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“Προς μια παγκόσμια ενεργειακή επανάσταση- towards a global Energiewende" 

ήταν ο τίτλος της διεθνούς διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή, που έλαβε χώρα 

στο Βερολίνο, στις 16-18 Μαρτίου 2016. Την έναρξη των εργασιών της διάσκεψης, 

που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σε συνεργασία με τη 

Γερμανική Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Bundesverband 

Erneuerbare Energie - BEE), κήρυξαν ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Frank-Walter 

Steinmeier και ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Sigmar 

Gabriel.  

Στη διάσκεψη συμμετείχαν πολλοί Υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας από όλο τον 

κόσμο -Νορβηγίας, Νότιας Αφρικής, Σαουδικής Αραβίας, Τυνησίας, Κύπρου κ.α.-, 

αντιπροσωπείες κυβερνήσεων, εκπρόσωποι διεθνών ενεργειακών φορέων υψηλού 

επιπέδου, αλλά και πάνω από 800 εμπειρογνώμονες και στελέχη από τον 

επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο από 74 χώρες. Το ΥΠΕΝ και το ΚΑΠΕ 

εκπροσωπήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ κ. Βασίλειο Τσολακίδη, ενώ από την 

Ελλάδα συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Φώτης Βρότσης Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ-

Ανανεώσιμες και ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθ. Ζερβός.  

Η Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά φέτος, προωθεί το διεθνή 

διάλογο για την ενεργειακή μετάβαση στην οικονομία χωρίς άνθρακα και κατέληξε 

στο συμπέρασμα πως η μετάβαση αυτή αρχίζει να μετατρέπεται σε πραγματική 

«ενεργειακή επανάσταση», καθόσον καθημερινά αποδεικνύεται πλέον πώς η 

οικονομία χωρίς άνθρακα ταυτίζεται με την «ευημερούσα οικονομική πολιτική» και 

καθίσταται πλέον τεχνικά εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. 



 

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ είχε επαφές με τον 

Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Sigmar Gabriel, τον Υπ. 

Εξωτερικών της Κύπρου κ. Κασουλίδη, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ένωσης  

Αιολικής ενέργειας Δρα Klaus Rave, το Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης ΑΠΕ 

(IRENA) κ. H. Muester, το Γενικό Διευθυντή Ενεργειακής Πολιτικής του Γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας κ. Torsten Herdan, τη 

σύμβουλο ενέργειας του Υπουργού Εξωτερικών της Νορβηγίας κα Kirsten 

Hammelbo, εκπροσώπους ινστιτούτων, πανεπιστημίων κ.ά. 

Παράλληλα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρεσβεία στο 

Βερολίνο με τον Έλληνα πρέσβη κ. Θεόδωρο Δασκαρόλη και τον εμπορικό ακόλουθο 

κ. Χρήστο Δοκομέ, ο κ. Τσολακίδης ενημερώθηκε διεξοδικά  για τις εξελίξεις και το 

πολιτικό κλίμα στην Γερμανία σε σχέση με τη χώρα μας και το πλαίσιο των διμερών 

σχέσεων στο χώρο της ενέργειας, ενώ συζητήθηκε η από κοινού με την πρεσβεία 

διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στο Βερολίνο για την παρουσίαση του νέου 

ελληνικού θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ.   
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