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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2008 

Ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  κ.  Χρήστος  Φώλιας  συμμετείχε  στις  εργασίες  της 
Διάσκεψης  για  την  ενεργειακή  ασφάλεια  της  ΕΕ,  που  διοργάνωσε  η  Γαλλική 
Προεδρία στο Παρίσι, την 1η Δεκεμβρίου 2008, στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης 
της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  ήταν  επίσημος  προσκεκλημένος  ομιλητής  του  Γάλλου 
Υπουργού  Ενέργειας  κ.  Ζαν  Λουί  Μπορλό,  μεταξύ  άλλων  επτά  Ευρωπαίων 
ομολόγων του.
  
Παρών στις εργασίες της Διάσκεψης ήταν και ο Επίτροπος Ενέργειας Α. Πίλπαλγκς, 
ο οποίος παρουσιάζοντας τη 2η αναθεώρηση της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ, 
τόνισε τη σημασία και τη συμβολή του Τουρκόελληνοιταλικού αγωγού φυσικού 
αερίου  (ITGI)  στην  ενεργειακή  ασφάλεια  της  ΕΕ.  Ο  κ.  Πίλπαλγκς  τόνισε 
χαρακτηριστικά  ότι  είναι  η  πρώτη  φορά  που  δημιουργείται  μέσω  του  ITGI 
διάδρομος μεταφοράς για το φυσικό αέριο της Κασπίας προς ευρωπαϊκές αγορές. 

O Υπουργός  Ανάπτυξης  κ.  Χρήστος  Φώλιας  κατά  τη  διάρκεια  της  ομιλίας  του 
ανέλυσε  τις  προτεραιότητες  της  ελληνικής  ενεργειακής  πολιτικής,  δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της Ελλάδας προς την επίτευξη της ενεργειακής 
ασφάλειας τόσο της ίδιας της χώρας μας όσο και της ΕΕ.

Κύριος  στόχος της ενεργειακής στρατηγικής της Ελλάδας για την ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας είναι η προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ και η λήψη μέτρων 
για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο και με την επίτευξη μέχρι το 2020 των 
στόχων:  20%  μείωση  εκπομπών  CO2,  20%  αύξηση  της  ενεργειακής 
αποδοτικότητας και 20% της κατανάλωσης προερχόμενα από ΑΠΕ, η Ευρώπη θα 
συνεχίσει στο άμεσο μέλλον να εισάγει ενεργειακούς πόρους.
  
Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, ο αγωγός φυσικού αερίου South 
Stream καθώς και ο ITGI παρέχουν τα εχέγγυα ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού 
για την Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην ενεργειακή ασφάλεια της 
ΕΕ, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία του

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα ανταποκρίνεται πλήρως στη στρατηγική της ΕΕ για 
δημιουργία νέων ενεργειακών υποδομών, προσέθεσε ο Υπουργός.
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Σημαντική  προτεραιότητα  της  αναθεωρημένης  ενεργειακής  στρατηγικής  της  ΕΕ 
είναι  η προώθηση της τροφοδοσίας  των ευρωπαϊκών κρατών με  υγροποιημένο 
φυσικό αέριο (LNG). 

Η Ελλάδα με την ήδη προγραμματισμένη αναβάθμιση του τερματικού σταθμού, 
στη  Ρεβυθούσας,  θα  αποκτήσει  έναν  από  τους  μεγαλύτερους  τερματικούς 
σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέγιστη σημασία δίνει η ΕΕ στην προώθηση του πολιτικού διαλόγου με γειτονικές 
χώρες.  Η  Ελλάδα  πέραν  της  παραδοσιακής  συνεργασίας  με  τις  χώρες  της  ΝΑ 
Ευρώπης προωθεί ενεργά τις στενότερες σχέσεις στον τομέα της ενέργειας με τις 
χώρες  της  Μεσογείου,  υποστηρίζοντας  μαζί  με  την  Ιταλία  τη  δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής  Κοινότητας  στο  πρότυπο της  ενεργειακής  κοινότητας  της  ΝΑ 
Ευρώπης.    
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