21o Εθνικό Συνζδριο «Ενζργεια & Ανάπτυξη 2016»
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 25-26 Οκτωβρίου 2016

Επενδφοντασ ςτην Ενζργεια ς’ ζνα Αςταθζσ Οικονομικό και
Γεωπολιτικό Περιβάλλον
Τξμ ρημαμςικϊ οϊλξ ςξσ εμεογειακξϋ ςξμέα ρςημ ξικξμξμία ςηπ Δλλάδoπ, και
γεμικϊςεοα ςηπ ΝΑ Δσοόπηπ ποϊκειςαι μα αμαδείνει για μια ακϊμη τξοά ςξ εςήριξ
(21o) Δθμικϊ Σσμέδοιξ Δμέογειαπ, πξσ διξογαμόμει ςξ Ιμρςιςξύςξ Δμέογειαπ ΝΑ
Δσοώπηπ (ΙΔΝΔ) ρςιπ 25-26 Οκςχβοίξσ 2016 ρςημ Αθήμα. Τξ «Εμέογεια και
Αμάπςσνη» ςελεί σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ Υπξσογείξσ Πεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ και
ϊπχπ κάθε υοϊμξ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςξ Ίδοσμα Δσγεμίδξσ (Λ. Σσγγοξϋ 387).
Σκξπϊπ ςξσ Σσμεδοίξσ είμαι μα απξςελέρει και ετέςξπ έμα πεδίξ γϊμιμξσ διαλϊγξσ
και ποξβλημαςιρμξϋ πάμχ ρςιπ ςελεσςαίεπ ενελίνειπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εμέογειαπ και
ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ρςημ Δλλάδα και διεθμόπ. Η αμαγμόοιρη ςχμ διαταιμξμέμχμ
ςάρεχμ και ποξξπςικόμ μέρα απϊ ςεκμηοιχμέμεπ παοξσριάρειπ και η αμςαλλαγή
απϊφεχμ παοαμέμει έμαπ βαρικϊπ ρςϊυξπ ςξσ Σσμεδοίξσ μαζί με ςημ ρσμακϊλξσθη
εναγχγή υοήριμχμ ρσμπεοαρμάςχμ.
Δτέςξπ ςξ «Εμέογεια και Αμάπςσνη 2016» έυει χπ κεμςοικϊ θέμα «Επεμδύξμςαπ
ρςημ Εμέογεια ρ’ έμα Αρςαθέπ Οικξμξμικό και Γεωπξλιςικό Πεοιβάλλξμ»,
θέλξμςαπ με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ μα σπξγοαμμίρει ςιπ ρημαμςικέπ ποξκλήρειπ πξσ
αμςιμεςχπίζξσμ πλέξμ ξι εςαιοείεπ ρςη ΝΑ Δσοόπη, ρςημ Δλλάδα αλλά και
παγκξρμίχπ ρςιπ ποξρπάθειεπ ςξσπ μα ποξγοαμμαςίρξσμ και μα επεμδϋρξσμ ρε έμα
διαοκόπ μεςαβαλλϊμεμξ ξικξμξμικϊ και πξλιςικϊ πεοιβάλλξμ. Κας’ ενξυήμ
μακοξυοϊμιαπ ρςϊυεσρηπ ξι εμεογειακέπ επεμδϋρειπ ρε σπξδξμέπ αλλά και ρςξ
άμξιγμα μέχμ αγξοόμ απαιςξϋμ μία ελάυιρςη εναρτάλιρη ξικξμξμικήπ και πξλιςικήπ
ρςαθεοϊςηςαπ. Για ασςϊ ςξ εοόςημα πξσ ςίθεςαι ρήμεοα, και θα ενεςαρθεί ρε βάθξπ
ρςξ επεουϊμεμξ ρσμέδοιξ ςξσ ΙΔΝΔ, είμαι σπϊ πξίεπ ποξωπξθέρειπ εςαιοείεπ και

