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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
«Γίνεται επιτακτική η ανάγκη για επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας. Επενδύσεις, όμως, δε 

γίνονται χωρίς κίνητρα οικονομικά, χωροταξικά και θεσμικά, που θα χαρακτηρίζονται από 

τόλμη και αποφασιστικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, 

που θα χαρακτηρίζεται από σταθερές και μόνιμες παραμέτρους» τόνισε ο Γιώργος Βλάχος, 

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ, μιλώντας στην διαρκή επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου για το νομοσχέδιο που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

 
Στην τοποθέτησή του ο κ. Γιώργος Βλάχος, υπογράμμισε την αναγκαιότητα ύπαρξης 

κοινωνικής συναίνεσης προκειμένου να αλλάξει το πνεύμα και το κλίμα που υπάρχει στην 

κοινωνία αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας λέγοντας χαρακτηριστικά: «πρέπει όλοι 

και ο κάθε πολίτης όχι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει 

να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πρέπει επιτέλους σε αυτό το τόπο κάτι να παράγουμε, για να 

έχουμε απαιτήσεις, διότι όλοι μιλάμε για τα δικαιώματα και κανείς δεν μιλάει για τις 

υποχρεώσεις.» 

 

Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Βλάχος, εξέφρασε την άποψη ότι, θα πρέπει ο 

καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του προκειμένου να παρθούν οι απαραίτητες αποφάσεις 

οι οποίες θα συμβάλλουν άμεσα στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος που 

αντιμετωπίζει η χώρα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε μπροστά σε μια νέα πρόκληση και 

νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο εδώ όλοι 

να κλαψουρίζουμε, όλοι να καταγράφουμε πρόβλημα και κανείς να μη θέλει να λύσει 

κανένα κόμπο. Ο κόμπος καμιά φορά πονάει, ας είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο 

ευθύνης.» 



 

Ομιλία κ. Γ. Βλάχου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το νομοσχέδιο 

που αφορά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 
 
Ακούγοντας τον εισηγητή μας, τον κ. Μουσουρούλη, στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, 

σχολίασα εκείνη την ημέρα ότι μίλησε σαν να είναι εισηγητής της πλειοψηφίας και το είπα 

αυτό γιατί, πραγματικά, έδειξε έναν άνθρωπο και μια εισήγηση τεκμηριωμένη, δουλεμένη, 

όπως, πραγματικά, ήξερα ότι ήταν από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Γι' αυτό και 

ψηφίσαμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, αφού διατηρεί το πνεύμα της προσπάθειας που 

ξεκίνησε η προηγούμενη Κυβέρνηση, που είναι να στηρίξει τον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

Ειλικρινά δεν θυμόμουν το νούμερο και τρόμαξα όταν ο κ. Μουσουρούλης είπε ότι το 72% 

των αναγκών μας σε ενέργεια καλύπτεται από εισαγωγές και, μάλιστα, τώρα που βλέπω τον 

πίνακα, αυτό το νούμερο είναι τρομακτικό. Θα έλεγα ότι είναι και πρέπει να είναι εφιαλτικό 

για τις ευθύνες που έχουμε όλοι μας για την πορεία αυτού του τόπου. Αυτό το ποσοστό 

σημαίνει εξάρτηση και υψηλό κόστος. Επίσης, δεν ξέρω αν το ενεργειακό μας μοντέλο είναι 

σπάταλο, σίγουρα όμως είναι ελλειμματικό, απ' ό,τι φαίνεται. Την προβληματική αυτή 

εικόνα του ενεργειακού μας μοντέλου έρχεται να κάνει ακόμη πιο δύσκολη η έλλειψη 

κοινωνικής συναίνεσης και, μαζί με τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, είναι οι παράγοντες 

που δυσχεραίνουν την κατάσταση και κάνουν την εικόνα ακόμη πιο προβληματική. 

Με βάση, λοιπόν, τα όσα είπα πιο πάνω, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για επενδύσεις στο 

χώρο της ενέργειας. Επενδύσεις, όμως, δε γίνονται χωρίς κίνητρα οικονομικά, χωροταξικά 

και θεσμικά, που θα χαρακτηρίζονται από τόλμη και αποφασιστικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται 

μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, που θα χαρακτηρίζεται από σταθερές και μόνιμες 

παραμέτρους. Διαφορετικά, δημιουργούμε ανασφάλεια στους επενδυτές. Για να το πω 

διαφορετικά, επενδυτές δεν έρχονται, αφού η ανασφάλεια και σοβαρή επένδυση δεν πάνε 

ποτέ μαζί. 

