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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συζήτηση στο Ε.Β.Ε.Π. με τον Γιάννη Μανιάτη για ενεργειακά θέματα 

 

Στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., έλαβε μέρος ο Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πειραιά και τέως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης 

Μανιάτης, ο οποίος αναφέρθηκε σε ενεργειακά θέματα και στον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση 

του ενεργειακού χάρτη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον κ. Γ. Μανιάτη, «η Ελλάδα 

έχει σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, ενώ το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον της 

χώρας μας είναι το δεύτερο καλύτερο σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα διαθέτει πολύ καλές επιχειρήσεις, 

που, άμεσα ή έμμεσα, ασχολούνται με την ενέργεια. Αυτές τις εταιρείες θα πρέπει να τις βοηθήσουμε να 

πρωταγωνιστήσουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, προτείνοντας να δημιουργηθεί ένα cluster».Την ίδια στιγμή 

όμως, ο κ. Γ. Μανιάτης τόνισε ότι, τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν πληρώσει τις πιο ακριβές τιμές φυσικού 

αερίου στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. εκτίμησε ότι το ενεργειακό θα 

συνεχίσει να ταλανίζει την ευρωπαϊκή οικονομία, διατηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις, 

καυτηριάζοντας, για μία ακόμη φορά, την «τακτική κωλυσιεργίας», που ακολουθούν τα αρμόδια 

ευρωπαϊκά όργανα στη λήψη αποφάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή οικονομία και ανάπτυξη. 

Μάλιστα, τόνισε ότι η κρίση του ενεργειακού έχει ωθήσει τις χώρες μέλη της ΕΕ να αναθεωρήσουν 

επιλογές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε επιστρέφοντας σε λύσεις λιγότερο «πράσινες», 

είτε σε λύσεις που επισπεύδουν την υιοθέτηση πολιτικών, που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ). Στη συζήτηση, επίσης, εξετάστηκαν και παράμετροι του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όπως, μεταξύ άλλων, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο 35% της 

ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Το Ε.Β.Ε.Π., όπως πρόσθεσε, έχει προτείνει στην 

ενεργειακή κρίση τη λύση "3Α", Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση για τις επιχειρήσεις, με 

χρηματοδότηση μέσω κονδυλίων της πράσινης μετάβασης, αλλά και επιδότηση των υποδομών 

αποθήκευσης, που είναι το ακριβότερο σκέλος μιας επένδυσης «3Α». 

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσε, το 2022, η επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν ανοίξει 1.225 επιχειρήσεις, όταν, στο 

ίδιο διάστημα, έχουν κλείσει 236. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε εργάσιμη ημέρα, ανοίγουν 5 επιχειρήσεις και 

κλείνει μόλις 1. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει το 2022, μεταξύ 

άλλων, οι 590 είναι ΙΚΕ, οι 159 ΕΕ, οι 151 ΑΕ, οι 92 Ατομικές, οι 87 ΟΕ, ενώ 49 είναι τα Υποκαταστήματα 

Αλλοδαπής. Τα παραπάνω στοιχεία ανέφερε, κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., 

ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλη Κορκίδης, ο οποίος επισήμανε ότι «το γεγονός αυτό μας δίνει τη 

δυνατότητα να ατενίσουμε το 2023 με ιδιαίτερη αισιοδοξία για την πορεία του πειραϊκού επιχειρείν». 

Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το πειραϊκό επιχειρείν έχει 

δείξει την τελευταία διετία αξιοσημείωτη αντοχή, αλλά και προσαρμοστικότητα σε ένα ιδιαίτερα 

ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. έγινε, 

επίσης, και μία πρώτη καταγραφή των θεμάτων, που θα απασχολήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά 

και μια «αποτύπωση» των επιχειρησιακών εξελίξεων αναφορικά με την αναζωογόνηση των μεγάλων 

ναυπηγικών μονάδων του Κόλπου της Ελευσίνας και τις πιθανές συνέργειες που μπορεί να αναπτυχθούν 

με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά με τον τομέα των ναυπηγοεπισκευών. 

 


