1
Κος ΜΑΝΙΑΤΗΣ:
Ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συγκυρία για να
κουβεντιάσουμε τα θέματα της ενεργείας από αυτήν, από την σημερινή
ημέρα. Θα πρέπει να σας πω ότι θέλω να σας συγχαρώ μέσα από την
καρδιά μου, γιατί έχω δει και την δουλειά που έχει γίνει κατά την
προσυνεδριακή διαδικασία, τα προ-συνέδρια που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε.
και έχω την αίσθηση ότι είναι μια από τις δουλειές για τις οποίες
μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ως μηχανικοί.
Πριν σας αναγνώσω κυρίως αυτά που έχω ετοιμάσει, θα μου
επιτρέψετε να κάνω κάποια σχόλια, νομίζω ότι το δικαιούμαστε όλοι,
εγώ απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε ένα κοινό που ίσως είναι, όχι
ίσως, είναι από τα υψηλότερης νοητικής ικανότητας στο σύνολο της
χώρας και του έχει λάχει ο κλήρος να διαχειρίζεται ως μελετητής, ως
κατασκευαστής, ως επιβλέπων και ως λήπτης αποφάσεων ουσιαστικά
το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας.
Άρα δικαιούμαι και με μια δόση υπερβολής απευθυνόμενος
απέναντι σε συναδέλφους να πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ
μεγάλο στοίχημα για να κερδίσουμε.
Αυτό που ζούμε αυτές τις ημέρες και αυτό που θα ζήσουμε τα
επόμενα δύο με τρία χρόνια, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι
κάτι που δεν το είχαμε ετοιμάσει, δεν το είχαμε σχεδιάσει και δεν
είμαστε και έτοιμοι να το ζήσο υμε.
Ουσιαστικά τώρα θα ξεκινήσει μια νέα μεταπολίτευση, γιατί εάν
το ΄74 πάλεψε με όλοι μας για να έχουμε μεγαλύτερη κοινωνική
δικαιοσύνη και ατομικές ελευθερίες, τώρα πια είναι υποχρεωτικό μέσα
σε δύο χρόνια να παλέψουμε για να κάνουμε, να δημιουργήσουμε ένα
άλλο δημόσιο τομέα, ένα άλλο κράτος, μια άλλου είδους κοινωνική
αλληλεγγύη, μια άλλου είδους οικονομική πολιτική, μια άλλου είδους
εξωτερική πολιτική.
Και είναι απολύτως βέβαιο ότι χρειάζεται άλλο μυαλό,
χρειαζόμαστε άλλους ανθρώπους, πρέπει εμείς οι ίδιοι να
συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε. Και θα σας το πω ευθέως, όπως
το αισθάνομαι ως Έλληνας, αυτή την στιγμή κινδυνεύει η πατρίδα.
Όταν θέλουμε 100 δις ευρώ τον χρόνο για να πληρώσουμε
συντάξεις και εμείς μισθούς και από αυτά τα 100 δις τα 50
υποχρεωτικά θα τα δανειστείς και παίζουν σε βάρος του οι διεθνείς
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δανειστές σου θέλοντας να χτυπήσουν μέσω εσού, γιατί εσύ είσαι ο
ασθενής κρίκος, την Ευρωζώνη, το παιχνίδι πια ξεφεύγει ακόμη και
από εσένα. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, τοις εκατό από έναν
μεγεθυντικό φακό ως χώρα και ότι λάθη πιθανά έκανε στα τελευταία
τριάντα χρόνια, θα τα πληρώσεις τώρα. Θα σε υποχρεώσουν να τα
πληρώσεις.
Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος που θα κληθούμε εμείς να
πληρώσουμε. Εμείς να διαχειριστούμε την κρίση.
Ναι, Γιάννη Αλαβάνο, οι συνταξιοδοτήσεις δημοσίων υπαλλήλων
το 2009 ήταν 12.000 και οι προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων ήταν
29.000. Ναι Γιάννη, γιατί δεν το κάνουμε μόνοι μας; Πόσοι ήταν οι
εργαζόμενοι στο Τραμ ΑΕ το 2004, πόσοι είναι σήμερα; Έχει σημασία;
Δεν έχει πια καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία μιλώντας ως
μηχανικός προς συναδέλφους είναι τι κάνουμε από σήμερα και μετά.
