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Την επόμενη μέρα του ελληνικού επιχειρείν καθώς και το ρόλο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ανάδειξη των επενδυτικών 
ευκαιριών στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων αναβάθμισης των 
αναπτυξιακών υποδομών, αποτύπωσε το συνέδριο Athens Investment 
Forum 2019, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 9 Οκτωβρίου. 

Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με 

συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού ισοζυγίου και 

το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσέλκυσης κεφαλαίων. Απώτερος σκοπός, η ανάδειξη της Ελλάδας 

ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις.

Πάνω σε αυτά τα ζητήματα τοποθετήθηκαν οι διακεκριμένοι ομιλητές του συνεδρίου, που διοργάνωσαν 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Vertical Solutions SA σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και το World Energy Council Greece. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ειδικότερα, η θεματολογία του Athens Investment Forum 2019 εστίασε, μεταξύ άλλων, στις εξής 

ενότητες: 

•    Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
•    Την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κ.λπ.), με έμφαση 

στους συντελεστές ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας (ναυτιλία, βιομηχανία, ενέργεια, μεταφορές, 

τουρισμό).

•    Την τραπεζική και την εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω των χρηματιστηρίων, σε συνεργασία με την 

ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, ως βασικούς παράγοντες για κάθε σταθεροποιητική προοπτική.

•    Τις ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια.
•    Τη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση υλικών και την κυκλική οικονομία.
•    Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, 
συγκεκριμένων κλάδων (όπως αυτός της ενέργειας - ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 

υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).

•    Την ανάπτυξη των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια) και την αξιοποίηση του ορυκτού και υδάτινου 
πλούτου της Ελλάδος, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα υψηλού ποιοτικού-τουριστικού 

ενδιαφέροντος.

•    Την αγροτική οικονομία και το διεθνές περιβάλλον (ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα και οι 

προοπτικές του στις διεθνείς αγορές).

•    Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλό αναπτυξιακής προοπτικής και το νέο χάρτη τηλεπικοινωνιών.
•    Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής 
οικονομίας.

Μέλη της κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους, διακεκριμένοι 

εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη ενώσεων βιομηχανιών και επιμελητηρίων, παρουσίασαν  

προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές 

με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με αναπτυξιακό 

προσανατολισμό και προοπτική.
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  Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Γιώργος Στασινός

Πρόεδρος, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Το ΤΕΕ προωθεί έμπρακτα μεταρρυθμίσεις, που χρειάζεται η 
χώρα για την ανάπτυξη.»

«Η καθιέρωση του Επενδυτικού Forum της Αθήνας συνδέεται με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει 
το ΤΕΕ, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη και νέες δουλειές», σημείωσε ξεκινώντας 

την ομιλία του στο 2ο AIF ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γεώργιος Στασινός. «Οι επενδύσεις οδηγούν σε ένα 

καλύτερο μέλλον για όσους πραγματικά παράγουν στη χώρα. Ανάπτυξη δεν σημαίνει απλά βελτιωμένους 

δείκτες. Είναι η ανάπτυξη, που ζει ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, ο πολίτης, που γεύεται τους 

καρπούς της» σημείωσε ο κ. Στασινός, φέρνοντας ως παράδειγμα το επάγγελμα του μηχανικού, το 

οποίο βαδίζει χέρι - χέρι με την ανάπτυξη της χώρας: «Όταν η οικονομία βυθίζεται, βυθίζεται και ο 
τεχνικός κόσμος», τόνισε ο κ. Στασινός, προσθέτοντας ότι «θεσμικός ρόλος του ΤΕΕ είναι να συμβάλλει 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια με αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Πολιτεία». 

«Στόχος του Επενδυτικού Forum της Αθήνας» τόνισε ο κ. Στασινός, είναι αφενός να συζητήσουν από 

κοινού για τις καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές όσοι παράγουν και όσοι αποφασίζουν και αφετέρου 

να μεταδοθεί στους εκπροσώπους της Πολιτείας η ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, για 

σχεδιασμένη ανάπτυξη και γρήγορα αποτελέσματα.

Ως προς τη χρονική συγκυρία, «το Επενδυτικό Forum της Αθήνας», ανέφερε ο κ. Στασινός, «συμπίπτει 
με το κλείσιμο του κύκλου της ύφεσης για τη χώρα και της επιστροφής στο δρόμο της ανάπτυξης για 
την ελληνική οικονομία. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και η κυβέρνηση βλέπει το ΤΕΕ με τον πραγματικό 
θεσμικό του ρόλο, αυτών του τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας» πρόσθεσε ο ίδιος. 

Εξάλλου, με αφορμή το κλείσιμο ενός άλλου κύκλου στο Τεχνικό Επιμελητήριο ο κ. Στασινός, προχώρησε 

στον απολογισμό των δράσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου και για την 

αναβάθμιση του θεσμικού του ρόλου.

«Έχουμε φτιάξει μια ισχυρή ομάδα με προσόντα και γνώσεις, που έχει παραγάγει αποτελέσματα, όπως 
το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, e-Άδειες. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση, 
που οραματίστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

σημειώνοντας ότι «μόνο μέσω του e-Άδειες η χώρα κέρδισε πολλές θέσεις στη διεθνή κατάταξη 

ανταγωνιστικότητας στο δείκτη doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας».

«Έχουν εκδοθεί πάνω από 60.000 διοικητικές πράξεις σε λιγότερο από ένα χρόνο με πάνω από 
2 εκατομμύρια συνημμένα ηλεκτρονικά έγγραφα που κάποτε στοιβάζονταν σε φακέλους στις 
πολεοδομίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινός. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ



9

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μια ακόμη μεταρρύθμιση, που κατέστη εφικτή με τη συμβολή του ΤΕΕ, ήταν η ηλεκτρονική δήλωση 

αυθαιρέτων: «το ΤΕΕ μόνο του, με τη συμπαράσταση ελάχιστων στελεχών των Υπουργείων στήριξε 
τα τελευταία 4-5 χρόνια τους νόμους 4178 και 4495/16, οι οποίοι δεν θα είχαν εφαρμοστεί χωρίς τη 
συμβολή του Επιμελητηρίου», ανέφερε ο κ. Στασινός. 

«Δώσαμε δουλειά στους μηχανικούς και προσφέραμε έσοδα στο κράτος», τόνισε, υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα κεφάλαια από το πράσινο ταμείο, υλοποιώντας την πρόταση του 

ΤΕΕ για υβριδικά σχήματα χρηματοδότησης, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

Αναφερόμενος σε άλλες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ, ο κ. Στασινός σημείωσε ότι:

• Υπάρχει πλέον μία πραγματική βάση δεδομένων για την αυθαίρετη δόμηση στη χώρα. 

• Έχει προετοιμαστεί ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα πάνω στο e-adeies για την αδειοδότηση κεραιών 

κινητής τηλεφωνίας και για όλα τα κεραιοσυστήματα, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 

ανάπτυξη της επόμενης γενιάς του 5G. 

• Σχεδιάστηκε και λειτουργεί ο θεσμός των ελεγκτών δόμησης, χωρίς παθογένειες: συγκροτήθηκε ένα 

μητρώο με πάνω από 4.000 ελεγκτές και έχουν διεκπεραιωθεί περίπου 60.000 έλεγχοι. 

• Δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη συμβολή του ΤΕΕ, η υποβολή τοπογραφικών στο κτηματολόγιο 

σε κάθε δικαιοπραξία με το σύστημα ψηφιακής υπογραφής και πιστοποίησης των μελών του ΤΕΕ, όπως 

και στο e-poleodomia3. 

Ως προς τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις και αλλαγές ο κ. Στασινός αναφέρθηκε:

• Στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

• Στο ηλεκτρονικό μητρώο έργων υποδομής.

• Στη δημιουργία ενός και μόνου ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη τη δημόσια διοίκηση και τους 

πολίτες, με στόχο με το πάτημα ενός κουμπιού από τον υπολογιστή, να δίνεται ολοκληρωμένη έγκυρη 

και θεσμικά ασφαλής πληροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. 

Αυτό το εργαλείο, σύμφωνα με την πρόταση του ΤΕΕ, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός 

κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής αδειοδότησης για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. 

«Το ΤΕΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα σε 6 μήνες» σημείωσε ο κ. Στασινός

• Στη νομοθέτηση της ψηφιακής τράπεζας γης και τη μετεξέλιξη του θεσμού σε ένα σύγχρονο 

αντικειμενικό και ωφέλιμο για όλους ψηφιακό εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού και δημιουργίας 

αγοράς δικαιωμάτων δόμησης, με συμμετέχοντες στην αγορά προσώπων που δεν εμπλέκονται με 

συναλλαγές “κάτω από το τραπέζι„. 

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Στασινός υπογράμμισε ότι «το ΤΕΕ έχει δώσει ήδη δείγματα 
ουσιαστικής παρέμβασης, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.  Πλέον όλοι αναγνωρίζουν ότι το 
ΤΕΕ δεν είναι συντεχνία, αλλά αποτελεί ίσως τον πιο δυναμικό και ουσιαστικό επιστημονικό φορέα της 
χώρας, που προωθεί έμπρακτες μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις και αλλαγές τις 
οποίες χρειάζεται η χώρα για πραγματική ανάπτυξη και νέες δουλειές» κατέληξε στην ομιλία του ο κ. 

