
Οι κρίσιμες εξελίξεις του ενεργειακού τομέα στο επίκεντρο της συζήτησης που 
διοργάνωσε η ΗΑΕΕ και το Παν. Πειραιώς 

 
Τις εξελίξεις στον εγχώριο και διεθνή ενεργειακό τομέα απασχόλησε η συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε στις 19 Φεβρουαρίου το Εργαστήριο Ενέργειας 
και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά με τη συμμετοχή έμπειρων στελεχών του κλάδου, αλλά και 
πλήθους φοιτητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση. 
 
Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο καθηγητής Νίκος Απέργης, Διευθυντής του 
EnergyLab, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ιδρύματος να συστήσει ένα ινστιτούτο 
έρευνας το οποίο θα εστιάζει σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα, 
επισήμανε ότι η ενέργεια είναι ένα από τα πλέον θερμά θέματα διεθνώς, το οποίο 
χαρακτηρίζεται επίσης ως κλάδος από σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης. 
 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΗΑΕΕ, Δρ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, παρουσίασε 
λεπτομερή ιστορικά στοιχεία για τον εγχώριο ενεργειακό τομέα, με έμφαση στην εξέλιξη 
των εκπομπών ρύπων και στην ενεργειακή παραγωγή. Τόνισε σχετικά ότι το 2016 ο 
ενεργειακός κλάδος συνιστούσε το 3,6% του ΑΕΠ της χώρας μας και εκείνη τη χρονιά 
καλύφθηκε το 73,6% των αναγκών με εισαγωγές. 
 
Ο Δρ. Ανδριοσόπουλος μίλησε επίσης για τη σημασία της σύστασης του χρηματιστηρίου 
ενέργειας, όπου θα λειτουργήσουν νέες αγορές και υπενθύμισε ότι πλέον η τιμή του CO2 
καθοδηγεί την οριακή τιμή συστήματος με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σχετικά με το φυσικό 
αέριο, υπογράμμισε ότι το LNG έχει φέρει μια επανάσταση διεθνώς και μπορεί να 
αξιοποιηθεί και σε τοπικό επίπεδο στα ελληνικά νησιά μέσω μικρών εφαρμογών. 
Αναφορικά με τις ΑΠΕ, σχολίασε ότι η αγορά έχει προσελκύσει πλέον πολύ μεγάλο 
επενδυτικό ενδιαφέρον και με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό προβλέπονται ως το 
2030 επενδύσεις 8,5 δις. ευρώ στις καθαρές πηγές. 
 
Από την πλευρά του, ο Δρ. Αναστάσιος Γκαρής, αντιπρόεδρος της ΗΑΕΕ και πρώην 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΛΑΓΗΕ, έδωσε έμφαση στη λειτουργία των 
νέων αγορών στα πλαίσια του χρηματιστηρίου ενέργειας. Ανέφερε σχετικά ότι τα νέα 
προϊόντα φέρνουν μια νέα λογική, ενώ θα οδηγήσουν σε οφέλη τόσο για τους 
παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές. Πάντως, έχουν μείνει ακόμα αρκετά 
βήματα μέχρι την ολοκλήρωσή τους, όπως τόνισε. 
Επιπλέον, ο Δρ. Γκαρής μίλησε για την απώλεια αξίας που έχουν υποστεί οι μεγάλες 
επιχειρήσεις του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα 
όσον αφορά τη ΔΕΗ, υποστήριξε ότι χρειάζεται μια μεταμόρφωσή της σε όλα τα επίπεδα 
προκειμένου να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. 
 



Τον λόγο πήρε εν συνεχεία ο Ανώτερος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 
Α.Ε., Δρ. Διομήδης Σταμούλης, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη αναδιοργάνωσης των 
πετρελαϊκών εταιρειών διεθνώς προκειμένου να εξελιχθούν σε ευρύτερα ενεργειακούς 
ομίλους με ποικίλες δραστηριότητες. Όπως τόνισε, oι συμβατικές μορφές ενέργειας 
περιορίζονται διαρκώς υπέρ των ΑΠΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υποκατάσταση του 
πετρελαίου θα γίνει πραγματικότητα σύντομα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα υγρά καύσιμα 
θα παραμείνουν στο ενεργειακό μείγμα με προηγμένη μορφή. 
 
Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, η κυρία Αργυρώ Μπανίλα, Αναπ. Διευθύντρια του 
Τομέα Ειδικών Πιστοδοτήσεων & Κοινοπρακτικών Δανείων, έδωσε έμφαση στη στήριξη 
των μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων άνω των 50 εκατ. ευρώ από τα τραπεζικά 
ιδρύματα μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού, που είναι και η τάση τα τελευταία χρόνια. Η 
ίδια υποστήριξε ότι η ενέργεια είναι χρήσιμη για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών 
σε ένα περιβάλλον που κατά τα άλλα οι ευκαιρίες για υγιή ανάπτυξη είναι 
περιορισμένες. Η κα Μπανίλα αναφέρθηκε στις περσινές αναχρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ, 
ύψους 1,1 δις. ευρώ και του ΑΔΜΗΕ, ύψους 250 εκατ. ευρώ, αλλά και στη συμφωνία 
πώλησης του 66% του ΔΕΣΦΑ, όπου επίσης είχε συμμετοχή η Εθνική. Τέλος, 
υπογράμμισε την αξία επενδύσεων σε νέες υποδομές, όπως η διασύνδεση της Κρήτης, η 
αυτονομία των νησιών και το τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης. 
 
Ακολούθησε ευρεία συζήτηση επί όλων των θεμάτων με τη συμμετοχή του κοινού, όπου 
αναλύθηκαν θέματα όπως η κερδοφορία των ΑΠΕ, ο ρόλος της ΔΕΗ, το μέλλον του 
πετρελαίου και τα ρυθμιστικά θέματα. Οι ομιλητές απάντησαν αναλυτικά στις ερωτήσεις 
και πρόσφεραν μια σφαιρική άποψη καλύπτοντας το σύνολο των θεμάτων. 
 
Από την πλευρά της, η ΗΑΕΕ καλωσορίζει όποιον φοιτητή ή επαγγελματία του 
ενεργειακού κλάδου επιθυμεί να συμμετέχει σε αντίστοιχες μελλοντικές εκδηλώσεις ή 
να γίνει μέλος της ώστε να αποκτήσει βελτιωμένη πληροφόρηση, πρόσβαση σε 
εμπεριστατωμένες μελέτες και δυνατότητες δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΗΑΕΕ, ενώ μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα 
της μέσω των κοινωνικών δικτύων στο Facebook, twitter, LinkedIn και Youtube. 
 

https://www.haee.gr/el/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7/
https://www.facebook.com/Hellenic-Association-for-Energy-Economics-949426711795634/timeline
https://twitter.com/HAEE_Greece
https://www.linkedin.com/company/hellenic-association-for-energy-economics?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/channel/UCR-rfJdURJ03_JOsgWJaUow