Και για το τι κάνουμε από σήμερα και μετά έχουμε δυο στόχους.
Από την μια σε αυτούς τους κυρίους που θα αρχίσουν, ήδη έχουν
αρχίσει να έρχονται, είναι τρεις, τέσσερις κάθε φορά και
επισκέπτονται το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας να πούμε αλήθειες
πια, γιατί είναι και ζήτημα και εθνικής κυριαρχίας, μας αρέσει δεν μας
αρέσει αυτή είναι η κατάσταση, ταυτόχρονα όμως να δώσουμε και μια
διέξοδο, γιατί η κοινωνία και κυρίως τα οικονομικά ασθενέστερα
στρώματα θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Και πρέπει στο
βάθος του τούνελ να δημιουργηθεί μια διέξοδος, στο μετά από δύο
χρόνια.
Και δεν είναι καθόλου ευχάριστα αυτά που λέω και σας το λέω
με κάθε ειλικρίνεια, αλλά πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τρόπους
διαχείρισης μιας, ίσως της σοβαρότερης πολιτικής, κοινωνικής και
οικονομικής κρίσης που θα ζήσει η χώρα τα επόμενα δύο χρόνια από
τον Εμφύλιο Πόλεμο και μετά.
Θέλω με αφορμή το γεγονός ότι μιλάω σε ένα συνέδριο του
Τ.Ε.Ε. για θέματα ενέργειας να σας καλέσω, όταν θα τελειώσουν οι
εργασίες του συνεδρίου, να κρατήσουμε αυτό που έχετε δημιουργήσει
μέχρι τώ ρα, να έχουμε ένα κυλιόμενο δυναμικό διαρκές ανοικτό
Φόρουμ επικοινωνίας, μια πλατφόρμα συνομιλίας η κυβέρνηση με το
Τεχνικό Επιμελητήριο που συγκεντρώνει ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα,
ώστε να μας βοηθάτε και να βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε από την
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πλευρά μας, να αντιμετωπίζουμε τις έκτακτες καταστάσεις που θα
εμφανίζονται κάθε μήνα.
Πριν επίσης σας διαβάσω αυτά που έχω ετοιμάσει θέλω να πω
μια φράση για την ανάπτυξη. Στο κομμάτι που μας αναλογεί η ευθύνη
πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να
υπάρξουν σοβαρότατες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τώρα, τώρα.
Ο Γιάννης ο Αλαβάνος αναφέρθηκε στο ζήτημα της
εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες. Πρέπει να σας πω με
περηφάνια ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο με απόλυτο αίσθημα ευθύνης
και χωρίς κανέναν συντεχνιασμό σχεδιάζει, συμμετέχει, συμβάλλει,
βοηθά στο να πάψει πια αυτή η χώρα να είναι η πιο κανιβαλική
ενεργειακά χώρα
στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας,
τουλάχιστον στα κτίρια.
Χθες βγήκε μια πολύ σπουδαία ανακοίνωση από τον υπουργό
Επικρατείας τον κ. Μπαμπούκη, αναφέρεται σε μια μεγάλη επένδυση
που θα γίνει από το Κατάρ στην περιοχή του Αστακού στον χώρο της
ενέργειας. Μονάδα LNG, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 3 δις ευρώ, μόνιμες θέσεις
εργασίας πάνω από 1.500.
Πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη υπογράφηκε η συμφωνία
ανάμεσα στην Ελληνική και την Βουλγαρική πλευρά για την ταχύτατη
έναρξη υλοποίησης του αγωγού IGB, του Ελληνοβουλγαρικού αγωγού
που είναι ο κλάδος του Ελληνοιταλικοτουρκικού αγωγού φυσικού
αερίου με προϋπολογισμό, συνολικό προϋπολογισμό αγωγών που
σχεδιάζονται στην Βόρειο Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια που
ξεπερνά τα 2,5 δις.