Στασινός.
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    Κυριάκος Πιερρακάκης
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
AΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ AΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, μίλησε από το βήμα του forum ο Υπουργός 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι «το εν λόγω πρόγραμμα θα έχει 
δύο στόχους: πρώτον, να καταγράψει τα «γεγονότα ζωής» πολιτών και επιχειρήσεων και δεύτερον, 
να τα απλουστεύσει. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, όπως το 
πιστοποιητικό γέννησης ή η ανανέωση άδειας οδήγησης. Αυτή είναι μία διαδικασία πολύ εύκολη στην 
τεχνική της υλοποίηση, δύσκολη όμως στη διοικητική της αποτύπωση. Η λύση είναι η διαλειτουργικότητα, 
να κάνεις τα συστήματα «να μιλήσουν μεταξύ τους» και να αναπτύξουν web services». Στους βασικούς 

άξονες, όπου θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες του Υπουργείου συγκαταλέγεται και η ίδρυση της 

νέας πλατφόρμας, του gov.gr, στην οποία θα αθροιστούν όλες οι σχετικές  υπηρεσίες, που παρέχει το 

ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή ψηφιακά και θα εντάσσονται ολοένα και περισσότερες μέσα σε αυτό. 

«Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έχουμε ένα καλό παράδειγμα από τη Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το gov.uk. και είναι  πάρα πολύ χρήσιμο γιατί φιλοσοφικά δείχνει ότι κράτος είναι ένα. 
Το κράτος δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα, κάθε φορά που ζητάει από έναν επιχειρηματία 
ή από έναν πολίτη να πάει σε τέσσερις, σε πέντε, σε έξι, σε εφτά ουρές, για να διεκπεραιώσει 
διαφορετικές λειτουργίες. Πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μέσα από ένα one stop shop».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές ως «βασική ανθρώπινη ανάγκη» και επισήμανε πως η ψηφιοποίηση, η επιτάχυνση και η 

απλοποίηση της αδειοδότησης συστημάτων κεραιών είναι μία αναγκαία συνθήκη, για να μπορέσει η 

χώρα να περάσει στη εποχή των δικτύων πέμπτης γενιάς 5G.

«Στην ανάπτυξη αυτών των δικτύων δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω» 
διεμήνυσε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι «είναι δεδομένο πως το διακύβευμα για 
εμάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική ποιοτική αλλαγή. Η επανίδρυση 
του κράτους και η άρση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις και τους 
επιχειρηματίες, έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να απελευθερώσει το 
δυναμικό της». 

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στο τέλος του ’20 

θα ξεκινήσει η δημοπρασία του φάσματος του 

5G, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα 

του 2021. «Ο στόχος είναι η Ελλάδα να μη χάσει 
και αυτό το τρένο. Κατά τη δεκαετία του ’80, είχε 
ειπωθεί πως η “Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει το 
τρένο της πληροφορικής”. Η Ελλάδα το τρένο της 

πληροφορικής το έχασε. Αυτό αντανακλάται στην 
26η θέση στο Δίκτυο Daisy, στο Δίκτυο Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει και τη ρητή 
πρόθεση της κυβέρνησης, να έχουμε πιάσει το 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν το 
δείκτη μέχρι το πέρας της τετραετίας».

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
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Το  θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, η προσέλκυση επενδύσεων 

και οι πολιτικές βελτίωσης ανταγωνιστικότητας ήταν τα θέματα της πρώτης ενότητας με 

κεντρικό ομιλητή τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ομιλητές ήταν οι κ.κ. Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Alexander Zinell, Διευθύνων Σύμβουλος της  

FRAPORT GREECE, Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της 

ELDORADO GOLD, Francis Aziz, Ιδρυτής και Managing Director της BROOK LANE CAPITAL, 

Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχάνων και ο κ. Ριχάρδος 

Λαμπίρης Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Νικόλας 

Παπαπολίτης, Δικηγόρος και Managing Partner της PAPAPOLITIS & PAPAPOLITIS LAW FIRM.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

«Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και αναπτυξιακή προοπτική»



ΕΝΟΤΗΤΑ Α

15

 Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης 
Υπουργός, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης 

Υπουργός, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«Τώρα, είναι η ώρα των επενδύσεων.»
Αυτό τόνισε, δίνοντας ουσιαστικά το σύνθημα των επενδύσεων, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην κεντρική του ομιλία για την αναπτυξιακή προοπτική και την 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είμαστε εδώ για 
να κάνουμε τη δουλειά των επενδυτών ευκολότερη. Η κυβέρνηση φέρνει ένα καινούργιο πνεύμα, γιατί 
μας ενδιαφέρει να γίνεται δουλειά και είμαι πολύ ευτυχής γιατί αυτό το καινούργιο πνεύμα αρχίζει να 
αποδίδει». Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ειδικότερα στις μεγάλες επενδύσεις, για τις οποίες έχουν 

προχωρήσει οι διαδικασίες το τελευταίο διάστημα, με κυρίαρχη την εμβληματική επένδυση στο πρώην 

αεροδρόμιο του Ελληνικού, τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε Αφάντου και Κασσιώπη, αλλά και 

στην τοποθέτηση ξένων κεφαλαίων στον ελληνικό τουρισμό, όπως συνέβη με την περίπτωση της 

εξαγοράς των πέντε ξενοδοχείων του ομίλου Louis από την Blackstone, που αποτελεί και ένα από τα 

σημαντικότερα ξενοδοχειακά deals της χρονιάς. 

Ως προς το ενδεχόμενo της επερχόμενης 

διεθνούς ύφεσης και του αντίκτυπου που θα 

έχει στην ελληνική οικονομία, ο Υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε ότι η 

γενικότερη ανησυχία υφίσταται, «ωστόσο εμείς, 
από την πλευράς μας, στο εσωτερικό, θα πρέπει 
να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά 
μας καλύτερα: Η απλοποίηση των διαδικασιών, 
η γρήγορη προώθηση των αδειοδοτήσεων, η 
πολιτική σταθερότητα, είναι ζητήματα, στα οποία 
θα πρέπει να σταθούμε ώστε να βελτιώσουμε το 
κλίμα για τους επενδυτές. Άλλωστε, η ανησυχία 

για το ενδεχόμενο της διεθνούς ύφεσης έχει 

και τη θετική της πλευρά, υπό την έννοια ότι οι 

τράπεζες αναγκάζονται να ρίχνουν τα επιτόκια 

κι επομένως μειώνεται το κόστος δανεισμού. Η 

ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι θα σεβαστεί το 

χρόνο και τα χρήματα των επενδυτών. Θέλουμε 

να τους πείσουμε ότι θα τους παράσχουμε το 

αναγκαίο περιβάλλον, ώστε να είναι αποδοτικές 

οι επενδύσεις τους.  Αν εμείς κάνουμε σωστά 
τη δουλειά μας και μεταμορφώνουμε την Ελλάδα 
σε μία φιλική -επιχειρηματικά- χώρα, τότε θα 
έρθουν και οι επενδυτές να τοποθετήσουν τα 
κεφάλαιά τους. Η δουλειά μας είναι να λύνουμε 
προβλήματα».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι «το 
κυβερνητικό επιτελείο συμμερίζεται απολύτως το 
όνομα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που 
είναι κοινό όραμα όλων μας και αφορά στο να 
είναι εύκολη η ζωή, η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί 
στο μέγιστο βαθμό, οι επενδυτές να ξέρουν με 
το πάτημα ενός κουμπιού τι αγοράζουν αλλά και 
τι μπορούν να κάνουν σε αυτό που αγοράζουν. 
Βεβαίως και η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή έχει 
σημασία γιατί στο τέλος, οι επενδυτές θα πρέπει 
να ξέρουν ότι αυτό που παίρνουν έχει εγκυρότητα 
και αξία και δεν είναι γενικώς μία πληροφορία … 
στο διαδίκτυο». 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
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 Γιώργος Περιστέρης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γιώργος Περιστέρης 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

«Οι επενδύσεις είναι εκείνες που θα μας βγάλουν από την κρίση. 
Εδώ και χρόνια επιμένουμε ότι για να συμβεί αυτό χρειάζονται τρεις 
προϋποθέσεις: ένα επενδυτικό σοκ, ένας επενδυτικός πατριωτισμός 
και ίση μεταχείριση των ελληνικών εταιρειών με τις ξένες.»

Αυτό ανέφερε ο κ. Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 

προσθέτοντας παράλληλα ότι ιδιαίτερης σημασίας είναι η ταχεία υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων, που ουσιαστικά αποτελεί «μονόδρομο».  

Για τον κ. Περιστέρη, το επενδυτικό σοκ είναι δουλειά των εταιρειών, εφόσον η Πολιτεία τους επιτρέψει 

να προχωρήσουν. Επίσης ο επενδυτικός πατριωτισμός είναι αποκλειστικά θέμα των εταιρειών και 

«δεν μπορούμε να ακούμε τις εταιρείες να διαμαρτύρονται πως δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις 

και να κρατούν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Τώρα, που το κλίμα είναι πιο ασφαλές πρέπει να 

επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους.», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. «Ελπίζω ότι, έστω και τώρα που οι συνθήκες είναι σαφώς πιο ασφαλείς, θα 
ανταποκριθούν κι άλλες επιχειρήσεις. Γιατί δεν μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να έχουν τις καταθέσεις τους 
εκτός Ελλάδας και μόνο τα δάνεια τους στη χώρα μας και γιατί χωρίς ισχυρό τραπεζικό σύστημα, δεν 
μπορεί να υπάρξουν επενδύσεις, ούτε, φυσικά, ανάπτυξη».

Σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση, ο κ. Περιστέρης αναφέρθηκε στην ίση φορολογική μεταχείριση, 

καθώς ο μέσος φορολογικός συντελεστής, μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις υπερβαίνει κατά πολύ 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ψηφιακή μετάβαση, σημειώνοντας ότι είναι από 

τις βασικές υποδομές που θα βοηθήσει την ανάπτυξη και σε άλλους τομείς.

«Πρέπει να γίνουν επενδύσεις 18 έως 20 δισ. τα 
επόμενα χρόνια, που μπορούν να γίνουν μόνο με 
συμπράξεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. 
Αυτός, είναι ο πιο φθηνός και αποτελεσματικός 
τρόπος,» ανέφερε.