Εκείνο που σήμερα θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη ευθύνη του νεοσύστατου Υπουργείου, είναι 

να αλλάξει το πνεύμα και το κλίμα που υπάρχει στη κοινωνία. Εγώ, εισπράττω και στην 

περιοχή μου παντού άρνηση. Σε αυτό τον τόπο ξέρουμε τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτε. 

Όμως, η κατανάλωση ενέργειας κάθε χρόνο αυξάνει, εισαγωγή δεν θέλουμε, εξάρτηση από 

γειτονικές χώρες δεν θέλουμε, φτηνή ενέργεια θέλουμε, πυρηνική ενέργεια δεν θέλουμε. Εν 

πάση περιπτώσει, πρέπει όλοι και ο κάθε πολίτης όχι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις, να 

αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πρέπει επιτέλους σε αυτό το 

τόπο κάτι να παράγουμε, για να έχουμε απαιτήσεις, διότι όλοι μιλάμε για τα δικαιώματα και 

κανείς δεν μιλάει για τις υποχρεώσεις. 



 

Είναι μια καλή ευκαιρία, λοιπόν, αυτή η προσπάθεια που γίνεται και που έχει μια καλή 

αποδοχή από μεγάλο φάσμα των πολιτικών δυνάμεων, να μπορέσει να επεκταθεί 

τουλάχιστον, να δώσει λύσεις στο θέμα της ενέργειας. 

Όσον αφορά στα άρθρα, εγώ θέλω να πω ότι στο άρθρο 1 η αύξηση του ποσοστού κρίνεται 

ως θετική. Επίσης, στο άρθρο 2, η δέσμη των ρυθμίσεων που αφορούν τη μείωση του 

χρόνου αδειοδότησης είναι σε θετική κατεύθυνση. Επί Ν.Δ. ουσιαστικά ξεκίνησε η 

αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών και ξεκίνησε γιατί σε αυτό το τόπο ή δεν ασχολείται 

κανένας ή ασχολούνται όλοι. Και εκεί που βρεθήκαμε με ένα αντικείμενο όπως είναι τα 

φωτοβολταϊκά να μην το γνωρίζει κανείς, ξαφνικά η μισή Ελλάδα κατέθετε αιτήσεις 

πυρετωδώς, χωρίς να ξέρει τι θέλει, πως θα το κάνει, με ποιον τρόπο, απολύτως τίποτε, με 

αποτέλεσμα το σύστημα να μην μπορεί να προχωρήσει, να τρομάξει αν μου επιτρέπετε να 

πω, γιατί δεν ήξερε σε ποιον πρέπει τελικά να δώσει άδεια και σε ποιον όχι. Σιγά-σιγά 

ξεκαθαρίζει.  

Η προηγούμενη διοίκηση της Ρ.Α.Ε. δούλεψε αρκετά αποτελεσματικά και έχει δρομολογήσει 

αυτές τις αιτήσεις. Μέσα σε αυτό το πνεύμα πρέπει να συνεχιστεί και να μην καταλήξουν οι 

άδειες σε ανθρώπους που δεν πρέπει, αν θέλετε σε μεγάλα ενεργειακά συγκροτήματα, τα 

οποία μεν θα δώσουν κάποια λύση από πλευράς παραγωγής ενέργειας, αλλά θα 

δημιουργήσουν κάποια άλλα, να βρεθεί δηλαδή με μια κουβέντα η χρυσή ισορροπία. 

Είμαστε μπροστά σε μια νέα πρόκληση και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συνεννοηθούμε, 

γιατί πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο εδώ όλοι να κλαψουρίζουμε, όλοι να καταγράφουμε 

πρόβλημα και κανείς να μη θέλει να λύσει κανένα κόμπο. Ο κόμπος καμιά φορά πονάει, ας 

είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης. Στο τέλος-τέλος, κάποιοι από μας δεν 

νιώθουμε επαγγελματίες πολιτικοί, θέλουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες που προσπαθούμε 

να βοηθήσουμε τον τόπο μας. 

 


