
 

Μετατρέποντας την πρόκληση του ενεργειακού κόστους σε ευκαιρία… 

Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις  σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 

αν η εξοικονόμηση είχε ξεκινήσει από το 2010 θα είχαμε σήμερα διαφορετικούς δείκτες σε 
βιομηχανία- κατασκευές , αλλά και στον ευρύτερο χώρο παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. 

Σημαντικό όμως  είναι ότι  αυτή έχει τεθεί πλέον ως προτεραιότητα. 



Εξοικονόμηση είναι ένας  καλός σύμμαχος  σε  αντίθεση με  

τους μη «συμμάχους»:   

-Αυξητικές τιμές ρύπων, πετρελαίου, ΦΑ 

-   -Κατακόρυφη αύξηση ενεργειακής έντασης 

-                       -Μείωση τραπεζικής χρηματοδότησης 

--                      -Πλήθος φόρων/χρεώσεων εκπομπών Co2 

  και πολλά άλλα  
 

-ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 

- ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

-ΣΟΒΑΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΑΠΟ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ/ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :  

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  

ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ   

   

-    

-                           Γι΄ αυτό είμαστε εδώ σήμερα!    

-                               Για να γνωρίσουμε  υπάρχουσες 

δυνατ                          δυνατότητες  και εργαλεία  



250  άτομα, σε αυτόν τον χώρο προερχόμενα από τον ενεργειακό τομέα, τη  

βιομηχανία, τον κατασκευαστικό  τομέα, συμφώνησαν ότι: 

Εξοικονόμηση είναι: 

•Ο πλέον οικονομικός  τρόπος αύξησης  της ενεργειακής παραγωγικότητας   της  

οικονομίας. 

 

•Ο μόνος  συνδυασμός, μαζί με  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  που διασφαλίζει  

τη βιώσιμη  ενεργειακή  προοπτική  της χώρας  μακροχρόνια. 

 

•Αλλά  και  χωρίς ρίσκο,  γιατί  τα χρήματα υπάρχουν:  η Ε.Ε «κρατά» για την Ελλάδα 

κονδύλι 1  δις ευρώ για επενδύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση. 

 

•Ο άμεσος τρόπος αναθέρμανσης  του  ευρύτερου  τεχνικού  κλάδου, της  

κατασκευαστικής αγοράς, της  βιομηχανίας, και πολλών άλλων κλάδων. 

 

. Πολλές οι ανάγκες. Αλλά και κάποιες υποχρεωτικές εξελίξεις που καθοδηγούν.  

•Η τρέχουσα  υποχρέωση των ενεργειακών ελέγχων σε περίπου 850 μεγάλες 

επιχειρήσεις :   

Αναμένεται «αφύπνιση» της βιομηχανίας, εξαγωγών , εφοδιαστικής αλυσίδας και 

•Δράσεις εξοικονόμησης που θα προκύψουν από αυτούς τους πρώτους ελέγχους! 

 

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΕΔΩ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΝ! 

.  

 

•.  
 

•.  
 
 
 

   



 Ανάγκη οι υποχρεωτικοί έλεγχοι να γίνονται σωστά 

 Αποτύπωση ανάμεσα σε άλλα, άμεσων και μελλοντικών δαπανών 

εναλλακτικών προτεινόμενων σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας 

 Προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλο φάσμα μηχανικών: 

Έχουν ήδη εγγραφεί στο σχετικό μητρώο του ΥΠΕΝ περίπου 40 

ενεργειακοί ελεγκτές Γ΄ τάξης  

 Έχουν διενεργηθεί οι πρώτοι 250 έλεγχοι στις υπόχρεες βιομηχανίες 

 Γοργά αναπτυσσόμενη αγορά νέων ειδικοτήτων  

 Σημαντικό key-point: δραστηριοποίηση εταιρειών που προσφέρουν 

ενεργειακές υπηρεσίες, συστήματα και τεχνολογίες εξοικονόμησης 

ενέργειας  

 Μεγαλύτερη αξιοποίηση λύσεων που προσφέρει η αγορά 

 Καταλυτική η εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης 

 



Δράσεις εξοικονόμησης: 

Ενθάρρυνση από πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά προγράμματα 

 

-Ειδικό ενδιαφέρον για περισσότερο ΕΣΠΑ στη βιομηχανία με 

προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση βιομηχανικού κελύφους 

/μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

-Ενδιαφέρον και για χρηματοδοτικά προγράμματα “Pay as you save”, 

προσφερόμενα  από τις Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

 

 
-Αναμενόμενη βελτίωση θεσμικού πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση 

-Αξιοποίηση εμπειρίας από ειδικά προγράμματα 

 

- Eξοικείωση και μεγαλύτερη αξιοποίηση τεχνολογιών-συστημάτων  

 

-Last but not least  προσφορές προμηθευτών ενέργειας 



 

Βιομηχανία Τροφίμων, Logistics,  Εξαγωγές και πολλοί άλλοι….  
 