Στον τομέα της ενέργειας ο κ. Περιστέρης 

ανέφερε ότι, για λόγους οικονομικούς και 

κοινωνικούς, πρέπει να γίνει η μέγιστη αξιοποίηση 

των εθνικών πόρων, «διαθέτουμε ήλιο, αέρα, 
νερό και λιγνίτες» είπε, προσθέτοντας ότι «έχει 
παρθεί η δικαιολογημένη απόφαση να γίνει 
απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των άλλων πηγών, δηλαδή του νερού 
και των ΑΠΕ».

«Το φυσικό αέριο είναι χρήσιμο αλλά πρέπει 
να αξιοποιηθεί ως παράγοντας ισορροπίας και 
μετάβασης. Οι ΑΠΕ θα πρέπει να είναι ο τελικός 
στόχος και όσο γρηγορότερα φτάσουμε σε αυτές, 
τόσο καλύτερα για όλους» είπε ο κ. Περιστέρης, 

τονίζοντας ότι «οι επενδύσεις στην παραγωγή ΑΠΕ, 
τη μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ενέργειας και 
τις διασυνδέσεις μπορούν να προσθέσουν 10 δισ. 
ίσο με το 1,5% του ΑΕΠ».

Τέλος, ο κ. Περιστέρης τόνισε ότι οι 

επενδύσεις, που σχεδιάζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 

θα δημιουργήσουν 2000 θέσεις εργασίας με 

περιβαλλοντικό όφελος, με οφέλη για τους 

πολίτες αλλά και ανταγωνιστικό όφελος για τις 

επιχειρήσεις λόγω του χαμηλότερου ενεργειακού 

κόστους.
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Διευθύνων Σύμβουλος, FRAPORT GREECE

Alexander Zinell

Διευθύνων Σύμβουλος, FRAPORT GREECE

Στο τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια με ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το 2021, αναφέρθηκε ο κ. Alexander Zinnel, Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, 

η οποία έχει υπό τη διαχείρισή της τα αεροδρόμια σε Άκτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα, Κεφαλονιά, 

Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Κω, Μυτιλήνη, Μύκονο, Ρόδο, Σάμο, Σαντορίνη και Σκιάθο. 

Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτές οι επενδύσεις, για τις οποίες παρεμπιπτόντως ο δρόμος δεν είναι εύκολος, 

αφού απαιτούνται εκατοντάδες αδειοδοτήσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίστοιχες 

επενδύσεις στις λοιπές υποδομές, όπως το οδικό δίκτυο, τη διαχείριση απορριμμάτων, 

τους προορισμούς κ.τ.λ.

«Ο ιδιωτικός τομέας, είτε πρόκειται για τα αεροδρόμια, είτε 
για άλλους επενδυτές από τον τουριστικό κλάδο, τοποθετεί 
κεφάλαια στους προορισμούς. Λείπουν όμως βασικές 
υποδομές από το δημόσιο τομέα, είτε πρόκειται για δρόμους, 
είτε για διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, επεσήμανε ότι αυτή την στιγμή, η εταιρεία βρίσκεται στα 

2/3 του επενδυτικού της προγράμματος, που περιλαμβάνει 415 εκατ. ευρώ επενδύσεις στα αεροδρόμια 

έως το 2021 (σ.σ. το συνολικό επενδυτικό σχέδιο μαζί με το τίμημα είναι ύψους 1,6 δισ. ευρώ), 

επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι θέσεις εργασίας στην εταιρεία αυξήθηκαν κατά 32%, φθάνοντας τις 

700 συνολικά, ενώ έμμεσα ο όμιλος στηρίζει 14.000 θέσεις εργασίας. «Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια 
θα έχουμε ολοκληρωτικά νέες υποδομές σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Zinnel, αφού μεγάλο κομμάτι 

των εργασιών σε βασικές υποδομές και ανακαινίσεις αερολιμένων έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ σε 

αεροδρόμια πολύ βασικών τουριστικών προορισμών, όπως για παράδειγμα η Μύκονος και η Σαντορίνη, η 

πρόοδος των εργασιών είναι στο 55% και 35% αντίστοιχα, με ορίζοντα παράδοσης το 2021.

Στο ερώτημα πόσο δύσκολο ήταν να προχωρήσει ο όμιλος στην απόφασή του να επενδύσει στην 

Ελλάδα, ο κ. Zinnel ανέφερε ότι παρά τις γενικότερες δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια της κρίσης, 

η Fraport πίστεψε από νωρίς, ήδη από το 2015, κι εξακολουθεί να πιστεύει «στο success story που θα 
είχε και εξακολουθεί να έχει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Επιπλέον, ανέκαθεν είχαμε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα στις επενδύσεις μας και οι επενδύσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια εξυπηρετούν ακριβώς 
αυτόν τον σκοπό». Ακριβώς αυτή η πίστη της, ότι η  χώρα θα  έβγαινε από  την κρίση, ήταν αυτή που 

οδήγησε τη Fraport να επενδύσει στην Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της 

Fraport. 
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 Χρήστος Μπαλάσκας, 
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, ELDORADO GOLD

Χρήστος Μπαλάσκας

Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, ELDORADO GOLD

Στη μεγάλη συνεισφορά του εξορυκτικού και μεταλλευτικού κλάδου στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο 

κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Eldorado Gold. Ειδικότερα, η 

συνεισφορά του εξορυκτικού και μεταλλευτικού κλάδου φτάνει στο 3% άμεσα και η προστιθέμενη αξία 

αγγίζει το 5%. Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία παρέχει 20 χιλιάδες άμεσες και 80 χιλιάδες έμμεσες θέσεις 

εργασίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην επένδυση, από το 2012, της Eldorado Gold: 

«Μέχρι σήμερα, από το 2012 δηλαδή, έχει επενδυθεί 1 δισ. δολάρια, από 
τα οποία τα 800 εκατομμύρια σε Έλληνες προμηθευτές. Και, βέβαια, η 
επένδυση αντιπροσωπεύει έσοδα για το ελληνικό κράτος της τάξης των 
360 εκατ. ευρώ, ενώ σε μισθούς και επιδόματα έχουν διατεθεί πάνω από 
200 εκατ. ευρώ. Σε πλήρη ανάπτυξη, η επένδυση, που μένει να γίνει είναι 
πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Θα δημιουργηθούν 5.000 θέσεις εργασίας, 
άμεσες και έμμεσες.»

Οι επενδύσεις στον εξορυκτικό και μεταλλευτικό 

κλάδο μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο 

για επενδύσεις και σε άλλους κλάδους.

«Τα κεφάλαια που επενδύονται πρέπει να 
λειτουργήσουν ως μοχλός για έργα αναβάθμισης 
των οδικών δικτύων, των επικοινωνιών, ακόμη 
και για επενδύσεις σε εναλλακτικές τουριστικές 
δομές και υποστήριξη της εκπαίδευσης», τόνισε ο 

κ. Μπαλάσκας.

Ο ίδιος, έκανε αναφορά στις δραστηριότητες 

στα μεταλλεία Κασσάνδρας αλλά και στο 

περίφημο έργο των Σκουριών, από το οποίο έχει 

κατασκευαστεί το 50%, ενώ η υπόλοιπη επένδυση, 

ύψους 680 εκατ. ευρώ θα αξιοποιήσει ένα πρώτης 

κλάσεως κοίτασμα, που θα βάλει ξανά την Ελλάδα 

στο μεταλλουργικό χάρτη. Ο κ. Μπαλάσκας 

τόνισε ότι «καμιά σοβαρή μεγάλη εταιρεία δεν 

διακινδυνεύει τη φήμη της και όλες επενδύουν 

τεράστια κεφάλαια για την περιβαλλοντική 

προστασία και ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι «η 

“Eldorado Gold” και η “Ελληνικός Χρυσός” 

έχουν προχωρήσει σε εγκατάσταση μοναδικών 

συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και 

ταυτόχρονα στηρίζουν την τοπική κοινωνία, καθώς 

το 90% των εργαζόμενων προέρχεται από εκεί, 

ενώ μέχρι σήμερα οι τοπικοί προμηθευτές έχουν 

επωφεληθεί με 130 εκατ. ευρώ».

Για την επόμενη ημέρα, ο κ. Μπαλάσκας ανέφερε 

ότι «η εταιρεία του είναι ικανοποιημένη από 

τη συνεργασία της με το Υπουργείο, ενώ έχει 

ήδη προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες 

για την εκκίνηση της επένδυσης. Παράλληλα, 

υπάρχει συνεργασία με την Πολιτεία και το 

Υπουργείο ώστε να θωρακιστεί το περιβάλλον και 

να γίνουν ακόμη καλύτεροι οι περιβαλλοντικοί 

όροι, ώστε να προστατευτεί η επένδυση που θα 

διαρκέσει τουλάχιστον 30 χρόνια. Ταυτόχρονα, 

η εταιρεία εξετάζει τρόπους με τους οποίους 

θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και οι 

περιβαλλοντικές και άλλες άδειες θα δίνονται 

απρόσκοπτα. Είμαστε σε καλό δρόμο να το 
λύσουμε αυτό», κατέληξε.
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Θεόδωρος Τρύφων

Πρόεδρος, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

«Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας έχει επενδύσει και θα 
συνεχίσει να επενδύει», ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρμακοβιομηχάνων, κ. Θεόδωρος Τρύφων προσθέτοντας ότι πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλυτικά επενδυτικά σχέδια, ύψους 500 εκατ. ευρώ 

17 ελληνικών και μίας ξένης εταιρείας, για την επόμενη 4ετία. 

