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Οινόφυτα, 30/11/2021 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδικτυακή Εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

«Η ενέργεια στην Ελλάδα: η ενεργειακή κρίση και ο ρόλος της βιομηχανίας» 

 

Ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η ενέργεια στην Ελλάδα: η ενεργειακή κρίση και ο ρόλος 

της βιομηχανίας» και ομιλητές τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την Επικεφαλής Ερευνών του 

ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις Δρ. Φαίη Μακαντάση, τον Διευθυντή Ευρωπαϊκών και 

Ρυθμιστικών Θεμάτων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και Chairman Energy & Climate Change Committee της 

EUROMETAUX κύριο Νικόλαο Κεραμίδα και τον Πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών 

Ενέργειας κύριο Αντώνιο Κοντολέων, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29/11/2021.  Στους ομιλητές 

υποβλήθηκαν αρκετά ερωτήματα του κοινού που υποβλήθηκαν προ και κατά την διάρκεια της 

εκδηλώσεως. 

 

Το εναρκτήριο καλωσόρισμα στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ 

κύριο Πάνο Λώλο, ενώ το συντονισμό της και τη μεταφορά των ερωτημάτων του κοινού προς τους 

ομιλητές ανέλαβε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης. 

 

Στην ομιλία της, η Δρ. Φαίη Μακαντάση ανέδειξε τις τάσεις και τις προοπτικές του ενεργειακού 

τομέα στην Ελλάδα και το ρόλο της ενέργειας στην ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή ένταση της 

βιομηχανίας, σημείωσε, παρέμενε µέχρι πρόσφατα γενικά υψηλότερη του µ.ο. της ΕΕ, ενώ οι 

χονδρεµπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι συστηματικά (προ COVID-19) από τις 

υψηλότερες στην Ε.Ε. ‘Οσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, η Δρ. Μακαντάση  

αναφέρθηκε στην έλλειψη υποδομών, τους ανεξόφλητους  λογαριασμούς  και το υψηλό κόστος, 

καθώς το κόστος της ενέργειας καταλαμβάνει πολύ υψηλό ποσοστό ως προς τη συνολική 

λειτουργική δαπάνη των  μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

 

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κυρία Σδούκου αναφέρθηκε στην αγορά 

Ενέργειας στην Ελλάδα, την ενεργειακή Μετάβαση, την ενεργειακή κρίση και την αναγκαιότητα 

κατάλληλου ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισής της.  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο 

πενταπλασιασμός του κόστους του Φυσικού Αερίου δημιουργεί ανάγκες για άμεση δράση με 

επιτακτική την ανάγκη λήψης κεντρικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια 

αναφέρθηκε στα έκτακτα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί για τον τομέα της βιομηχανίας, δίνοντας 

έμφαση στο αίτημα παράτασης της διακοψιμότητας καθώς και σειράς άλλων μέτρων όπως το Green 

Pool. 

 

O κύριος Κεραμίδας επικεντρώθηκε στις προκλήσεις του ενεργειακού τομέα στην ευρωπαϊκή 

βιομηχανία βάση των νέων προτεραιοτήτων, σημειώνοντας ότι το μέλλον της εξαρτάται από την 

πρόσβαση της στις απαραίτητες ποσότητες, ιδανικά πράσινης ενέργειας, σε (διεθνώς) 
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ανταγωνιστικές τιμές. Το κόστος παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση των βιομηχανιών μη 

σιδηρούχων μετάλλων τόνισε,  αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κλείνοντας την 

παρέμβασή του προχώρησε σε προτάσεις όπως πιο ευέλικτες κατευθύνσεις της Ε.Ε. στις κρατικές 

ενισχύσεις, ελαχιστοποίηση ρυθμιζόμενων χρεώσεων, μεγαλύτερη  ρυθμιστική σταθερότητα, 

ανάπτυξη αγοράς PPA’s, με περιορισμό των διαγωνισμών για ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων όπως το 

Green Pool. 

  

Από την πλευρά του, ο κύριος Αντώνιος Κοντολέων εστίασε στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας, η 

οποία έχει σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας από 20-40% (αναλόγως 

των κλάδων) αναφέροντας πως η κρίση, που κατά την εκτίμησή του δεν είναι παροδική,  έφερε στην 

επιφάνεια τις στρεβλώσεις της πρόσφατα καθιερωμένης ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα, ενώ 

τόνισε πως θα πρέπει να γίνει η αναγκαία μεταρρύθμιση  για την καθιέρωση της προθεσμιακής 

αγοράς ενέργειας και την εφαρμογή στην πράξη των διμερών συμβάσεων. 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ κύριο Λώλο, ο οποίος συνέπτυξε 

συμπερασματικά όσα ακούστηκαν από τους προσκεκλημένους ομιλητές  τονίζοντας πως η μη 

παράταση της διακοψιμότητας τρομοκρατεί τη βιομηχανία, ο κίνδυνος αποβιομηχάνισης θα 

οδηγήσει σε αύξηση της εξάρτησης από εισαγωγές αγαθών, ενώ  ζητείται ευελιξία σε ρυθμιστικό 

επίπεδο.  Ο κύριος Λώλος έκλεισε κάνοντας αναφορά στη σημασία και τις πολλαπλασιαστικές 

επιπτώσεις της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για  περισσότερες πληροφορίες: 

Μαρία Λαζαρίμου, Σύμβουλος Επικοινωνίας ΣΒΣΕ,  e-mail communications@svse.gr,  

Κιν: 6974401388 
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