 

 
-Δεν είναι αλήθεια ότι  οι  μεγάλες, αλλά και μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις  αδιαφορούν για τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

-Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις  συνδέουν άμεσα τον παράγοντα  ενέργεια με την 

ανταγωνιστικότητά τους. 

 

- Πολλές εταιρείες του χώρου της εφοδιαστικής αλυσίδας καταβάλλουν έως και  

το 70% του λειτουργικού τους κόστους σε ενεργειακές δαπάνες. 

 

- Οι βιομηχανίες τροφίμων έχουν αποκτήσει ήδη εμπειρία από πιλοτικό 

πρόγραμμα εξοικονόμησης.  

 

- Σε μια δύσκολη καθημερινότητα αναμένουν την αφορμή , τα κίνητρα και άλλα 

μέσα με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και  του παραγωγικού τους εξοπλισμού.  

 

- Οι υπάρχουσες ανάγκες  και τα οφέλη στο λειτουργικό κόστος είναι τόσο 

μεγάλα ώστε να μην τα αγνοεί  κανείς, αρκεί να  επικοινωνούνται  σωστά.  

 

  

 



Είναι μεγάλη η συμβολή των συνεργαζόμενων και συμμετεχόντων  φορέων σε αυτήν την 

εκδήλωση:  Των συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Οικονομίας . Του 

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, της 

Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και του ΕΙΔΙΠ -Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης 

Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών. 

Του ΚΑΠΕ ως συμβουλευτικού-επιστημονικού φορέα, της Τράπεζας Πειραιώς και άλλων 

σημαντικών φορέων.   

 

 

 

 

 

Σημαντική και η συμβολή των χορηγών και υποστηρικτών: 

 Mε κάποιους από τους αυτούς  όπως η ΖΕΒ , όπως και με τον  σημερινό διευθυντή   της 

You Save είχε ξεκινήσει αυτή η ενημερωτική προσπάθεια αρκετά χρόνια πριν, το 2012 -

2013 στην καρδιά της οικονομικής  κρίσης με ερωτηματολόγια, ενημέρωση και επιθετική 

διάθεση.  

Τότε δεν πίστευαν πολλοί ότι η εξοικονόμηση θα εξελισσόταν σε πηγή ενέργειας σε Ελλάδα 

και Ευρώπη ούτε  στον αναπτυξιακό της χαρακτήρα.  

 

 



 Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε σημαντικούς οικονομικούς 

κλάδους αν αυτό είχε συμβεί: 

-Βιομηχανία και επιχειρήσεις θωρακισμένες ενεργειακά 

-Περισσότερα έργα στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών 

-Μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών 

 

ΟΜΩΣ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ:  
-Σήμερα, υπάρχει το ενδιαφέρον,  οι υποχρεωτικοί στόχοι  και κάποια 

μέσα υποστήριξης 

- Ο ειλικρινής διάλογος η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και 

η παροχή χρήσιμων στοιχείων είναι απόλυτα απαραίτητη 

-Οι επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι εξωστρεφείς 

 
 



 

Μέσα από την εμπειρία συστηματικής επαφής  και προσπάθειας  

σε αυτόν τον τομέα 

 μέσα από την αξιοποίηση μέσων και δυνατοτήτων που υπάρχουν  

το μήνυμα της σημερινής μέρας  είναι: 

 Το ενεργειακό  κόστος  μπορεί πράγματι να μετατραπεί  από 

πρόβλημα για την ανταγωνιστικότητα σε αναπτυξιακή ευκαιρία…. 

                      

          

 

    …και να πάμε ένα βήμα παραπέρα! 

 



•Μετά από 40 επενδυτικά φόρουμ 

• Πολλές εκδόσεις - δημοσιεύσεις  

•Ατελείωτες ώρες συζητήσεων με την αγορά:  

•Η ελληνική επιχειρηματικότητα αφυπνίζεται  έστω και 

βαθιά τραυματισμένη  και προετοιμάζει το επόμενο βήμα  

•Μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να επανακτήσει το γόητρο και 

τη θέση που του αρμόζει στη νέα ελληνική οικονομία; 

Ποια η πραγματική προοπτική μιας σωστής συνεργασίας  

με το δημόσιο τομέα για ενεργειακά θέματα; 





 Με ποιες 

προϋποθέσεις;   

 

 Μπορεί η  βιομηχανία 

να επενδύσει 

καταρχάς  στα μικρά 

και καθημερινά; 

 

 Θα εξασφαλιστεί ένα 

     καλύτερο πλαίσιο 

 

 

 





 Ποια θα είναι η επόμενη 

μέρα των έργων και 

επενδύσεων; 

 

 Είμαστε έτοιμοι και ώριμοι να 

τις διεκδικήσουμε;  

 

 Τις θέλουμε; 

 

 Θέλουμε τον ιδιωτικό τομέα 

ενεργό μέτοχο στην 

ανάπτυξη; 





Ναι , με το ποτήρι «γεμάτο»  και αγκαλιάζοντας 

πιο συλλογικά τις νέες δυνατότητες.  
 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας  