«Αφενός μεν, θέλαμε να δείξουμε την αναπτυξιακή δυνατότητα που υπάρχει, αφετέρου διεκδικήσαμε 
κάποιο συμψηφισμό των επενδύσεων με την υπερφορολόγηση, που υφίσταται ο κλάδος μας και 
φθάνει συνολικά το 70% μαζί με rebate και clawback. Υπάρχει μία πολύ γερή βάση στην Ελλάδα 
παραγωγική και  ερευνητική. Στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο επιχειρούμε, αν δεν 
ανανεώνουμε την τεχνολογία μας και τα προϊόντα μας κάθε 7-10 χρόνια, δεν έχουμε κανένα μέλλον. 
Το θέμα των επενδύσεων, λοιπόν, για εμάς είναι μονόδρομος για την επιβίωση», ανέφερε ο κ. Τρύφων. 

«Αυτό, το οποίο ζητάμε, προφανώς είναι ό,τι ζητάνε και οι άλλες επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες: ένα 
σταθερότερο φορολογικό πλαίσιο, μείωση εισφορών φορολογίας, βελτιστοποίηση αδειοδοτήσεων και 
γενικότερων προβλημάτων, που συνδέονται με τη φορολογία. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, ένα σταθερό 
περιβάλλον».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχάνων αναφέρθηκε και στις μεγάλες ευκαιρίες που 

εμφανίζονται αυτή την στιγμή για τις ελληνικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο, σε μία παγκόσμια αγορά, 

όπου ο τζίρος του φαρμάκου είναι 1,3 τρισ. δολάρια ετησίως.

«Οι μεγάλες πολυεθνικές του χώρου παίζουν 

σημαντικό ρόλο, ωστόσο μέσα σε αυτό το 

περιβάλλον υπάρχουν ευκαιρίες και για μεσαίες 

ευρωπαϊκές ή μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Ευκαιρία αποτελεί το γεγονός ότι το ελληνικό-
ευρωπαϊκό φάρμακο αυτή τη στιγμή αποτελεί 
ένα brand συνυφασμένο με την ποιότητα. Ασία, 

Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή, Λατινική Αμερική, 

είναι χώρες, που οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν 

σημαντικό εξαγωγικό πεδίο μπροστά τους.

Δεύτερη σημαντική ευκαιρία είναι το γεγονός της 
γενοσημοποίησης πολλών φαρμάκων τα επόμενα 
χρόνια. Άρα, με generic ανοίγονται πάρα πολλές 

προοπτικές για Ευρώπη και εξωτερικό.

Τρίτο και πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός 
ότι πλέον υπάρχει μία δυνατότητα αμοιβαίας 
αναγνώρισης εγκριτικών διαδικασιών μεταξύ ΗΠΑ 
και Ευρώπης.

Άρα, οι παραγωγικές μας μονάδες μπορούν να 
περάσουν διαδικασίες audit και ελέγχου πολύ πιο 
απλά διαδικαστικά και χρονικά από ό,τι παλιότερα, 
άρα ανοίγει και η μεγάλη αγορά της Αμερικής. 
Αυτές είναι σημαντικές ευκαιρίες, που μαζί με την 
ελληνική αγορά, δημιουργούν ένα επενδυτικό και 
αναπτυξιακό περιβάλλον πάρα πολύ συγκεκριμένο, 
με πολλές όμως δυσκολίες».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τρύφων, αναφέρθηκε 

στις προκλήσεις που αφορούν στην υψηλή 

φορολόγηση, το μικρό μέγεθος της ελληνικής 

αγοράς, που περιορίζει την κρίσιμη μάζα των 

εσόδων για επενδύσεις, τα προβλήματα στη 

διασύνδεση με την ερευνητική κοινότητα και τα 

πανεπιστήμια αλλά και στον υψηλό ανταγωνισμό.
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Σε τρεις βασικές προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές στη χώρα, αναφέρθηκε 

ο κ. Aziz Francis, Ιδρυτής και Managing Director της Brook Lane Capital, η οποία έχει επενδύσει την 

τελευταία διετία σημαντικά κεφάλαια  στην εγχώρια αγορά επαγγελματικών ακινήτων. «Η συγκυρία για 

τη χώρα μας αυτή την στιγμή, είναι πολύ ευνοϊκή, ειδικά όσον αφορά στον τομέα των ακινήτων, όπου 

υπάρχει το τελευταίο διάστημα μεγάλη κινητικότητα από εγχώρια και ξένα κεφάλαια, που ζητούν να 

τοποθετηθούν σε «καλά» επαγγελματικά ακίνητα». 

Η αναζήτηση των κατάλληλων τοπικών συνεργατών, η εξεύρεση του κατάλληλου επενδυτικού 

«προϊόντος» με ένα κρίσιμο (μεγάλο) μέγεθος κι ένα γενικότερο, φιλοεπενδυτικό πλαίσιο, που θα στηρίζει 

τον επενδυτή είναι οι τρείς βασικές προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουμε περισσότερα ξένα κεφάλαια, 

όπως ανέφερε ο κ. Aziz. 

«Το ζήτημα των καλών συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο είναι 
κρίσιμο για τους επενδυτές, που έρχονται από το εξωτερικό. 
Αναζητούμε συνεχώς αξιόπιστους συνεργάτες με τεχνογνωσία 
και εξειδίκευση.»

«Τα κεφάλαια υπάρχουν, πολλοί επενδυτές θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, ωστόσο θα πρέπει να 
υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι 

αυτή τη στιγμή «πολλοί επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη έχουν βάλει στο μικροσκόπιο 

τους την Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται από μία χώρα κρίσης σε μία χώρα με δυναμική. Το ζητούμενο είναι 

να υπάρξουν περισσότεροι στρατηγικοί επενδυτές και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί 

συνολικά η χώρα». 

«Επιπλέον, το κρίσιμο μέγεθος όσον αφορά το ίδιο 
το επενδυτικό προϊόν, είναι αυτό, που προσελκύει 
τα διεθνή κεφάλαια, τα οποία επιζητούν κυρίως να 
επενδύσουν σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για 
την εξασφάλιση αποδόσεων. Είναι σημαντικό να 
υπάρχει καλό επενδυτικό προϊόν στο επιθυμητό 
μέγεθος και στην Ελλάδα δυστυχώς δεν 
υποστηρίζονται διαχρονικά μεγάλης κλίμακας 
έργα, λαμβάνοντας ως παράδειγμα και τον τομέα 
των ακινήτων. Η έλλειψη μεγάλων ακινήτων για 

επένδυση μπορεί μάλιστα, να λειτουργεί και 

περιοριστικά για τους επενδυτές, αυξάνοντας 

παράλληλα και τον ανταγωνισμό σε όσα 

“καλά” ακίνητα βγαίνουν στην αγορά». Όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Aziz «για το λόγο 
αυτό και από πλευράς της ελληνικής Πολιτείας 
θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, π.χ. φορολογικά και 
άλλα, ώστε να προωθήσει μεγαλύτερες επενδύσεις 
στο χώρο του real estate. Επιπλέον, πολύ 
σημαντικό από πλευράς του Δημοσίου, είναι να 
υπάρξει ένα «οικοσύστημα» που θα υποστηρίζει 
τον επενδυτή. Το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο, 
καθώς και το γενικότερο κλίμα, που δημιουργεί 
η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι πολύ κρίσιμο για 
την προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτικών 
ονομάτων».
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Στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά ονόματα για την Ελλάδα αναφέρθηκε ο 

κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου. «Yπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα πολύ θετικό momentum όσον αφορά στις επενδύσεις στην 
Ελλάδα. Το κλίμα τους τελευταίους μήνες πραγματικά έχει αλλάξει και έχει αυξηθεί ο αριθμός των 
στρατηγικών επενδυτών, σε σχέση με τους επενδυτές πιο βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνταν περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης». 

«Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο παρατηρούμε το τελευταίο 
διάστημα είναι και το γεγονός ότι έχει διευρυνθεί η επενδυτική βάση, 
αναφορικά με τα κεφάλαια που βολιδοσκοπούν την Ελλάδα: Υπάρχουν 
νέοι επενδυτές, που δεν είχαν εξετάσει ποτέ το ενδεχόμενο να 
τοποθετήσουν κεφάλαια στη χώρα μας ή απλά απέφευγαν την Ελλάδα 
και τώρα επιστρέφουν.» 

Ο κ. Λαμπίρης επεσήμανε ότι η πρόκληση τώρα «είναι να διατηρήσουμε το θετικό κλίμα που υπάρχει στις 
αγορές για τη χώρα μας και να μη χάσουμε το θετικό momentum. Η Ελλάδα σε ένα διεθνές περιβάλλον 
προκλήσεων, με τους τριγμούς από το Brexit, τυχόν εμπορικούς πολέμους κ.τ.λ., μπορεί να είναι ένα 
ασφαλές λιμάνι και αυτόν τον χαρακτήρα θα πρέπει να διατηρήσει και στο μέλλον». 

Συνολικά, για όλη την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μας, η οποία αναζητεί αυτή την στιγμή επενδύσεις, μία 

ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, το θέμα της αειφορίας: 

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη, το οποίο δεν έχει συζητηθεί πολύ αλλά αποτελεί 
για όλη την Ευρώπη και συγκεκριμένα για την Ελλάδα μία πολύ μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Όσοι δεν 
προσαρμοστούν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και συνολικά της προστασίας του περιβάλλοντος, 
ακολουθώντας πράσινες πρακτικές, θα χάσουν το τρένο της ανάπτυξης. Ειδικά η Ελλάδα έχει αυτή τη 
στιγμή μία μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, είτε πρόκειται για αυτόν της 
ενέργειας, της διαχείρισης υδάτων κ.τ.λ. ». 

