
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 30 και 31 Μα'ίου πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο-Καρράς της Χαλκιδικής το Συνέδριο 

"Νέες Ενεργειακές Πραγματικότητες στη Μαύρη Θάλασσα" που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση XVII για την Ενέργεια).

Στο συνέδριο συμμετείχαν αντιπροσωπείες των χωρών της Συμφωνίας για την Οικονομική 

Συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας (Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, 

Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία) με επικεφαλής Υπουργούς 

αρμόδιους για ενεργειακά θέματα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον 

Επίτροπο αρμόδιο για την Ενέργεια κ. Marcelino Oreja και το Γ ενικό Διευθυντή κ. Ντίνο 

Μανιατόπουλο.

Παραβρέθηκαν επίσης ως παρατηρητές αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου από τη 

Σλοβενία, το Καζακστάν, την Κιρκιζία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το 

Ουζμπεκιστάν.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου κ. Κώστας Σημίτης 

απευθυνόμενος στο Συνέδριο, αφού τόνισε τους ιστορικούς δεσμούς του Ελληνικού Λαού 

με τους Λαούς των περισσότερων χωρών που συμμετείχαν, επεσήμανε ότι οι 

γεωπολιτικές αλλαγές της δεκαετίας του "80 άλλαξαν το χαρακτήρα της Μαύρης 

Θάλασσας, η οποία αποτελεί πλέον σημείο συνάντησης των χωρών που βρέχονται από 

αυτή.

Ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε στη Συμφωνία για την Οικονομική Συνεργασία των χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας που αποτελεί απάντηση σε αυτή τη γεωπολιτική αλλαγή και έκφραση 

της φιλοδοξίας τους για τη δημιουργία μιας Νέας δημοκρατικής Ευρώπης που θα 

στηρίζεται στο σεβασμό των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Πολίτη και 

ακμάζουσα με οικονομική ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός αναφερόμενος στα ενεργειακά προβλήματα της περιοχής υπενθύμισε ότι ενώ 

οι ενεργειακοί της πόροι υπεραρκούν για την κάλυψη των αναγκών της είναι άνισα 

κατανεμημένοι και υποστήριξε πώς η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών της περιοχής 

εξαρτάται από το βαθμό συνεργασίας τους.

Ο κ. Σημίτης, αφού εντόπισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η συνεργασία των κρατών



της Μαύρης Θάλασσας στον τομέα της Ενέργειας και προσδιόρισε τα πεδία που μια 

τέτοια συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί πρότεινε τη δημιουργία, στα πλαίσια της 

Συμφωνίας για την Οικονομική Συνεργασία των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, μιας 

Ομάδας Ενέργειας για να καταστρώσει και να προωθήσει ένα ενεργειακό Σχέδιο Δράσης 

που θα αφορά την ανάπτυξη των υποδομών, την τεχνολογική αναβάθμιση της ενεργειακής 

βιομηχανίας, το θεσμικό, διοικητικό και διαχειριστικό εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 

αγορών και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προγραμματισμού και ορθολογικής χρήσης 

ενέργειας.

Τέλος, ο κ. Σημίτης υποσχέθηκε πως η Ελλάδα, ως το μόνο μέλος και της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης και της παρα-Ευξείνιας Συμφωνίας, θα υποστηρίξει την ενίσχυση των 

προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας 

στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας 

Τεχνολογίας και Εμπορίου αναφέρθηκε στις διμερείς συνεργασίες της χώρας μας με άλλες 

χώρες της Μαύρης Θάλασσας στον τομέα της Ενέργειας.


