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Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2008 

 Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στα εγκαίνια του 
Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής του ΚΑΠΕ

Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Αποτελεί ιδιαίτερη 

τιμή για μένα, να εγκαινιάζω το πρώτο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής στην Ελλάδα. 

Θέλω λοιπόν, να συγχαρώ θερμά τη Διοίκηση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την πολύ καλή δουλειά που έγινε εδώ στην Κερατέα

. 

Είναι ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας για την καθημερινότητά  μας καθώς η 

γνώση είναι δύναμη. Και τη δύναμη αυτή την έχουμε ανάγκη για να αλλάξουμε τα 

κακώς κείμενα και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Συνεπώς το Πάρκο 

Ενεργειακής  Αγωγής,  που  κατασκευάστηκε  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  θα  δώσει  πολλές  ευκαιρίες  για 

δράσεις  ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης ώστε  το  ευρύ κοινό  να  κατανοήσει 

τους  μηχανισμούς  της  παραγωγής  και  της  χρήσης  ενέργειας  από  ΑΠΕ και  τη 

σημασία που έχει μια τέτοια επιλογή. 

Είναι  δε  σημαντικό  να  έρθουν πιο  κοντά  σε  αυτές  τις  νέες  τεχνολογίες  τα  νέα 

παιδιά και να εξοικειωθούν με εφαρμογές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

ώστε οι γενιές αυτές να είναι πιο ευαισθητοποιημένες και πιο υπεύθυνες. 

Είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τη συμπλήρωση 20 χρόνων 

εποικοδομητικής λειτουργίας του ΚΑΠΕ. Το Κέντρο αποτελεί το καθ’ ύλην αρμόδιο 

όργανο για τους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης 

Ενέργειας και Εξοικονόμησης αυτής. 

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
Τηλ: 210-69.74.732, 210-69.74.738 • Fax: 210-69.69.607
E-Mail: press1@ypan.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                              

Με το ρόλο του ως Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο έχει ειδικό βάρος στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση της ενεργειακής μας πολιτικής. 

Εν  μέσω  των  μεγάλων  προβλημάτων  στην  παγκόσμια  οικονομία  και  των 

επιπτώσεων της περιβαλλοντικής κρίσης, δε μπορούμε να μένουμε άπραγοι. Είναι 

επιτακτική η ανάγκη ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών ώστε το ζητούμενο 

της  ανάπτυξης  να  συμφιλιώνεται  με  την  προστασία  του  περιβάλλοντος.  Έτσι 

λοιπόν η βιώσιμη ανάπτυξη είναι   το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι 

μαζί. 

Τα υψηλά αποθέματά μας σε φυσικούς πόρους, το μεγάλο δυναμικό σε ΑΠΕ και η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Σχεδιάζουμε  και  προωθούμε  με  συνέπεια  μια  ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική 

πολιτική  στον  ενεργειακό  τομέα,  με  την  ενσωμάτωση όλων των κρίσιμων από 

περιβαλλοντική άποψη Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο αλλά και με την 

προώθηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, στο 

πλαίσιο  ενός  συνολικού εθνικού  χωροταξικού και  περιβαλλοντικού  σχεδιασμού, 

που  ελαχιστοποιεί  το  διοικητικό  κόστος,  περιορίζει  τα  εμπόδια  και  τη 

γραφειοκρατία για την υλοποίηση των επενδύσεων και μεγιστοποιεί τα οφέλη για 

την εθνική οικονομία, το περιβάλλον και τη κοινωνία.  

Με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

επιταχύνουμε και απλοποιούμε περαιτέρω την αδειοδοτική διαδικασία.  Το σχετικό 

Νομοσχέδιο έχει ήδη ψηφισθεί κατ’ άρθρο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  αξιοποιούμε  πλήρως  το  επενδυτικό  ενδιαφέρον  που 

εκφράστηκε  για  τα  Φωτοβολταϊκά  Συστήματα  εξετάζοντας  το  σύνολο  των 

αιτημάτων που έχουν κατατεθεί.
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Προβλέπουμε  ακόμη  ειδικό  πρόγραμμα  που  θα  επιτρέπει  την  εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών στις στέγες νοικοκυριών και επιχειρήσεων με απλές και ελκυστικές 

ρυθμίσεις.  

Επίσης, προχωρούμε στην προκήρυξη για τη δημιουργία τριών νέων Εταιρειών 

Παροχής Φυσικού Αερίου (ΕΠΑ).

Προκηρύσσουμε  ειδικό  πρόγραμμα  εξοικονόμησης  ενέργειας  στην  Τοπική 

Αυτοδιοίκηση  («Εξοικονομώ»)  μέσω  του  οποίου  οι  Δήμοι  της  χώρας  μας  θα 

μπορούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις και τους 

υπαίθριους χώρους επιτυγχάνοντας ποσοστά εξοικονόμησης έως και 30%.

Αγαπητοί Φίλοι,

Είμαστε πεπεισμένοι ότι  βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Η πολιτική μας, είναι πολιτική 

ευθύνης για την εξασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και της προστασίας 

του  περιβάλλοντος.  Σε  αυτή  την  κατεύθυνση  οι  δραστηριότητες  του  ΚΑΠΕ,   όπως 

αποδεικνύεται και με το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής, συνεισφέρουν πολύ θετικά.  

Είμαι βέβαιος πως το Πάρκο θα συντελέσει ώστε οι συμπολίτες μας να αποκτήσουν 

περαιτέρω γνώση γύρω από τα μείζονα ζητήματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 

Να κατανοήσουν την αξία της ατομικής ευθύνης του καθενός μας απέναντι στα μεγάλα 

προβλήματα.  Ενημερωμένοι  πολίτες,  σημαίνει  υπεύθυνοι  πολίτες  και 

συνειδητοποιημένοι καταναλωτές.

Θέλω λοιπόν  να  συγχαρώ και  πάλι  το  ΚΑΠΕ και  να  ευχηθώ καλή  αρχή  και  καλή 

συνέχεια στη λειτουργία του Πάρκου.
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