Φτάνουν; Όχι. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι
παραπάνω, όμως εάν ο χώρος της ενέργειας δεν πάρει πρωτοβουλίες
είτε σε micro είτε σε macro επίπεδο, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο
άλλοι τομείς της οικονομίας να κινηθούν. Και εμείς φιλοδοξούμε και
θα σας το πω αμέσως τώρα, στον χώρο των αγωγών της παραγωγής
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, να κινητοποιήσουμε όσο
μπορούμε πιο γρήγορα τις δυνάμεις της πατρίδας μας, του έθνους μας.
Ο δρόμος για το ενεργειακό μας μέλλον γνωρίζετε πολύ καλά ότι
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες.
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Πρώτον, την εξοικονόμηση ενέργειας και την διαχείριση της
ζήτησης.
Δεύτερον, την βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας.
Τρίτον, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
καθώς και την χρήση τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα.
Τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ζήτησης
ηλεκτρισμού είναι μεγάλα, θα έλεγα ότι με τεράστια στην χώρα μας.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να εφαρμοστούν οι διαθέσιμες τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ στα επόμενα χρόνια αναμένεται αυτές
οι τεχνολογίες και να βελτιωθούν αλλά και να αναπτυχθούν νέες
ακόμα αποδοτικότερα.
Ουσιαστικά σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την
έναρξη του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ σε υγιείς
βάσεις και με δύο ασφαλισμένους πόρους και με πολύ σημαντική τη
συμμετοχή στον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος
από την πλευρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου και για άλλη μια φορά
ευχαριστούμε για την συμβολή.
Φιλοδοξούμε να πετύχει τα μέγιστα αποτελέσματα τόσο ως προς
την εξοικονόμηση ενέργειας κατοικιών, όσο και ως προς την ενίσχυση
όλων των επαγγελματικών κλάδων που εμπλέκονται στην υλοποίηση
του προγράμματος.
Τα κτίρια που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
είναι αυτά που έχουν κατασκευαστεί πριν τον κανονισμό
θερμομόνωσης, πριν το ‘80 και κατά συνέπεια παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα ανήκουν στην
μέγιστη πλειοψηφία τους σε αυτό που αποκαλούμε σε ‘ενεργειακά
φτωχούς πολίτες’.
Να σημειώσω ότι για να ενταχθεί μια κατοικία στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα, θα υποστεί επιθεώρηση πριν την παρέμβαση, για να
προσδιοριστούν οι αναγκαιότητες και μετά την παρέμβαση για να
αξιολογηθεί η ενεργειακή βελτίωση και αποδοτικότητά της.
Ουσιαστικά και να κλείσω το τμήμα της αναφοράς μου στην
εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας για μας είναι ένα
μοναδικό, τεράστιο, ανεξάντλητο, αναξιοποίητο κοίτασμα ενέργεια της
χώρας και τολμώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα ενέργειας
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και μάλιστα, το κοίτασμα που έχει το τρομακτικό ενδιαφέρον να έχει
τεράστια προστιθέμενη αξία εσωτερικά εδώ στη χώρα μας με
δημιουργία θέσεων εργασίας και παραμονή των χρημάτων στον τόπο
μας, όταν το αξιοποιήσεις σωστά.
Στον χώρο του φυσικού αερίου προωθούμε ενεργειακές
διασυνδέσεις με αγωγούς οι οποίοι από τη μια εγγυώνται την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και από την άλλη, δημιουργούν
προϋποθέσεις για ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη για πλεονεκτήματα.
Η κατασκευή του ελληνο-ιταλικού αγωγού, του IGI μαζί με το
υποθαλάσσιο τμήμα του, τον Ποσειδώνα, μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
έχει βαρύνουσα σημασία στην υλοποίηση του νοτιοευρωπαϊκού
διαδρόμου και αυτό Πρόεδρε, αυτός ο αγωγός, φαντάζομαι το ξέρουν
όλοι οι συνάδελφοι, ο ITGI με τον κλάδο του τον IGB τον
ελληνοβουλγαρικό, ουσιαστικά ονομάζεται ένας μικρός Ναμπούκο και
εγώ θα έλεγα ότι είναι μικρός κατά το μήκος Ναμπούκο, αλλά είναι
ουσιαστικά ένας πολύ φθηνότερος και εξίσου αποτελεσματικός με τον
κανονικό Ναμπούκο.