ξογαμιρμξί θα μπξοέρξσμ μα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ απαιςήρειπ εμϊπ μακοξυοϊμιξσ
ρυεδιαρμξϋ ϊπξσ η εμεογειακή αρτάλεια αμαδεικμϋεςαι χπ κσοίαουξ θέμα.
Τξ Σσμέδοιξ πεοιλαμβάμει ειρηγήρειπ και ςξπξθεςήρειπ απϊ διακεκοιμέμξσπ
ξμιληςέπ απϊ ςημ Δλλάδα και απϊ ςξ ενχςεοικϊ, καθόπ και ρσζηςήρειπ ρςοξγγσλήπ
ςοαπέζηπ (panel discussions) μεςανϋ γμχρςόμ παοαγϊμςχμ ςηπ αγξοάπ. Βαρικϊ
υαοακςηοιρςικϊ ςξσ Σσμεδοίξσ, απϊ ςξ νεκίμημά ςξσ ςξ 1996, είμαι η ρταιοική
αμςιμεςόπιρη και η ξλική ποξρέγγιρη ςξσ εμεογειακξϋ ςξμέα με εμδελευή ενέςαρη
ςχμ επιμέοξσπ εμξςήςχμ και ςημ αμάδεινη ςχμ διαμξοτξϋμεμχμ ρσμεογειόμ και
διαρσμδέρεχμ (links).
Σήμεοα η εμέογεια ρσγκαςαλέγεςαι ρςξσπ πλέξμ δσμαμικξϋπ κλάδξσπ ςηπ
ξικξμξμίαπ ςϊρξ ρςη υόοα μαπ ϊρξ και διεθμόπ. Ο εμςσπχριακϊπ οσθμϊπ αμάπςσνηπ
ςξσ εμεογειακξϋ ςξμέα ςα ςελεσςαία είκξρι και πλέξμ υοϊμια ξτείλεςαι καςά κϋοιξ
λϊγξ ρςημ οαγδαία αϋνηρη ςηπ εμεογειακήπ ζήςηρηπ, απξςέλερμα ςηπ βελςίχρηπ
ςχμ ρσμθηκόμ διαβίχρηπ, και έυξσμ χπ ρσμέπεια ςιπ πξλϋ μεγάλεπ επεμδϋρειπ ρε
εμεογειακέπ σπξδξμέπ ξι ξπξίεπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε ρσμευή βάρη. Με ςημ
αϋνηρη ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ άμερξπ είμαι ξ αμςίκςσπξπ ρςξ πεοιβάλλξμ η
ποξρςαρία ςξσ ξπξίξσ απξςελεί και ασςή πλέξμ μία ποόςη ποξςεοαιϊςηςα και
ενεςάζεςαι ρςξ πλαίριξ μιαπ εσοϋςεοηπ πξλιςικήπ για ςημ Κλιμαςική Αλλαγή. Έμα
θέμα πξσ έυει λάβει πλέξμ μέεπ διαρςάρειπ μεςά ςη διεθμή ρσμτχμία ςχμ Παοιρίχμ
ςξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2015 για ςξμ έλεγυξ ςχμ εκπξμπόμ ςξσ θεομξκηπίξσ (ρσμτχμία
COP21).
Δπίρηπ, η επίρπεσρη ρςιπ έοεσμεπ σδοξγξμαμθοάκχμ ρςημ Δλλάδα και εσοϋςεοα
ρςημ Αμ. Μερϊγειξ, η ποξρπάθεια διατξοξπξίηρηπ ςχμ ειραγχγόμ τ. αεοίξσ για
ςημ κάλσφη ςχμ Δσοχπαψκόμ αμαγκόμ τ. αεοίξσ μέρχ μέχμ αγχγόμ και ρςαθμόμ
LNG,ξ οϊλξπ ςηπ Δλλάδαπ ρςημ διακίμηρη τσρικξϋ αεοίξσ και πεςοελαίξσ ρε
πεοιτεοειακϊ επίπεδξ, η οαγδαία διείρδσρη ςχμ ΑΠΔ ρςξ εμεογειακϊ μείγμα ςηπ
υόοαπ

και

ρςημ

ΝΑ Δσοόπη,

η

κεταλαιόδηπ

ρημαρία

ςηπ εμεογειακήπ

απξδξςικϊςηςαπ απξςελξϋμ θεμαςικέπ με ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ πξσ θα αμαπςσυθξϋμ
διενξδικά ρςξ Σσμέδοιξ.
Ωπ ρσμήθχπ, ςξ «Εμέογεια και Αμάπςσνη 2016» ποϊκειςαι μα καλϋφει έμα εσοϋ
τάρμα θεμάςχμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εμέογειαπ,

ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ

γεχπξλιςικήπ. Ακξλξσθεί η βαρική θεμαςξλξγία ςξσ Σσμεδοίξσ.

Θεμαςξλξγία ςξσ «Δμέογεια & Αμάπςσνη 2016»


Η ςοέυξσρα καςάρςαρη και ξι ποξξπςικέπ αμάκαμφηπ ςηπ εμεογειακήπ
αγξοάπ ρςημ Δλλάδα εμόφει ςηπ ρσμευιζόμεμηπ αομηςικήπ ξικξμξμικήπ
ρσγκσοίαπ



Δπιρκόπηρη εμεογειακώμ ενελίνεχμ ρςιπ υώοεπ ςηπ ΝΑ Δσοώπηπ
(Σξσοκία, Βξσλγαοία, Ρξσμαμία, εοβία, FYROM, Αλβαμία κλπ.)



Δπεμδύρειπ και επιυειοημαςικόςηςα ρςξμ Δλλημικό εμεογειακό ςξμέα



Αμςαγχμιρμόπ και ςξ μέξ ςξπίξ ρςημ Δλλημική αγξοά ηλεκςοικήπ
εμέογειαπ



Η πξοεία ποξπ ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ 2020/2030 και ξ οόλξπ ςχμ ΑΠΔ



Η ρημαρία ςξσ τσρικξύ αεοίξσ ρςημ ξογάμχρη και λειςξσογία ςηπ
αγξοάπ εμέογειαπ : Η Δλλημική και διεθμήπ διάρςαρη



Δλλημική και διεθμήπ αγξοά πεςοελαίξσ: ςελεσςαίεπ ενελίνειπ και ςάρειπ



Έοεσμα

και

Παοαγχγή

Τδοξγξμαμθοάκχμ ρςημ

Δλλάδα

και

ςημ

Αμαςξλική Μερόγειξ


Η αρτάλεια ςξσ Δλλημικξύ εμεογειακξύ ρσρςήμαςξπ: ςξπικέπ και
πεοιτεοειακέπ παοάμεςοξι



Δμέογεια και ενχςεοική πξλιςική: Διεθμείπ και πεοιτεοειακέπ ενελίνειπ,
γεχπξλιςικξί παοάγξμςεπ
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Χξοηγoί σμεδοίξσ

Τπξρςηοικςέπ

Χξοηγξί Δπικξιμχμίαπ