Σχετικά με το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Λαμπίρης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερης σημασίας τη διετία 2019 - 2020, 

όσον αφορά στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. «Το 2019 ήταν μία χρονιά σχεδιασμού για το 2020 
και έχουμε μπροστά σημαντικά  projects, όπως το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τα ΕΛΠΕ, τη 
ΔΕΠΑ, τις εγκατάστασεις φυσικού αερίου της Καβάλας, τα περιφερειακά λιμάνια, την αξιοποίηση της 
έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου κ.ά. ». 
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Τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση 

των αναγκαίων επενδύσεων για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, αποτέλεσαν το 

αντικείμενο της δεύτερης ενότητας του Athens Investment Forum. Στην ίδια ενότητα 

αναλύθηκε η κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το πρόβλημα των NPLs 

αλλά και τα νέα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην ανανεώσιμη ενέργεια 

όπως τα πράσινα ομόλογα. Ομιλητές ήταν η κ. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank 

και Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο κ. Ορέστης 

Τσακαλώτος, Πρόεδρος του Qualco Group, ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος της 

Attica Bank, ο Καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Said Business School & St. Edmund Hall 

στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Δημήτρης Τσομώκος και ο κ. Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Κάρολος 

Χανικιάν, δικηγόρος, Ιδρυτής & Managing Partner της Hanikian Law Firm.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 «Τραπεζικά, εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα και προώθηση            
   επενδύσεων»
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Βασιλική Λαζαράκου

Πρόεδρος, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

«Στόχος της ΕΚ είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στην ελληνική αγορά.»

Στα διαθέσιμα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση των επενδύσεων, που έχει 
ανάγκη η ελληνική οικονομία, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης καινοτόμων τρόπων 
χρηματοδότησης, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η κα Λαζαράκου έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, σημειώνοντας ότι παραδοσιακά η Ευρώπη 
στηρίζεται στον τραπεζικό δανεισμό σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 
αξιοποιούνται περισσότερο εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Μετά το 2007 και την κατάρρευση 

της Lehman Brothers, η έμφαση δόθηκε στην επίλυση των προβλημάτων των κανονισμών και στην 

καλύτερη λειτουργία των θεσμών. Aπό το δεύτερο εξάμηνο του 2014 ωστόσο και αφού υιοθετήθηκαν 

βέλτιστες πρακτικές, η Ευρώπη έθεσε ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, με αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

Παρουσιάζοντας τα είδη εναλλακτικών μορφών 

χρηματοδότησης, η πρόεδρος της Ε.Κ. 

αναφέρθηκε στις κεφαλαιαγορές και ειδικότερα 

στις αγορές ανάπτυξης μικρομεσαίων (SMEs) 

επιχειρήσεων, στα επενδυτικά κεφάλαια (venture 

financing), καθώς και στους Οργανισμούς 

Εναλλακτικής Χρηματοδότησης (Hedge 

Funds). «Επιπρόσθετα, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά 
μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία 
στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις 
όπως οι υποδομές και τα οποία θα μπορούσαν 
να συνδυαστούν με φορολογικά κίνητρα.» Η 

κ. Λαζαράκου αναφέρθηκε επίσης στο crowd 

funding, το οποίο ακόμη δεν έχουν καταφέρει 

να λειτουργήσει στην πράξη, λόγω νομοθετικών 

αγκυλώσεων. «Η νέα διοίκηση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, αναμένει τον καινούργιο ευρωπαϊκό 
κανονισμό που βρίσκεται υπό συζήτηση καθώς 
θα είναι πιθανό να εισαγάγει προσαρμογές στον 
υπάρχοντα νόμο και να βοηθήσει μικρές εταιρείες 
και start ups να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν.» 

Τέλος, ως προς τα εναλλακτικά εργαλεία 

χρηματοδότησης, η κα Λαζαράκου αναφέρθηκε 

στην αγορά εταιρικών ομολόγων. 

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της νέας 

διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

η κα Λαζαράκου τόνισε ότι «πέραν του εποπτικού 
ρόλου, για την προστασία των επενδυτών και 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ρόλος της 
ΕΚ είναι να συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας στη 
συνδιαμόρφωση και εξειδίκευση της νομοθεσίας, 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο». 

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η Πρόεδρος της ΕΚ, 

«εξετάζεται η εισαγωγή νέων προϊόντων, που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη και θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι το fintech, το οποίο στοχεύει 
στη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος στην 
ελληνική αγορά για την ενίσχυση εταιρειών που 
ασχολούνται με την τεχνολογία». 

Τέλος, η Πρόεδρος της ΕΚ, τόνισε ότι «στόχος 
είναι η ΕΚ να συμβάλει ώστε να έχουμε μια αγορά 
στην οποία θα  έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη 
των επενδυτών και η οποία θα ανακτήσει τον 
πραγματικό της ρόλο, που είναι η ενίσχυση δηλαδή 
της οικονομίας». 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
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   Τάσος Αναστασάτος
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ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τάσος Αναστασάτος

Επικεφαλής Οικονομολόγος, ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK
& Πρόεδρος, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

«Το στοκ των NPLs αποτελεί πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα.» 

Ο Επικεφαλής Οικονομολόγος του ομίλου Eurobank και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της 

EET, κ. Τάσος Αναστασάτος, υπογράμμισε πως «δε μπορεί να επαναληφθεί το μοντέλο ανάπτυξης με 
κινητήριο δύναμη την κατανάλωση και καύσιμο το δανεισμό. Η συμμετοχή των επενδύσεων παραμένει 
χαμηλά στο 11% του ΑΕΠ, σχεδόν στο μισό από τον κανόνα στην Ευρωζώνη, που είναι 20,9%, με 
αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της εργασίας να παραμένει αδύναμη». Σύμφωνα με τον ίδιο, για να 

καταφέρει η χώρα να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης, που θα ξεπερνούν το 3% και να συγκλίνει με τα 

δεδομένα της ευρωζώνης, θα απαιτηθούν για 10 χρόνια ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων από 

8% έως και 10%.

Ο κ. Αναστασάτος τόνισε ότι «παρά την άνοδο σε σχέση με το 2015, εξαιτίας της επανέναρξης του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, οι άμεσες ξένες επενδύσεις παραμένουν ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 
ήμισυ του ευρωπαϊκού μέσου όρου». 

Για να αλλάξει αυτό, θα χρειαστεί η Ελλάδα να επιδείξει κυριότητα στην προώθηση διαφορετικών 

μεταρρυθμίσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, εκτός από τις επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο, εξίσου σημαντική 

είναι η επένδυση σε άυλα κεφάλαια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και knowhow του ελληνικού εργατικού 

δυναμικού. Ο ίδιος τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη δεν 
αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασικό όρο επιβίωσης και συμμετοχής της χώρας στην 4η βιομηχανική 
επανάσταση».

Ως προς τη δυνατότητα του τραπεζικού 

συστήματος να διευκολύνει την προσέλκυση 

και διεξαγωγή επενδύσεων, ο κ. Αναστασάτος 

τόνισε ότι «οι ελληνικές τράπεζες μετά από 
κοπιώδεις προσπάθειες, έχουν σήμερα πληρέστατη 
κεφαλαιακή επάρκεια και έχουν βελτιώσει σημαντικά 
τη ρευστότητά τους». Επισήμανε ότι «το 2018 

επέστρεψαν γύρω στα 8 δισ. ευρώ καταθέσεις και 

ακόμη 5 δισ. ευρώ φέτος μέχρι τον Αύγουστο». 

Χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης την άρση των κεφαλαιακών 

ελέγχων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι«έχει υπάρξει 
μία πολύ σημαντική μείωση στο κόστος της 
δανειοδότησης, της τάξεως των 3 ποσοστιαίων 
μονάδων, ενώ η πορεία συνεχίζει να είναι πτωτική». 

Καθώς βασική παράμετρος για τη βιωσιμότητα των 

επενδυτικών σχεδίων είναι το κόστος κεφαλαίου, ο 

κ. Αναστασάτος υπογράμμισε ότι «υπάρχει χώρος 
για περισσότερη βελτίωση». 

Χαρακτήρισε ως σημαντική πρόκληση για 

τις ελληνικές τράπεζες το στοκ των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, ωστόσο, όπως είπε, 

«οι τράπεζες αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των NPLs να εξελίσσεται 
πιο γρήγορα από τα συμφωνηθέντα με τον SSM».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η βασικότερη 
παράμετρος, που περιορίζει την πιστωτική 
επέκταση, δεν προέρχεται από την προσφορά αλλά 
από τη ζήτηση. Σε αντίθεση με το παρελθόν, θα 
πρέπει τώρα να τρέξει η ανάπτυξη, δημιουργώντας 
ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον και 
στη συνέχεια σε δεύτερο βαθμό, να έρθει η 
πιστωτική επέκταση ώστε να βοηθήσει στην 
ανατροφοδότηση της ανάπτυξης». 
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«Το επόμενο διάστημα θα αλλάξει η μορφή των πιστώσεων.»

Ο επικεφαλής της Qualco, κ. Ορέστης Τσακαλώτος,αναφέρθηκε στο ρόλο που καλείται να 

διαδραματίσει η επιχειρηματική κοινότητα και στις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

την επίλυση των προβλημάτων και την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού κλάδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, τα τρία βασικά θέματα αφορούν: 

«Πρώτον στην ταχεία επίλυση του προβλήματος των NPLs, που μπορεί να βοηθηθεί με τη δημιουργία 
ισχυρών τεχνολογικών υποδομών. Στην κατεύθυνση αυτή, ήδη η Qualco έχει συνεισφέρει σημαντικά σε 

δύο τράπεζες, την Eurobank και την Αττικής.

Το δεύτερο θέμα αφορά στην επίλυση του προβλήματος των NPLs σε συναινετική βάση». Τόνισε πως 

«υπάρχουν σοβαρές κινήσεις και έχει γίνει αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι αυτό σήμερα.