Άρα έχουμε κάθε λόγο ως χώρα να στηρίξουμε την υλοποίηση
του συγκεκριμένου αγωγού και πρέπει να σας πω ότι πριν δύο μήνες
περίπου οι τρεις χώρες που συμμετέχουν, Ελλάδα, Ιταλία και
Βουλγαρία, κοινή προσπάθεια αποτρέψαμε αυτό που κάποιοι ήθελαν,
να απεντάξουν την χρηματοδότηση του αγωγού από το πρόγραμμα
ανασυγκρότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας με τη δήθεν δικαιολογία
ότι ήταν εξίσου ανώριμο ως έργο, όπως και ο Ναμπούκο.
Πρέπει να σας πω ότι με κοινού περιεχόμενου επιστολής μας ο
υπουργός της Ελλάδας, ο υπουργός της Βουλγαρίας και ο υπουργός
της Ιταλίας προς τον Επίτροπο τον κ. Πίλμπαξ ξεκαθαρίσαμε ότι
αποτελεί εθνική προτεραιότητα για κάθε μια από τις τρεις χώρες και
έχει βαρύνουσα σημασία η μη α πένταξη του έργου και η ενεργή
προώθησή του.
Η Ελλάδα μαζί με τους εταίρους της στο συγκεκριμένο έργο
εργάζεται συστηματικά για την προώθησή του και βεβαίως για την
προώθηση του IGB, ο οποίος ως αγωγός δεν συνιστά μόνο έναν αγωγό
διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας Βουλγαρίας, αλλά ουσιαστικά
συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης
και όλο αυτό το πλέγμα στην πραγματικότητα δημιουργεί ενεργειακή
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ασφάλεια, μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για την κεντρική Ευρώπη,
για την δυτική Ευρώπη και για τα δυτικά Βαλκάνια, όπου τα δυτικά
Βαλκάνια είναι μεν μια μικρότερη αγορά ενεργειακά και από πλευράς
κατανάλωσης, έχει μια όμως ιδιαίτερη σημασία για εμάς ως χώρα και
αναφέρομαι σε θέματα διεθνούς πολιτικής και γεωστρατηγικής.
Η ελληνική κυβέρνηση επίσης υποστηρίζει απόλυτα το σχέδιο
South Stream και ως αγωγό διαμετακόμισης αλλά και ως πηγή
τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Θεωρούμε ότι αυτός ο αγωγός
συμβάλει αποφασιστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
διαφοροποιώντας τις οδεύσεις εισαγωγής φυσικού αερίου.
Απαραίτητο βήμα για την πρόοδο του έργου αποτελεί η σύσταση
της κοινής Ελληνορωσικής εταιρείας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Gas
Prom 50% ελληνική συμμετοχή, 50% ρώσικη. Αυτό το θέμα του South
Stream ήταν από τα δυο μεγάλα θέματα που απασχόλησαν την
πρόσφατη
συνάντηση
Παπανδρέου-Πούτιν
στην
Μόσχα
και
συμφωνήθηκε άμεσα, το ταχύτερο δυνατό, τις αμέσως επόμενες
εβδομάδες πρώτον,
να υπογραφεί το κοινό καταστατικό για την
συγκρότηση της εταιρίας που θα έχει έδρα την Αθήνα εδώ στην Αθήνα
με συμμετοχή υψηλού εκπροσώπου της Ρώσικης κυβέρνησης και
ταυτόχρονα η Ελλάδα ως κράτος μέλος συντονισμού και συνεννόησης
με τα υπόλοιπα κράτη- μέλη από τα οποία διέρχεται ο South Stream,
να στηρίξουμε την ένταξη του συγκεκριμένου αγωγού σε
χρηματοδοτικά σχήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν να ήταν ένα
έργο καθαρά ευρωπαϊκό.
Στο πλαίσιο της επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου
επίσης προωθούμε τη σύσταση τριών νέων εταιρειών παροχής αερίου,
τριών ΕΠΑ, μία στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας με την
εξαίρεση, βέβαια, της πόλης της Θεσσαλονίκης, μια στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη και μια ΕΠΑ στην περιοχή της Στερεάς
Ελλάδας.
