
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

Μαδρίτη, 04.03.2021 

                                                                                                                    

Ημερίδα αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 04.03.2021 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, τηλεματική ημερίδα, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο 

ΟΕΥ Μαδρίτης, αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία διοργανώθηκε από 

τα Ευρωπαϊκά Εμπορικά Επιμελητήρια της Ισπανίας, με ιδιαίτερη συμβολή του Ισπανο-

Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τον χαιρετισμό και αποχαιρετισμό της ημερίδας 

απηύθυνε η Διευθύντρια του Ισπανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κα. Μίριαμ 

Ροντρίγκεθ (Miriam Rodriguez), ενώ στην πραγματοποίηση συνέβαλαν, αποκλειστικά, άτομα 

του γυναικείου φύλου από άλλα εμπορικά επιμελητήρια, μέλη των Ευρωπαϊκών Εμπορικών 

Επιμελητηρίων της Ισπανίας.  

Τη συζήτηση διεύθυνε ο κ. Χόρχε Μπαρέρο Φοντικόμπα (Jorge Barrero Fonticoba), Γενικός 

Διευθυντής του Ιδρύματος COTEC, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση και αρωγή της 

καινοτομίας. Οι δύο κύριοι ομιλητές ήταν η τέταρτη Αντιπρόεδρος της ισπανικής Κυβέρνησης και 

Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικού Προβλήματος, κα. Τερέσα Ριμπέρα 

(Teresa Ribera) και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ισπανία, κ. Γιόχεν Μούλερ (Jochen Müller). Στη συνέχεια, το λόγο πήραν εννέα 

στελέχη εταιριών κάνοντας σύντομη παρουσίαση των προτάσεών τους. Η ημερίδα διήρκησε 90 

λεπτά, κατά τα οποία συγκρατήθηκαν, ιδίως, τα εξής σημεία: 

Η αρμόδια Ισπανίδα Υπουργός, κα. Ριμπέρα ανέφερε ότι: 

• Η οικολογική μετάβαση της Ισπανίας και της Ευρώπης δεν αφορά μόνον τη βελτίωση και 

προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της γηραιάς ηπείρου. 

• Ο σχεδιασμός της πράσινης στρατηγικής οφείλει να περιλαμβάνει όλους τους τομείς και 

το σύνολο της κοινωνίας, ενώ οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν δεν θα πρέπει να 

πλήττουν και να θυσιάζουν στοιχειώδεις επιμέρους πολιτικές, όπως την οικονομική 

ανάπτυξη. Αντίστοιχα, όλες οι επιμέρους στρατηγικές οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν 

την οικολογική μετάβαση. 

• Η δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος, αναμένεται να 

δημιουργήσει 200.000 θέσεις απασχόλησης σε ένα σύνολο τομέων, όπως η διαχείριση 

και η παραγωγή ενέργειας, η αυτοκινητοβιομηχανία κοκε.  

• Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η καινοτομία σε όλους τους κλάδους, με τον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ισπανία, αφού επιδιώκεται να 

γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική.   

• Για τη χώρα παρουσιάζεται μία ιδιαίτερη ευκαιρία να ηγηθεί στην πράσινη ανάπτυξη, 

αφού ήδη διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία ανάπτυξης, όπως υποδομές, υψηλά 

καταρτισμένο εργατικό δυναμικό κοκε.  
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• Μεταξύ των τομέων επένδυσης στην πράσινη ανάπτυξη, σημαντικός ρόλος θα δοθεί στη 

διαχείριση των υδάτων και την παραγωγή και καινοτομία μπαταριών και ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων.  

Αναφορικά με το υδρογόνο, η κα. Υπουργός σημείωσε τα εξής:  

• Το υδρογόνο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για την πράσινη ανάπτυξη και η 

Ισπανία ήδη εξετάζει την παραγωγή του και τη συνεργασία της με άλλα κ-μ.  

• Εφόσον η παραγωγή του δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά απαλλαγμένη από ρύπους, 

δεν πρέπει να παραχθεί, διότι δεν δίνει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στους πράσινους 

στόχους. Επομένως, η τροφοδότηση της παραγωγής του πρέπει να προέρχεται 

αποκλειστικά από Α.Π.Ε.  

