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Η ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων της Ελλάδας και της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στους τομείς της ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση καινοτόμων
τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που εξασφαλίζουν αειφόρο ανάπτυξη ήταν τα θέματα
που απασχόλησαν το

“Ελληνο-Ρωσικό Φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την

Εξοικονόμηση Ενέργειας” που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
2016, στις εγκαταστάσεις της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση
συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ και η
Ρωσική Υπηρεσία Ενέργειας-ΡΥΕ, στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη
ανάμεσα στους δύο φορείς τον περασμένο Μάιο.

Η έναρξη των εργασιών του Φόρουμ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις του
Ελληνο-ρωσικού έτους 2016, έγινε από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΕ κ. Βασίλη Τσολακίδη, ενώ
απεύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, ο
Υπουργός Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Alexander Novak, ο Αντιδήμαρχος
Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς, o Αν. Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Σταυρούπολης Andrey
Mourga, o Πρόεδρος του Ελληνικού-Ρωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Χρήστος Δήμας και οι
Anatoly V. Tikhonov και Βασίλης Κίλιας Γενικοί Διευθυντές ΡΥΕ και ΚΑΠΕ αντίστοιχα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, αναφέρθηκε στη διαχρονική
φιλία των δύο χωρών, ενώ χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα τους τομείς των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Συνδέοντας τον ρόλο των
ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης με τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επεσήμανε «το
καθήκον να περάσουμε στην επόμενη φάση της ανάπτυξης και λειτουργίας της αγοράς

ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας ομαλότητα και προοπτική. Σ’ αυτό θεωρούμε ότι μπορεί
να συνεισφέρει η υπό δημόσιο έλεγχο ΔΕΗ, διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη νέα
ενεργειακή εποχή. Είναι ένας στόχος εφικτός και ένας θεμελιώδης όρος για την ευστάθεια της
αγοράς». Ο Υπουργός ΠΕΝ τόνισε επίσης ότι «κάθε πτυχή της πολιτικής μας στον ενεργειακό
τομέα και φυσικά στις ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας, έχει ως σημείο αναφοράς τον
άνθρωπο και τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Η διέξοδος από την
οικονομική κρίση δεν είναι για μας ένα θεωρητικό πρόβλημα, μια άσκηση “επί χάρτου”, όπου
αν οι αριθμοί ταιριάξουν όλα θα είναι εντάξει. Έχει να κάνει με την πραγματική ανάγκη για ένα
πολύπλευρο ποιοτικό άλμα στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνία. Σ’ αυτό υποτάσσεται
και η ενεργειακή πολιτική μας, κάθε σχεδιασμός. Κινούμαστε στη βάση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την ενέργεια, εξυπηρετούμε τις εγχώριες ανάγκες, δημιουργούμε αξία για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι ενεργειακών κέντρων, πανεπιστημιακοί, ειδικοί
επιστήμονες και στελέχη εταιρειών με πολυετή εμπειρία στο χώρο ανέλυσαν το ισχύον θεσμικό
περιβάλλον για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση στις δύο χώρες, διερεύνησαν στρατηγικές
συνεργασίας και δυνατότητες κοινής επιχειρηματικής δράσης, και παρουσίασαν επιτυχημένα
παραδείγματα εφαρμογής μέτρων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκαν οι δυνατότητες και
προοπτικές ανάπτυξης των επιμέρους τεχνολογιών ΑΠΕ και η ενσωμάτωση τους στην αγορά
και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου διαπιστώνεται ευρύ πεδίο για ανάπτυξη
συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους φορείς των δύο χωρών στους τομείς της
Γεωθερμίας, των Φωτοβολταϊκών συστημάτων και των Θερμικών Ηλιακών συστημάτων.
Παράλληλα, οι δημόσιοι φορείς των δύο χωρών διατύπωσαν κοινά προβλήματα και
συμφώνησαν στην αναζήτηση κοινών λύσεων στην κατεύθυνση της ένταξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά και στους θεσμούς που στηρίζουν την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης , ενώ συζητήθηκαν και ειδικά θέματα συνεργασίας και υλοποίησης
κοινών έργων ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του
τουρισμού. Συζητήθηκε μάλιστα και η ανάπτυξη ενός κοινού πιλοτικού έργου σε κτίρια της

Ρωσικής περιφέρειας της Σταυρούπολης. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την επίτευξη των στόχων
του φόρουμ κρίνεται το μεγάλο ενδιαφέρον που εξεδήλωσαν οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων και
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διάνοιξη νέων επιχειρηματικών σχέσεων, την
υλοποίηση κοινών δράσεων και επενδύσεων σε ΑΠΕ έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ανάμεσα σε πλήθος συμμετεχόντων ο ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών Μιχάλης Βερροιόπουλος, οι Πρόεδροι της ΔΕΗ ΑΕ Εμμ. Παναγιωτάκης, της ΡΑΕ Ν.
Μπουλακτσής, του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ Ν. Καϊμάκης, του ΔΣ του ΑΔΜΗΕ Μ.
Κορωνιωτάκης, του ΙΓΜΕ Ρ. Λειβαδάρος, ο Πρόεδρος του ομώνυμου ομίλου Δ. Κοπελούζος
κ.α.
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