Πολύ σύντο μα θα υπάρξουν τρεις αγωνιστικές διαδικασίες
ανοικτές και απολύτως διαφανείς για την πρόσκληση των επενδυτών
που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν την ανάπτυξη
αυτών των εταιρειών.
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Στον τομέα της μεταφοράς πετρελαίου προχωρούν με γοργά
βήματα στην υλοποίηση του Μπουργκας-Αλεξανδρούπολη. Ήταν το
δεύτερο θέμα που απασχόλησε τη συνάντηση Παπανδρέου - Πούτιν.
Το έργο το θέλουμε, το θέλουμε τώρα και η Ελλάδα σήμερα
είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους άλλους δύο εταίρους στην
ωρίμανση και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Πριν πέντε ημέρες υπογράφηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτούνται δύο
επιτροπές που θα διαπραγματευθούν τις λεπτομέρειες του έργου, ενώ
αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της τελικής συλλογής υπογραφών από
τους συναρμόδιους υπουργούς το νομοσχέδιο που θα χαρακτηρίζει το
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη ως έργο εθνικής σημασίας, άρα με
διαδικασίες ανάλογες άλλων έργων εθνικής σημασίας θα προχωρήσουν
οι απαλλοτριώσεις, η κατασκευή του και τα λοιπά.
Στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων πρέπει να κάνουμε
πολλά και σημαντικά βήματα και έχεις δίκιο συνάδελφε Πρόεδρε, ο
Βαγγέλης ο Κουλουμπής χάραξε δρόμους και πρέπει να συνεχίσουμε
σε αυτή την κατεύθυνση. Με πρώτο και κύριο βήμα την ανάθεση σε
δημόσιο φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των
δικαιωμάτων του δημόσιου, για τον ουσιαστικό έλεγχο και την
προώθηση των σχετικών δραστηριοτήτων μέσα από ένα σύγχρονο και
αποδοτικό θεσμικό πλαίσιο.
Σε λίγους μήνες, σε ελάχιστους μήνες, τα υπάρξει η αντίστοιχη
νομοθετική ρύθμιση για την ανάθεση σε δημόσιο φορέα των
δικαιωμάτων με τα οποία θα προκηρύσσονται έρευνες στον ελληνικό
χώρο.
Το πλαίσιο αυτό, με σαφείς και ξεκάθαρους όρους
παραχωρήσεων, με σταθερούς κανόνες, με ευλάβεια και προσήλωση
στη διαφάνεια και με δρακόντεια μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας,
πλαίσιο προσέλκυσης εταιριών με αποδεδειγμένη οικονομική επάρκεια
και τεχνογνωσία, που θα κληθούν να επενδύσουν σημαντικά ποσά για
τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στηρίχθηκε και συνεχίζει να
στηρίζεται και θα στηρίζεται και αυτό μάλλον στον λιγνίτη. Για τα
επόμενα, τουλάχιστον, τριάντα με σαράντα χρόνια. Πολίτες θα πρέπει
να συνεχίσει να αποτελεί και θα αποτελεί την βάση στην παραγωγή
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ηλεκτρισμού της χώρας για λόγους σταθερότητας τιμών και ασφαλώς
και ασφάλειας εφοδιασμού.
Στοχεύουμε στη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής
απόδοσης και διαθεσιμότητας των υπαρχουσών μονάδων παραγωγής
της Δ.Ε.Η.. Ταυτόχρονα προωθείται η κατασκευή νέων σύγχρονων
μονάδων παραγωγής που θα εφαρμόζουν όλες τις διαθέσιμες καθαρές
τεχνολογίες. Βεβαίως θα επιδιωχθεί η ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους πληθυσμούς, στους κατοίκους των
περιοχών όπου γίνεται η εξόρυξη λιγνίτη, όπου έχουμε χρέος όλοι οι
υπόλοιποι εμείς που απλώς καταναλώνουμε αυτό που προσφέρουν οι
τοπικοί πληθυσμοί, να τους δίδουμε σαφή, ξεκάθαρα και ελκυστικά
ανταποδοτικά οφέλη, που είναι και ορατά στον κάθε πολίτη.
