
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας // 

Συμπιεσμένο & Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 14 Ιουνίου συνέδριο με θέμα «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη - Διανομή & Προμήθεια Ενέργειας // Συμπιεσμένο & Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» στην αίθουσα του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από το «Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και το 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αναλυθήκαν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των υποδομών ενέργειας, την 

διανομή και την προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και την ανάπτυξη του συμπιεσμένου & του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην 

αγορά ενέργειας. 

Σ. Μανωλκίδης: «Το 2018 κομβικό έτος για την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας» 

Ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Σωτήρης Μανωλκίδης, σε επιστολή του, ανέφερε ότι «με την υιοθέτηση των 

Κωδίκων της Αγοράς και ιδιαίτερα του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου ολοκληρώθηκε η εσωτερική απελευθέρωση των αγορών 

ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου» ενώ τόνισε ότι «η διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και η αυξανόμενη διείσδυση των Α.Π.Ε. στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργούν μια θετική προσδοκία 

για την επίτευξη των εθνικών στόχων που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Κράτη Μέλη». 

Κ. Γιουτίκας: «Συμβολή της Περιφέρειας στην Διείσδυση του Φυσικού Αερίου» 

Κατά τον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας 

Γιουτίκας, τόνισε τη θετική συμβολή της εκδήλωσης ώστε «να λυθούν τα γραφειοκρατικά κωλύματα και να τρέξουν τα έργα και στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Περιφέρεια έχει δεσμεύσει κονδύλια «ώστε να συμβάλλει στην 

επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου όχι μόνο στις υπάρχοντες περιοχές αλλά και στους περιφερειακούς δήμους της πόλης και σε 

μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας». 

Γ. Κυανίδης: « Η Ελλάδα αναζητά ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο» 

Ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιάννης Κυανίδης, απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας ότι «η θέση της Ελλάδας για τη 

μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία προς τις αγορές της Ευρώπης, μέσω του εν εξελίξει έργου του αγωγού ΤΑΡ είναι 

στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή. Η Ελλάδα έτσι θα μπορεί να τροφοδοτεί με κάθετους 

διασυνδετήριους αγωγούς αμφίδρομης ροής τις αναπτυσσόμενες ενεργειακές αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης». 

Θ. Μπακούρας: «Η Αύξηση των Ενεργειακών Αναγκών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο απερχόμενος Πρόεδρος του Ενεργειακού Βήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης και νυν Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Θωμάς Μπακούρας, υπογραμμίζοντας ότι «Ο Ενεργειακός Τομέας είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός. Το 

κυριότερο όμως είναι ότι οι ενεργειακές ανάγκες στην Ελληνική Αγορά Ενέργειας μεγαλώνουν» ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τη 

σημασία των ενεργειακών επενδύσεων ως το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών τονίζοντας ότι «Το φυσικό αέριο 

παραμένει σε αυτή τη μεταβατική περίοδο το μόνο ορυκτό καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο εργαλείο για την  

γεφύρωση ανάμεσα στη σημερινή πραγματικότητα και τη μελλοντική». 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής Καΐσης Αθανάσιος, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και 

Συντονιστής του Συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι το πανεπιστήμιο από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έχει επίγνωση της 

σημασίας της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε μεταπτυχιακά προγράμματα στον ενεργειακό κλάδο. Από την πλευρά της 

αυτοδιοίκησης ο Δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και ο εκπρόσωπος του Δήμου Λαγκαδά έκαναν λόγο για οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη που θα επιφέρει η επέκταση του φυσικού αερίου στις τοπικές κοινωνίες. 

Στο Πρώτο μέρος του Συνεδρίου οι ομιλητές κ. Στεργιόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Νέες Συνδέσεις και ο κ. Λιόλιος, Διευθυντής 

Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ρυθμιστικών Υποθέσεων από την ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ο κος Βογιατζής, Διευθυντής 



 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ο κ. Διονυσόπουλος, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης & 

Χρηματοδοτήσεων από τη ΔΕΔΑ, ανέπτυξαν τις δραστηριότητες τους και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των δικτύων 

φυσικού αερίου. Στη συνέχεια από  τις εταιρείες προμήθειας Ενέργειας, ο κ. Regola Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΖΕΝΙΘ, ο κ. 

Αλεξόπουλος Διευθυντής Μάρκετινγκ της εταιρείας Φυσικό Αέριο - Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο κ. Σαραντόπουλος , Διευθυντής 

Φυσικού Αερίου της εταιρείας Ήρων, αναφέρθηκαν σε σημαντικά δεδομένα καθώς και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών τους. 

Το Δεύτερο μέρος του Συνεδρίου άνοιξε με την ομιλία του ο κ. Παπαδάκης από την εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες όπου ανέπτυξε το 

θέμα της τροφοδοσίας φυσικού αερίου μέσω εικονικών αγωγών, ενώ από την πλευρά του ο κος Πανάγος, Δικηγόρος-Καθηγητής 

Δικαίου Ενέργειας αναφέρθηκε στο εικονικό δίκτυο, ως εναλλακτική μορφή δικτύου φυσικού αερίου. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από φυσικό αέριο αναλύθηκε από την κα.Τζαννίνη, Δικηγόρο-Καθηγήτρια Δικαίου 

Ενέργειας. Στην αεριοκίνηση και τη χρήση του πράσινου καυσίμου στην Ελλάδα επικεντρώθηκε η ομιλία του κ. Οικονομίδη από τη 

ΔΕΠΑ. Στη συνέχεια ο κ. Corbucci από την εταιρεία Piccini Paolo Spa και ο κ. Tosi από την εταιρεία Fornovo Gas επεξήγησαν πως 

αναπτύχθηκε η χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου στην Ιταλία και πως αποτέλεσε καινοτομία η χρήση του. Ο κ. Αγγελίδης από την 

εταιρεία Promethan και ο κ. Θεοδωρόπουλος από την εταιρεία CNG Τhessaly ανέλυσαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και 

παρουσίασαν την επένδυση που έχουν κάνει ήδη στο συμπιεσμένο φυσικό αέριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος φορέων της τοπικής κοινωνίας καθώς και εκπρόσωποι 

των επαγγελματικών ενώσεων και συνδέσμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου. 

 

 

 

 