• Η στρατηγική της χώρας είναι να μελετηθεί σε βάθος η δυνατότητα που υπάρχει για την 

παραγωγή πράσινου υδρογόνου, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παράγοντες, όπως 

χωρητικότητα, τεχνογνωσία, υποδομές κοκε.  

• Θετικό στοιχείο αποτελεί ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επενδύσεων στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο.  

Σχετικά με τις μετακινήσεις και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τονίστηκε: 

• Η χώρα προχωράει στη δημιουργία νέων σταθμών φόρτωσης ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων, προσπαθώντας να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας και των 

αυτοκινητόδρομων. 

• Προς το παρόν, η ισπανική Κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στην παροχή οικονομικών 

βοηθειών για την απόκτηση του συγκεκριμένου είδους οχημάτων. 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας οφείλει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη όλο και 

περισσότερων ηλεκτροκίνητων μοντέλων και να επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη και 

παραγωγή μπαταριών και γενικότερης τεχνογνωσίας.  

• Η ηλεκτροκίνηση θα ωφελήσει το σύνολο της οικονομίας και της αλυσίδας αξίας. 

 

Με τη σειρά του, ο κ. Γιόχεν Μιούλερ ανέφερε για την οικολογική μετάβαση της Ισπανίας: 

• Η Ισπανία αποτελεί μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στην πράσινη μετάβαση ενώ 

έχει θέσει ορισμένους από τους πιο φιλότιμους και ρεαλιστικούς στόχους για τα επόμενα 

έτη.  

• Η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. και συνεχίζει 

να εργάζεται έντονα προς την πορεία αυτή. 

• Παράλληλα, είναι ένας από τους ηγέτες σε τεχνογνωσία στις Α.Π.Ε. 

• Επωφελείται από τις Α.Π.Ε., καθώς οι υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που 

παρατηρούνται στη χώρα, μειώνονται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω 

πράσινων μορφών παραγωγής.  
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• Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής κλάσης των οικιών στη χώρα.  

• Τέλος, σημαντικό ρόλο θα παίξει η μετάβαση προς καθαρότερες μετακινήσεις.  

Για την Ε.Ε. σημείωσε: 

• Μακροχρόνιος στόχος της Ε.Ε. είναι, έως και το 2050, να επιτευχθεί η πλήρης απαλλαγή 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα έχουν τεθεί και μεσοπρόθεσμοι 

στόχοι, όπως έως το 2030, τουλάχιστον το ένα τρίτο της παραγόμενης ενέργειας θα 

πρέπει να παράγεται από Α.Π.Ε.   

• Η οικολογική μετάβαση αποτελεί μία νέα βιομηχανική επανάσταση και αφορά όλους τους 

τομείς της οικονομίας και όλα τα κ-μ. 

• Η αγορά ρύπων της Ε.Ε έχει συμβάλλει θετικά στην οικολογική μετάβαση αλλά πρέπει 

να υπάρξουν βελτιώσεις σε αυτήν. 

• Η Ένωση οφείλει να εφαρμόσει περιορισμούς σε τρίτες χώρες, οι οποίες δεν 

συμμορφώνονται στη μείωση των ρύπων.  

• Θεμέλιο για την επίτευξη των στόχων αποτελούν η καινοτομία, η έρευνα καθώς και η 

εκπαίδευση και γνώση. 

• Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία που δίνεται στην κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, 

μέσω των οικονομικών βοηθειών και προγραμμάτων, που δίνονται στα κ-μ και τις 

επιχειρήσεις, ιδίως όταν λ.χ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προορίζει το ήμισυ 

των χρηματοδοτήσεών της σε οικολογικά προγράμματα. 

 

Τέλος, οι προτάσεις του ιδιωτικού τομέα συνοψίζονται ως εξής: 

• Προκειμένου να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι αναγκαία και 

απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

• Τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποτελούν την κινητήρια δύναμη των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

και οφείλουν να διαμοιραστούν στα κατάλληλα προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο.  

• Πρέπει να δημιουργηθούν και να εγκαθιδρυθούν μηχανισμοί για την οικολογική 

μετάβαση, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. 
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