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Αθήνα,  18 Φεβρουαρίου 2013 

 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ, 

Εκ  μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA), εθνικός εκπρόσωπος της οποίας 

είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ, επιθυμώ να θέσω υπόψη σας μερικές σκέψεις με αφορμή τη συζήτηση του 

κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγοράς Ενέργειας που θα λάβει χώρα στο 

Συμβούλιο της 22ας Φεβρουαρίου.  

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας που έχει η δημιουργία  μιας  εύρυθμης εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας θα ήθελε να επισημάνει τα βασικά ζητήματα  τα 

οποία  πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση  (ΕΕ) να επιτύχουν 

μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα διασφαλίσουν την οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωση 

της Αιολικής Ενέργειας στην Ευρώπη. 

Η Αιολική Ενέργεια είναι σε θέση να καλύψει ένα σημαντικό μερίδιο ζήτησης1 της ευρωπαϊκής 

ζήτησης ηλεκτρισμού, συγκρίσιμο με αυτό που καλύπτουν οι συμβατικές τεχνολογίες και 

παράλληλα να αποφέρει σημαντικά και πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία και το περιβάλλον, όπως η 

ασφάλεια εφοδιασμού, η μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των εισαγόμενων 

καυσίμων, η ανάπτυξη της οικονομίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αύξηση του 

ανταγωνισμού, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές του διοξειδίου του 

άνθρακα. Η προοπτική αυτή απαιτεί οι κανόνες αγοράς να καταστούν συμβατοί με το ενεργειακό 

αυτό μείγμα του μέλλοντος.   

                                            
1 Μεταξύ 31.6% και 48.7% το 2050 σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη του 2050 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από περίπου 
7% σήμερα. 



 

Εν πρώτοις, στην επίτευξη μιας τέτοιας μεγάλης διείσδυσης καταλυτικό ρόλο παίζει η  

απελευθέρωση και η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας καθώς και η γρήγορη και ολοκληρωμένη 

εφαρμογή των Οδηγιών του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου. Επιπλέον, απαιτούνται προσπάθειες για 

την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τη διασυνοριακή διαχείριση μεταφοράς της ενέργειας 

και την ολοκλήρωση της αγοράς, που θα πρέπει το 2014 να έχει οδηγήσει στην επίτευξη του 

πρώτου βήματος της εσωτερικής αγοράς όπως αυτό ορίζεται από το πανευρωπαϊκό «target 

model». 

Δεύτερον, χρειάζεται να αντιμετωπισθούν οι διαρθρωτικές στρεβλώσεις της αγοράς, όπως είναι οι 

επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια καθώς και η έλλειψη διαφάνειας, 

στοιχεία που συνεχίζουν να εμποδίζουν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την 

οικονομικά αποδοτική ενσωμάτωση της αιολικής ενέργειας. 

Τρίτον, η βιομηχανία της αιολικής ενέργειας συμφωνεί με την θέση της Επιτροπής ότι τα 

μελλοντικά Ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία. Εν 

προκειμένω θα θέλαμε να τονίσουμε τη ζωτικότητα των υποδομών για την ενίσχυση του δικτύου 

εντός των Κρατών Μελών  και μεταξύ τους, όχι μόνο για τη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση της 

Αιολικής Ενέργειας, αλλά διότι απαιτούνται για να προωθηθεί η Εσωτερική Αγορά Ενέργειας και να 

διασφαλιστεί ο εφοδιασμός. Επομένως η EWEA χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Πακέτο Υποδομών ως ένα 

βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ενίσχυση των δικτύων θα συμβάλει στην  αυξημένη ευελιξία, 

σε συνδυασμό φυσικά με την υιοθέτηση τεχνολογιών αποθήκευσης της ενέργειας και τεχνικών 

διαχείρισης ζήτησης. 

Τέλος, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ζητήσουν από την Επιτροπή να διερευνήσει το άνοιγμα νέων 

ενεργειακών αγορών, όπως είναι η αγορά υπηρεσιών υποστήριξης δικτύου, η οποία θα προσφέρει 

επιπλέον επενδυτικές ευκαιρίες και θα εξασφαλίσει μια πιο αποδοτική παροχή υπηρεσιών ευελιξίας 

στον τομέα της ενέργειας με τρόπο αμερόληπτο και χωρίς στρεβλώσεις. 

Κύριε Υφυπουργέ,  

Επιτρέψτε μας μερικές ειδικές αναφορές στα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την πατρίδα μας. 

Ειδικά το θέμα των υποδομών είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα. Η προώθηση μεγάλων 

ηλεκτρικών διασυνδέσεων,  από και προς τη χώρα μας, από και προς την Ευρώπη δια της χώρας 

μας, είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και πολιτικό στοίχημα για τις δύο επόμενες δεκαετίες. Η 

ανάπτυξη των διασυνδέσεων αυτών μπορεί να γίνει όχημα ανάπτυξης και οικονομικά αποδοτικής 

ενσωμάτωσης του εθνικού πόρου των Α.Π.Ε., ο οποίος θα αποκτήσει εξαγωγικό χαρακτήρα. 

Προϋπόθεση για αυτό είναι η προτεραιότητα ένταξης των Α.Π.Ε. της χώρας μας στις διασυνδέσεις 

που θα ξεκινούν ή θα διέρχονται από τον εθνικό χώρο αλλά και η προτεραιότητα προώθησης 

εσωτερικών και διεθνών διασυνδέσεων που αξιοποιούν εγχώριες Α.Π.Ε. Φυσικά, ο στόχος αυτός 

απαιτεί ευρύτερες συμμαχίες και ομαλή ένταξή του στον γενικό γεωπολιτικό σχεδιασμό της 

Ευρώπης στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που ευλόγως θα 

συνεπάγεται συμβιβασμούς υπό το πρίσμα του εθνικού συμφέροντος. 

Η προώθηση των υποδομών αυτών σε κοινοτικό επίπεδο, μπορεί παράλληλα και ανεξάρτητα να 

συνδυαστεί με την προώθηση διακρατικών συμφωνιών για την εφαρμογή των ευέλικτων 

εργαλείων (στατιστική μεταφορά κλπ) που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αξιοποίηση 

των ελληνικών Α.Π.Ε. Ειδικά στο περιβάλλον της σημερινής οικονομικής κρίσης, των προβλημάτων 



 

της εθνικής αγοράς και του πολύ αυξημένου country risk που κρατά δυστυχώς ακόμα τη χώρα μας 

έξω από τον διεθνή επενδυτικό χάρτη, το πλαίσιο τέτοιων συμφωνιών θα προσφέρει ζωτικής 

σημασίας διαφοροποίηση του ρίσκου των εσόδων των επενδύσεων. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.  

 

 

   

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Παναγιώτης Παπασταματίου 

 Πρόεδρος Δ.Σ.  