Ένα ακόμη πρόβλημα αφορά στην κατάλληλη ρύθμιση και νομοθεσία», καθώς, όπως ανέφερε, «η 

Ελλάδα αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη και τις κατευθύνσεις, που 

έρχονται από τις ρυθμστικές αρχές την DGCOMP, τον SSM και την ECB». 

Κατά τον κ. Τσακαλώτο, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας για την επίλυση του θέματος των NPLs, 

είναι οι νέες πιστώσεις: «ακόμη και εάν μειωθεί ένα δάνειο στο 90 ή στο 95%, το πρόβλημα δεν λύνεται, 
εάν δεν έρθουν νέες πιστώσεις».

Σε αυτό το σημείο, πρόσθεσε, «τα δεδομένα 
αλλάζουν με την είσοδο άλλων εταιρειών 
χρηματοδότησης, που μαζί με τις τράπεζες 
χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν 
δυσκολίες. Αντίστοιχα, και οι επιχειρήσεις που 
αντιμετώπιζαν προβλήματα, φέρνουν στο τραπέζι 
νέους επενδυτές, διευρύνοντας την ομάδα, που 
συμμετέχει στην εξίσωση». 

«Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος εταιρειών όπως 

η Qualco είναι καταλυτικός, αφού βοηθούν με την 

τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη που παρέχουν 

στην επίλυση των προβλημάτων και τη διευκόλυνση 

των funds, που θέλουν να συμμετάσχουν στη 

χρηματοδότηση μαζί με τις τράπεζες. Το ίδιο 

ισχύει και για τους επενδυτές, που θέλουν να 

συνεισφέρουν σε μια αξιόπιστη επιχείρηση, η οποία 

καλείται να καθορίσει το μέλλον της.» 

«Θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές το επόμενο 

διάστημα και θα αλλάξει όλη η μορφή των 

πιστώσεων. Ο βασικός στόχος σε αυτήν την 
προσπάθεια», τόνισε, «είναι να έρθουν στην 
Ελλάδα υψηλής ποιότητας επενδυτικά κεφάλαια 
και να έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική». 

«Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κρίσιμο ρόλο και 
ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, που 
αφορά στο να αποτελέσουμε έναν καλό τοπικό  
partner αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Η 
διεθνής κοινότητα μας έχει εκτιμήσει, έχουμε 
παρουσία σε 15 χώρες, σε κάποιες περιπτώσεις 
μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι αυτό 
είναι που πρεσβεύουμε και αποτελεί τη δική μας 
υποχρέωση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση», 

κατέληξε ο κ. Τσακαλώτος.
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«Attica Bank και ΤΜΕΔΕ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό 
πυλώνα χρηματοδότησης.» 

Στα βήματα που κάνει η Attica Bank προκειμένου να αφήσει δυναμικά πίσω της την κρίση, υιοθετώντας 

ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος 

της Attica Bank, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος. 

«Έχοντας απαλλαγεί από κόκκινα δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ αλλά και έχοντας απεξαρτηθεί πλήρως από 
το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας ELA, με αύξηση των καταθέσεων κατά 16% στο πρώτο 
εξάμηνο του 2019 και 19% στη χρονιά που πέρασε, η Attica Bank αφήνει πίσω της το παρελθόν και 
προχωρά στην οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της», ανέφερε ο κ. Μακέδος. 

Παράλληλα, τόνισε ότι «προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η οριστική εξάλειψη των NPLs μέσω 

νέας τιτλοποίησης, αλλά και η ανάπτυξη μίας νέας σειράς ελκυστικών τραπεζικών προϊόντων, όπως το 

νέας γενιάς στεγαστικό δάνειο».

«Στόχος είναι, μέσα στην επόμενη 5ετία, να διπλασιαστούν τα μεγέθη του ισολογισμού της Τράπεζας 
με αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων και διεύρυνση του πελατολογίου μας, σε νέες ομάδες 
ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων  αλλά και σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας», τόνισε ο ίδιος, 

σημειώνοντας ότι «η Attica Bank είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη, ενώ, με την επικείμενη ενίσχυση του 
ποσοστού του ΤΜΕΔΕ, ο ΕΦΚΑ περιορίζεται στο ποσοστό του 33%». 

Παράλληλα, ανέφερε ότι «μέσα σε μόλις 
δύο χρόνια έχει ολοκληρωθεί ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός με την παροχή καινοτόμων 

ψηφιακών υπηρεσιών, την εμπέδωση όρων 

διαφάνειας και αξιοκρατίας στην αγορά, τη 

συνεχιζόμενη καταγραφή κερδών και, κυρίως, τη 

δημιουργία ενός εγγυοδοτικού φορέα, πρότυπου 

για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πλήρους μέλους του 

ευρωπαϊκού φορέα εγγυοδοσίας ACM».

Ο κ. Μακέδος επισήμανε την αξία αλλά και την 

ευκαιρία των συνεγγυοδοτήσεων, που  αποτελούν 

ένα ουσιαστικό εναλλακτικό όχημα προώθησης 

των επενδύσεων και δυναμικής τόνωσης της 

αγοράς και της πραγματικής οικονομίας, ιδίως 

στον τομέα των υποδομών. 

Υπογράμμισε ότι, «στην Ελλάδα το ποσοστό 
των χαρτοφυλακίων των φορέων εγγυοδοσίας 
υπολείπεται έναντι του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου, γεγονός, που αποδεικνύει την ανάγκη 
για περαιτέρω στήριξη των πιστοδοτικών και 
εγγυοδοτικών δυνατοτήτων». 

Καταλήγοντας, ο Αντιπρόεδρος της Attica Bank 

υπογράμμισε  ότι «ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα όπως 
η Attica Bank και ένας εγγυοδοτικός φορέας 
όπως το ΤΜΕΔΕ μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
σημαντικό πυλώνα χρηματοδότησης προς τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέσα από μία παραγωγική 
δομή συνεργασίας». 
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«Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τη θετική έκπληξη της 
Ευρωζώνης.»

Ο Καθηγητής της Οξφόρδης, Δημήτρης Τσομώκος, αφού έκανε μια σύντομη αναδρομή στα δομικά 

αίτια της ελληνικής κρίσης, σημειώνοντας ότι «μετά το 2000, όταν χάθηκε η δυνατότητα ασκήσεως 

νομισματικής πολιτικής, η καινούργια διαδικασία, που επινοήθηκε, ήταν ο φθηνός δανεισμός με 

αποτέλεσμα την κατάρρευση των επιτοκίων και οι επενδύσεις κυρίως σε καταναλωτικές ανάγκες και 

σε εισαγωγές για την αύξηση των τραπεζικών κερδών. Μαζί με τη δημοσιονομική αποσταθεροποίηση 

των κυβερνήσεων, ήρθε ο λογαριασμός και η Ελλάδα ήταν η πρώτη που χτυπήθηκε από την κρίση της 

Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τα μνημόνια».

Ο ίδιος τόνισε ότι «σήμερα για πρώτη φορά 
υπάρχει επανασταθεροποίηση των προσδοκιών 
και σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της 
ελληνικής οικονομίας, όπως φάνηκε και από τη 
στάση αναμονής, που τηρούν ξένοι επενδυτές». 

Πρόσθεσε ότι, «για την αποκατάσταση της 
χρηματοπιστωτικής πίστης και τη σημαντική 
αποκλιμάκωση των επιτοκίων και του κόστους 
δανεισμού, είναι απαραίτητη η έλευση υγιών 
τραπεζικών οργανισμών στη χώρα μας. Επίσης, 
πρέπει να αποκατασταθούν οι επενδύσεις σε 
διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και η χώρα να μπει 
στις τεχνολογίες 5ης γενιάς και στο block chain 
technology». 

Κατά τον ίδιο, «το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν 

είναι η κεφαλαιακή επάρκεια αλλά η πιστωτική, 

επέκταση που έχει να κάνει με τη ρευστότητα και 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα NPLs, που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν ταχύτατα». Σύμφωνα με τον κ. 

Τσομώκο, «ο πιο επιτυχής τρόπος αντιμετώπισης 

των NPLs, θα πρέπει να περιλαμβάνει, όπως έδειξε 

και η εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών, κρατική 

επιχορήγηση και κρατική πρόνοια». 

Τέλος, αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον 

και την επιβράδυνση της Ευρωζώνης, τόνισε 

ότι «οι εμπορικοί πόλεμοι και η αβεβαιότητα 
σίγουρα θα επιδράσουν αρνητικά και στην 
ελληνική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα 
μπορεί να αποτελέσει τη θετική έκπληξη της 
Ευρωζώνης, κυρίως λόγω του θετικού επενδυτικού 
κλίματος αλλά και της αυξανόμενης επενδυτικής 
αξιοπιστίας της». 

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή τραπεζική 
ένωση ώστε να υπάρξει πρώτα προστασία των 
καταθέσεων. Θα πρέπει, επίσης με την είσοδο των 
αναπτυξιακών ομολόγων ή των ευρωομολόγων, 
να αφαιρεθεί το credit risk από χώρες - μέλη 
της Ευρωζώνης και να υπάρξει σύγκλιση και όχι 
διεύρυνση της ανισοκατανομής βορρά και νότου».
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«Τα πράσινα ομόλογα είναι σημαντικό εργαλείο για τη 
χρηματοδότηση των ΑΠΕ.»

«Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς πάνω 
στους οποίους θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να κερδίσει το στοίχημα 
της ανάπτυξης», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, κ. Γιάννης Γιαρέντης, 

υπενθυμίζοντας τους φιλόδοξους στόχους, που έθεσε η νέα κυβέρνηση για αύξηση του δεσμευτικού 
στόχου για τις ΑΠΕ στο 35% του ενεργειακού μείγματος. Βάσει του στόχου αυτού, τόνισε ο κ. 

