  θέσπιση  μέτρων που θα  βάλλουν  φρένο στην  επελαύνουσα 

περιβαλλοντική κρίση.

Σε αυτό το μήκος κύματος λοιπόν, διαφαίνεται μια πρωτοφανής κινητικότητα όσον 

αφορά την ενημέρωση των πολιτών του κόσμου για περιβαλλοντικά θέματα. Σε 

αυτή  την  προσπάθεια  η  συστράτευση  είναι  καθολική.  Διεθνείς  και  υπερεθνικοί 

οργανισμοί, κυβερνήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, συμμετέχουν ενεργά σε 

διεθνή φόρα και συζητήσεις για την αναστροφή της κατάστασης και την επιτυχή 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Η  ελληνική  Κυβέρνηση  δε  θα  μπορούσε  να  είναι  απούσα  από  μια  τέτοια 

προσπάθεια.  Παρακολουθώντας  στενά  τις  διεθνείς  εξελίξεις,  συμμετέχουμε 

δυναμικά με τους εταίρους μας στην κοινή προσπάθεια. Αναγνωρίζουμε το ηθικό 

μας χρέος απέναντι στις γενιές του αύριο και πράττουμε ότι είναι δυνατό για να 

τους εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες ποιότητας ζωής.

Ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στο στόχο της ανάπτυξης και αναγνωρίζουμε την 

τεράστια σημασία της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας στην επίτευξή του. Για 

το  λόγο  αυτό  αναπτύσσουμε  δράσεις  προκειμένου  να  εξασφαλίσουμε  τα 

απαιτούμενα ενεργειακά αποθέματα που χρειάζεται η οικονομία μας. Επιπλέον, η 

δραστηριότητά μας έγκειται στο ότι επιδιώκουμε  να πετύχουμε τη διαφοροποίηση 

των πηγών και των διόδων μεταφοράς ενέργειας και του είδους των ενεργειακών 

αγαθών.  Προσπαθούμε  να  μειώσουμε  την  εξάρτησή  μας  από  ακριβά  προϊόντα 

όπως  το  πετρέλαιο  και  τα  παράγωγά  του  και  να  διευρύνουμε  το  δίκτυο  των 

προμηθευτών μας.
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Για πρώτη φορά η Ελλάδα αξιοποιεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα που προκύπτει 

από την κομβική γεωστρατηγική της θέση στον ενεργειακό χάρτη. Συνάπτουμε 

συμφωνίες  υψίστης  σημασίας  με  στρατηγικούς  εταίρους,  πετυχαίνοντας  την 

αναβάθμιση της θέσης της χώρας στο παγκόσμιο ενεργειακό γίγνεσθαι.

Οι  συμφωνίες  μας  για  συνεργασία  με  τη  Ρωσία  στην  κατασκευή  του  αγωγού 

πετρελαίου «Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη», για συμμετοχή στο πολύ σημαντικό 

project,  μεταφοράς  φυσικού  αερίου  στην  ευρωπαϊκή  αγορά  μέσω  του  South 

Stream,  η  λειτουργία  και  κατασκευή  του  ελληνοτουρκικού  και  ελληνο-ιταλικού 

αγωγού φυσικού αερίου, ITGI, καθώς και οι συμφωνίες για ανάπτυξη των διεθνών 

ηλεκτρικών διασυνδέσεων της  χώρας,  επαναπροσδιορίζουν  το ενεργειακό τοπίο 

στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης προς όφελός μας. 

Όσον  αφορά  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας,  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  έχει 

καταστήσει σαφή τη δέσμευσή του στην προώθηση και  την ανάπτυξή τους. Η 

σημερινή κυβέρνηση ξεπερνά τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες του παρελθόντος 

που  μετέφεραν  στις  καλένδες  τα  ζητήματα  των  ΑΠΕ  και  της  Εξοικονόμησης 

Ενέργειας  (ΕΞΕ).  Σχεδιάζουμε  με  υπευθυνότητα  και  σοβαρότητα  μακρόπνοες 

πολιτικές που δημιουργούν πρόσφορο επενδυτικό έδαφος και στέρεες βάσεις για 

την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιδιώκουμε την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και 

την εγχώρια τόνωση των λεγόμενων «πράσινων» επενδύσεων.  