Για τις ΑΠΕ γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι στο στάδιο πια της
εισαγωγής τους για συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο που μειώνει
κατά 80% τον χρόνο των αδειοδοτήσεων, δημιουργεί υπηρεσία μιας
τάσης και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα τους πολίτες στους
οποίους εγκαθίστανται μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να
βλέπουν τα ανταποδοτικά οφέλη τόσο στην μείωση του τιμολογίου
τους όσο και στην χρηματοδότηση του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης στον οποίον ανήκουν.
Η εκτίμηση είναι ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια μπορούμε να
έχουμε με αυτό το θεσμικό πλαίσιο που θεωρείται κορυφαίο, από τα
πολύ καλά, το συζητήσαμε πρόσφατα και με τον γενικό διευθυντή το
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, μπορούμε να έχουμε επενδύσεις της
τάξης των 3 δις ευρώ στην χώρα.
Να σας πω μόνο ότι τα επενδυτικά σχέδια που έχο υν άδεια
παραγωγής ή έχουν θετική κρίση από την ΡΑΕ ξεπερνούν τα 1.000 με
συνολική ισχύ περίπου 12.000 Μεγαβάτ.
Γεωθερμία. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε πολύ σημαντικό
γεωθερμικό δυναμικό σε όλο το φάσμα των εφαρμογών. Έχουμε μείνει
απελπιστικά πίσω. Αυτό θα το αλλάξουμε άμεσα και γρήγορα.
Για το 2020 έχουμε θέσει ως στόχο τα 650 Μεγαβάτ από
γεωθερμία με επιμέρους ανάλυση 300 Μεγαβάτ για εφαρμογές αβαθούς
γεωθερμίας, 250 Μεγαβάτ εφαρμογές χαμηλής γεωθερμίας με την
προκήρυξη 30 περίπου νέων περιοχών στις οποίες έχει εκδηλωθεί
επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό θα γίνει το άμεσο επόμενο χρονικό
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διάστημα, καθώς επίσης και τα 100 Μεγαβάτ που έχουν παραχωρηθεί
για χρήση στην Δ.Ε.Η..
Τελειώνοντας, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ για την
πρωτοβουλία που είχατε και να πω ότι είστε και λίγο τυχεροί, γιατί
έρχεται σε μια συγκυρία συζήτησης αυτό το συνέδριο όπου όλη η
Ελλάδα συζητά το μέλλον της κοινωνίας της οικονομίας και της χώρας
μας.
Θέλω, επίσης, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να πω στον
καθένα από εσάς ότι έχουμε χρέος όλοι μας, εμείς τουλάχιστον από
την πλευρά μας θα επιδιώξουμε να το κάνουμε πράξη, να ξεπεράσουμε
τους εαυτούς μας, γιατί ξανά λέω ότι δεν ήμασταν έτοιμοι κανένας μας
να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία βιώνουμε και τα οποία θα βιώσουμε.
Θέλω να σας καλέσω με ανοικτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά, να
συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί, ο χώρος της ενέργειας μπορεί να
αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο εφαλτήριο
μιας αναπτυξιακής διεξόδου της χώρας για την διαμόρφωση ενός
άλλου ενεργειακού προτύπου στον τόπο μας, για την ανάδειξη τότε
μπορεί να προσφέρει το ελληνικό μυαλό, ο έλληνας μηχανικός στην
διαμόρφωση αυτής της νέας ενεργειακής στρατηγικής και τέλος να σας
πω ότι θα είναι μεγάλη μου χαρά εάν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε
αυτό που είπα στην αρχή, να δημιουργήσουμε σε συνθήκες κρίσης, σε
συνθήκες τόσο δύσκολες, να δημιουργήσουμε έναν ανοικτό διάλογο,
μια ανοικτή πλατφόρμα διαρκούς και δυναμικής μεταξύ μας
επικοινωνίας, ώστε η κυβέρνηση να προσλαμβάνει τις παρατηρήσεις
και τα λάθη που διαπράττει και ταυτόχρονα εμείς ως κυβέρνηση να
μπορούμε να αισθανόμαστε ότι έχουμε τους συναδέλφους μηχανικούς
δίπλα μας στα θετικά πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να
υλοποιήσουμε.
Καλή επιτυχία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
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