Γιαρέντης, «θα πρέπει μέχρι το 2030 να εγκατασταθούν 14 gigawatt ΑΠΕ, που ισοδυναμούν με 
επενδύσεις άνω των  12 δισ. ευρώ». Ως προς τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων, ο Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, σημείωσε ότι «αυξάνονται διεθνώς τα επενδυτικά κεφάλαια, που 
αποφασίζουν να επενδύσουν με βάση τους δείκτες ESG (Environmental, Social, Governance)».

«Ειδικά για την αγορά των ΑΠΕ, το πιο ελκυστικό εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότησης είναι τα 
πράσινα ομόλογα, δηλαδή τα ομόλογα, που χρηματοδοτούν αποκλειστικά επενδύσεις στην πράσινη 

οικονομία. Η παγκόσμια αγορά των πράσινων ομολόγων είναι μία τεράστια αγορά, που προσελκύει 

εντυπωσιακά κεφάλαια. Σύμφωνα με το climate bonds initiative του 2018, τα πράσινα ομόλογα, που 

εκδόθηκαν συγκέντρωσαν κεφάλαια ύψους 167,3 δισ. ευρώ», σημείωσε ο κ. Γιαρέντης, προσθέτοντας 

ότι «ήδη στην ελληνική αγορά υπάρχει παράδειγμα επιτυχημένης έκδοσης πράσινου ομολόγου».

Αναφερόμενος στο ρόλο του ΔΑΠΕΕΠ, ο 

κ. Γιαρέντης, αναφέρθηκε στη σημαντική 

προσπάθεια που έχει καταβληθεί, προκειμένου 

να μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής των 

παραγωγών ΑΠΕ και να δημιουργηθεί ασφάλεια 

και σταθερότητα στην αγορά της πράσινης 

ενέργειας. «Ήδη, ο χρόνος αποπληρωμής των 
παραγωγών ΑΠΕ έχει μειωθεί στους 2 μήνες 
και στόχος είναι να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη 
βελτίωση».  

«Για να μπορέσει η χώρα να προσελκύσει τις 
αναγκαίες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια 
χρειάζεται έναν ισχυρό και ανεξάρτητο διαχειριστή 
των ΑΠΕ, ένα διαχειριστή, που θα παίζει το ρόλο 
που απαιτείται στην επενδυτική αγορά και στην 
οικονομία της χώρας», τόνισε ο κ. Γιαρέντης. 

«Ταυτόχρονα, η αγορά χρειάζεται  απλούστευση 

και  συντόμευση των αδειοδοτικών διαδικασιών. 

Θέλουμε ο ΔΑΠΕΕΠ, να συμβάλλει στη βελτίωση 
της επενδυτικής εικόνας της χώρας για τον τομέα 
της πράσινης ενέργειας», κατέληξε ο κ. Γιαρέντης. 
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Οι «Επενδύσεις σε υποδομές και οι προκλήσεις της νέας εποχής» ήταν το θέμα της τρίτης 

ενότητας του συνεδρίου με κεντρικό ομιλητή τον κ. Κώστα Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών και 

Μεταφορών και συντονιστή τον κ. Αχιλλέα Τόπα, Δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ. Στην τρίτη ενότητα 

τέθηκαν επί τάπητος θέματα σχετικά με την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, 

τις επενδύσεις σε υποδομές υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και αυτές του μέλλοντος σε 

τεχνολογία - καινοτομία - κυκλική οικονομία. Για τα ζητήματα των επενδύσεων μίλησαν οι κ.κ. 

Νικόλαος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μετρό, Χρήστος Βίνης, Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX S.A., Γιώργος 

Περδικάρης, μέλος του ΔΣ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. και Μανώλης Σιγάλας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτίου Ευρώπης 

της HILL INTERNATIONAL. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

«Επενδύσεις σε υποδομές και προκλήσεις της νέας εποχής»
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

  Κώστας Αχ. Καραμανλής
Υπουργός, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κώστας Αχ. Καραμανλής

Υπουργός, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Για «εικονική πραγματικότητα» έργων από την προηγούμενη 
κυβέρνηση και τέσσερις βασικές στρατηγικές με έναν κεντρικό 
σχεδιασμό από τη σημερινή κυβέρνηση όσον αφορά τα μεγάλα 
έργα υποδομών, έκανε λόγο ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, 
κ. Κώστας Καραμανλής. 

«Η προηγούμενη κυβέρνηση πολλές φορές εξήγγειλε μεγάλα έργα, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει 
την εντύπωση ότι προχωρά στην υλοποίησή τους, δημιουργώντας τελικά μια εικονική πραγματικότητα. 
Τα παραδείγματα είναι πολλά: Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα από αυτά, ενώ ο οδικός άξονας Πάτρα 
– Πύργος που ήταν έτοιμος, ως ενιαίο έργο από το 2015, τελικά έγινε κατάτμηση με το επιχείρημα ότι 
το έργο θα γινόταν πιο γρήγορα για να καταλήξουμε τώρα στο σημείο όπου κινδυνεύει να απενταχθεί. 
Αντίστοιχα και με το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, η προηγούμενη κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι το έργο το 
έχει δημοπρατήσει, ενώ έχει δημοπρατηθεί ουσιαστικά η …ιδέα του έργου και κάποια σκίτσα».

Ο κ. Καραμανλής επεσήμανε ότι «η σημερινή κυβέρνηση έχει παραλάβει μία κατάσταση η οποία είναι 
δύσκολη και με προβλήματα, που δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε μια ημέρα. Απαιτείται εντατική μελέτη, 
σφαιρική αντιμετώπιση και εύστοχες, ρεαλιστικές παρεμβάσεις. Και, βέβαια, συνεννόηση με την Ευρώπη 
που μας στηρίζει με τη χρηματοδότησή της». 

Ανέφερε πως η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τέσσερις καίριες στρατηγικές στον τομέα των έργων: 

«Πρώτον, τα μεγάλα έργα δεν τα αντιμετωπίζουμε 

–ούτε προεκλογικά, ούτε τώρα ασφαλώς- ως 

εργαλεία υφαρπαγής ψήφων, ούτε εντυπωσιασμού 

και λαϊκισμού, αλλά ως εργαλεία ανάπτυξης, 

γιατί δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας 

και μακροπρόθεσμα, βοηθούν ολόκληρες 

περιοχές της χώρας μας να αναπτυχθούν και να 

αναβαθμιστούν.

Δεύτερον, είναι ώρα να προετοιμαστεί ο 

στρατηγικός σχεδιασμός της νέας γενιάς έργων 

που χρειάζεται η πατρίδα μας, τα οποία θα 

αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την 

εικόνα της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Τρίτον, ιδιαίτερο βάρος δίνουμε και σε καίριες 

θεσμικές παρεμβάσεις. Δεν είναι στη φιλοσοφία 

μας να ξεριζώνουμε τα πάντα, συνεπώς δεν 

θέλουμε να καταργήσουμε τους υφιστάμενους 

Νόμους 4412 και 4413, αλλά να τους κάνουμε 

καλύτερους. 

Τέταρτη στρατηγική μας επιλογή, αποτελεί το 

να αξιοποιούμε προς όφελος της ανάπτυξης τις 

τεράστιες δυνατότητες που μας προσφέρει ο 

τομέας των μεταφορών. Πρωταρχικό ρόλο έχει 

η επένδυση στα logistics και τις συνδυασμένες 

μεταφορές. Είναι στρατηγικός μας στόχος να 
αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά 
και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου.  
Το σιδηροδρομικό δίκτυο μπορεί να επεκτείνει 
το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές 
αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο 
μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. 
Ενώ η ενίσχυση των λιμένων του Βορρά, μπορεί 
να αναβαθμίσει ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα», 

ανέφερε ο Υπουργός. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

  Νικόλαος Κουρέτας
Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Νικόλαος Κουρέτας

Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Στα έργα που δραστηριοποιείται η εταιρεία αυτή την περίοδο αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κ. Nικόλαος 

Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό Μέτρο, η οποία κατά την τελευταία εικοσαετία 
έχει κατασκευάσει και έχει θέσει σε λειτουργία 60 χιλιόμετρα γραμμών 
μετρό, με 64 σταθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συνολικού 
κόστους περίπου 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Στο στάδιο της δημοπράτησης είναι το έργο της Γραμμής 4, το πρώτο τμήμα της οποίας είναι 

για 13 χλμ. με 15 σταθμούς, με τρένα χωρίς οδηγό και συστήματα στην αιχμή της τεχνολογίας, 

με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ. Στο στάδιο σχεδιασμού και μελετών βρίσκονται συνολικά 37 χλμ. 
γραμμών με 26 σταθμούς, ενώ 32 χλμ. γραμμών δικτύου τραμ βρίσκονται σε λειτουργία ή σε στάδιο 

κατασκευής. Στο στάδιο του σχεδιασμού και μελετών βρίσκονται ακόμη 9 χλμ. γραμμής, ενώ ο 

συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ περίπου. Άλλα έργα που υλοποιεί η εταιρεία 

είναι αμαξοστάσια, κέντρα ελέγχου λειτουργίας, χώροι στάθμευσης, εγκαταστάσεις μετεπιβίβασης 

λεωφορείων, αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών περιοχών, σιδηροδρομική σύνδεση με αεροδρόμιο 

κ.τ.λ. Ενδεικτικά, στην επέκταση της Γραμμής 3 προς Πειραιά, το καλοκαίρι του 2020 πρόκειται να 

ολοκληρωθούν τρεις σταθμοί (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια), ενώ το καλοκαίρι του 2021 ακόμη 

τρείς (Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο). Τα οφέλη του έργου είναι η μείωση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων Ι.Χ. περίπου κατά 23.000 ημερησίως, η μείωση του διοξείδιου του άνθρακα κατά περίπου 119 
τόνους ημερησίως. Στη ζώνη επιρροής των σταθμών θα εξυπηρετούνται περίπου 115.000 πολίτες και η 
διαδρομή λιμάνι – αεροδρόμιο θα φθάνει τα 55 λεπτά», ανέφερε ο κ. Κουρέτας.