Στοχεύουμε στην αποτελεσματική εκμετάλλευση του ηλιακού, υδάτινου, αιολικού 

και γεωθερμικού δυναμικού που διαθέτουμε ώστε να παράξουμε καθαρή ενέργεια 

και ταυτόχρονα να ενδυναμώσουμε την αγορά των ΑΠΕ. 

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. 
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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.  

Το επόμενο σημαντικό βήμα θα γίνει με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Ειδικής 

Επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης που ολοκληρώνεται με τη συνδρομή και των 

ίδιων  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. Παράλληλα, δημιουργούμε προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη και την ορθολογική αξιοποίηση της γεωθερμίας.
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Κυρίες και Κύριοι,

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση: πώς να 

συμφιλιώσουν  και  να  εναρμονίσουν  τις  προσπάθειες  για  την  ενεργειακή  τους 

ασφάλεια με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 

την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης.  

Η ενατένιση του μέλλοντος της Ευρώπης μέσα από την ενεργειακή οπτική,  θέτει 

αναπόφευκτα επί τάπητος και το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Και τούτο διότι 

κατά  τη  λειτουργία  μιας  πυρηνικής  μονάδας  ηλεκτροπαραγωγής  δεν  εκλύονται 

αέριοι ρύποι στην ατμόσφαιρα, όπως συμβαίνει με τη χρήση συμβατικών μορφών 

ενέργειας, και η ρύπανση του περιβάλλοντος σε περίπτωση ομαλής λειτουργίας 

είναι αμελητέα έως μη μετρήσιμη.

Έτσι,  το  ίδιο  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  έδωσε  το  έναυσμα  για  μια  ανοιχτή, 

οργανωμένη και χωρίς ταμπού δημόσια συζήτηση σχετικά με τα υπέρ και τα κατά 

της πυρηνικής ενέργειας.

Σίγουρα  πρόκειται  για  μια  σοβαρή  τεχνολογική  διαμάχη.  Οι  υποστηρικτές  της 

πυρηνικής ενέργειες προβάλλουν το επιχείρημα πως η επιλογή αυτή αποτελεί την 

πλέον  αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα. Οι πολέμιοι της 

πυρηνικής  λύσης  αντίθετα  υποστηρίζουν  πως  θα  πρέπει  να  αποφευχθεί  πάση 

θυσία και ανεξαρτήτως κόστους. 

Ωστόσο,  ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς, έχει μεγάλη αξία να 

αποδεικνύουμε  την  ικανότητά  μας  να  συζητάμε  υπεύθυνα  και  με  πλήρη 

συναίσθηση της σοβαρότητας των ζητημάτων που προσεγγίζουμε.  

Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τον προβληματισμό και τον διάλογο 

που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ε.Ε.  Θεωρούμε πως ο διάλογος είναι πάντα 

αναγκαίος,  προκειμένου  να  φωτισθούν  όλες  οι  πτυχές  πολυσύνθετων  και 

πολύπλοκων ζητημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλουστευτικά. 
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Ωστόσο θέλω να τονίσω με έμφαση πως η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, σε 

πλήρη  συμφωνία  με  την  ελληνική  κοινή  γνώμη,  παραμένει  αμετάβλητη  μέχρι 

σήμερα  και  δεν  περιλαμβάνει  την  ανάπτυξη  πυρηνικών  εργοστασίων 

ηλεκτροπαραγωγής. 

Σε  αντιδιαστολή  προς  μια  τέτοια  επιλογή  και  προς  ενίσχυση  της  ενεργειακής 

επάρκειας και  ασφάλειας της χώρας η Κυβέρνηση και  το Υπουργείο Ανάπτυξης 

προωθούν μέσα  τις συγκροτημένες πολιτικές και τα σχέδια δράσης στα οποία εν 

συντομία αναφέρθηκα. 

Η  προσπάθειά  μας  είναι  διαρκής  και  υπεύθυνη.  Είμαστε  αποφασισμένοι  να 

κερδίσουμε το στοίχημα της αειφόρου ανάπτυξης, το στοίχημα  ασφάλειας από 

όλες  τις  πλευρές.  Στην  επιτυχή  αντιμετώπιση  αυτών  των  προκλήσεων  όλοι 

μπορούν να συνεισφέρουν και να έχουν συμμετοχή και από την άποψη αυτή ο 

δημόσιος διάλογος για τα ενεργειακά ζητήματα είναι αναγκαία προϋπόθεση για ένα 

καλύτερο αύριο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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