«Ο σταθμός του Πειραιά θα είναι ένας 
συγκοινωνιακός κόμβος, που θα συνδέει τις 

γραμμές 1 και 3, το λιμάνι, τον προαστιακό 

σιδηρόδρομο και το τραμ. Η επιβατική κίνηση 
αναμένεται να φτάσει τους 132.000 επιβάτες 
ημερησίως».

«Όσον αφορά στην επέκταση του τραμ Πειραιά, με 
ολοκλήρωση το επόμενο έτος και προϋπολογισμό 
50 εκατ. ευρώ, η επιβατική κίνηση ανά ημέρα 
εκτιμάται σε 35.000 νέους επιβάτες. Το έργο θα 
δοθεί στην κυκλοφορία στις αρχές του 2020 και 
αναμένονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 
μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων κατά 15.000 
ημερησίως», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Αττικό Μέτρο. 

Για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Κουρέτας 

ανέφερε ότι «ο  αναμενόμενος χρόνος 
λειτουργίας είναι το 2023. Επιπλέον, ένα 
μελλοντικό έργο που μελετάμε στην Αθήνα 
αφορά στη γραμμή 1, στην παλιά γραμμή ΗΣΑΠ 
από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά.  Στόχος είναι 
να υπογειοποιηθεί, ούτως ώστε να ενωθεί η πόλη 
Πειραιά, που είναι χωρισμένη στα δύο. Το έργο έχει 
προϋπολογισμό κοντά στα 100 εκατ. και βρίσκεται 
στο στάδιο της μελέτης, ώστε στη συνέχεια να 
προχωρήσουμε στην υλοποίηση».
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

  Χρήστος Βίνης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ

Χρήστος Βίνης

Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ

«Να εκκινήσουμε την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και 
αποτελεσματικού σιδηροδρομικού δικτύου, που θα καλύπτει 
όλη τη χώρα και θα συνδέει την Ελλάδα με τα βαλκανικά και 
ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών», ζήτησε ο κ. Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΡΓΟΣΕ στην ομιλία του στο Athens Investment Forum.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, 
ολοκληρωμένου και ανταγωνιστικού εθνικού συστήματος μεταφορών. Εδώ ακριβώς, έγκειται και η 
στρατηγική σημασία της ΕΡΓΟΣΕ. Για αυτό και ως διοίκηση έχουμε θέσει τον πήχη πολύ ψηλά»

Ο κ. Βίνης θέλησε να εστιάσει στη σημασία του εκσυγχρονισμού της ΠΑΘΕΠ, προκειμένου να αποκτήσει 

η χώρα έναν σιδηροδρομικό άξονα υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης χωρητικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως «βασική προτεραιότητα της ΕΡΓΟΣΕ, είναι η άμεση αντιμετώπιση των 
καθυστερήσεων σε κρίσιμα έργα, όπως:

– Η υπογειοποίηση της γραμμής στα Σεπόλια,

– Η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης του Άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-
Προμαχώνας,

– Η χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού της γραμμής Κιάτο-Αίγιο».

«Θα εργαστούμε επίσης, για τη σύνδεση των 

βασικών λιμανιών της χώρας με τους κεντρικούς 

σιδηροδρομικούς άξονες (Αθήνα, Βόλος, 

Θεσσαλονίκη, Καβάλα-Αλεξανδρούπολη) και 

(Πειραιάς - Πάτρα - Ηγουμενίτσα), αλλά και με 

τις μεγάλες Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ).

Ένα τέτοιο έργο αποτελεί  η σύνδεση του 6ου 

προβλήτα Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό 

δίκτυο με γραμμή μήκους 3 χλμ., που βρίσκεται 

στο στάδιο της δημοπράτησης και θα πρέπει 

να προχωρήσει τάχιστα.

Εξίσου επιτακτική ανάγκη όμως, είναι και η 
αναβάθμιση και η επέκταση του Περιφερειακού 
δικτύου. Όπως για παράδειγμα η αναβάθμιση και 

η ηλεκτροκίνηση στη γραμμή Ισθμού - Λουτρακίου, 

η εγκατάσταση σηματοδότησης στη γραμμή Λάρισα 

- Βόλος, η εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης 

σε σιδηροδρμική γραμμή μήκους 378 χλμ. σε όλη τη 

χώρα».

Ο κ. Βίνης ανέφερε ότι «επιταχύνεται και ο 
σχεδιασμός της εταιρείας για νέα έργα, όπως 
ενδεικτικά η νέα σιδηροδρομική γραμμή που 
θα συνδέει το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας 
με το υφιστάμενο δίκτυο, ο νέος κλάδος του 
προαστιακού από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, 
η παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών με νέα γραμμή».

Ο κ. Βίνης ανέφερε επιπλέον ότι «βασικός στόχος 
είναι να ενισχυθεί η διεθνής παρουσία της ΕΡΓΟΣΕ, 

η οποία θα κινηθεί πιο επιθετικά στη διεκδίκηση 

έργων και μελετών εκτός των συνόρων της χώρας 

σε σύμπραξη και με άλλες εταιρείες 

(π.χ. ανακαίνιση σιδηροδρομικού Σταθμού 

Podogrica - Μαυροβούνιο, μελέτη σκοπιμότητας 

για τη σιδηροδρομική διασύνδεση Ελλάδας 

- Αλβανίας, σχέδιο για τη σιδηροδρομική 

διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας κ.ά.)».
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

  Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Διευθύνων Σύμβουλος, AVAX S.A.

Κωνσταντίνος Μιτζάλης

Διευθύνων Σύμβουλος, AVAX S.A. 

Τον κώδωνα του κινδύνου για την κατασκευαστική αγορά, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχουν νέα έργα 

έκρουσε ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑVAX. «Στην κατασκευαστική αγορά, 

το μέλλον πρέπει να έρθει το γρηγορότερο δυνατό. Τα έργα είναι πολύ λίγα και οι κατασκευαστικές 

εταιρείες δε βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, έστω ακόμα και αν βρίσκουν διέξοδο, είτε στο 

εξωτερικό, είτε στις επενδύσεις στο χώρο του τουρισμού. Ζητούμε να κάνει η κυβέρνηση ό,τι είναι 

δυνατόν ώστε να ξεκινήσει η δημοπράτηση των νέων έργων». 

Οι προκλήσεις της νέας εποχής, σύμφωνα με τον επικεφαλής της  AVAX, 
συνοψίζονται στα εξής: «σχεδιασμός και προσδιορισμός των επενδύσεων 
στις δημόσιες υποδομές, εύρεση χρηματοδοτικών πόρων, διαδικασία 
ωρίμανσης των έργων, δημοπράτηση και εκτέλεση των έργων».

Ο κ. Μιτζάλης ζήτησε «να υπάρξει σχεδιασμός των επενδύσεων με εθνικό σχέδιο και συμφωνία, έστω σε 
βασικές αρχές μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών κομμάτων, ώστε να υπάρξουν συγκλίσεις. Τα μεγάλα 
έργα δεν μπορούν να έχουν σχεδιασμό τετραετίας. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες του κλάδου ποια 
έργα έχουν μπροστά τους. Εργα σε σχέση με βασικές υποδομές, αναβάθμιση λιμένων, ενεργειακά έργα, 
υποδομές τουρισμού, προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση των απορριμμάτων και αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, είναι μεταξύ άλλων, αυτά που θα πρέπει να τεθούν ως προτεραιότητα». 

Στο κομμάτι των χρηματοδοτικών πόρων, ο ίδιος 

ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια οι  πόροι μέσω 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν 

περικοπεί σημαντικά και δεν επαρκούν για τις 

ανάγκες της χώρας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
από όλους ότι τα έργα έχουν άμεση, θετική 
επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και η 
αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έχουμε καταφέρει να 
το εκμεταλλευτούμε στο βαθμό που θα έπρεπε». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX ανέφερε 

ότι «η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να ενσκύψει 
στο κομμάτι της διαδικασίας ωρίμανσης των 
έργων. Πρέπει να τεθούν όλες οι διαδικασίες σε 
σφιχτά χρονοδιαγράμματα και η συνεργασία με 
το Δημόσιο να είναι στενότερη και ταχύτερη, 
ενώ είναι αναγκαία και η αλλαγή του τρόπου 
δημοπράτησης, ώστε να αποφευχθούν οι 

εκπτώσεις του 50%, 60% και 80%. 
Τα έργα, που έχουν εξαγγελθεί, δεν είναι έτοιμα 

προς δημοπράτηση, ενώ αυτά που έχουν 

δημοπρατηθεί χρειάζονται μία διετία μπροστά. Δεν 

θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια της νέας 

ηγεσίας, ούτε της προηγούμενης, δυστυχώς όμως, 

υπήρξαν καθυστερήσεις και αδράνεια ως προς 

την προετοιμασία των νέων έργων.

Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, χωρίς να 

έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου.

Έχουμε ανάγκη την άμεση έναρξη των νέων έργων. 
Εκτός από τη δημοπράτηση των ώριμων έργων και 
τη θέσπιση  σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων, είναι 
ανάγκη να προχωρήσει η έγκριση εργασιών μέσω 
των υφισταμένων παραχωρήσεων, ώστε να τονωθεί 
η αγορά σε περιφερειακό επίπεδο».  
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 Γιώργος Περδικάρης
Μέλος ΔΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γιώργος Περδικάρης

Μέλος ΔΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Για ένδεια όσον αφορά τα έργα έκανε λόγο στην ομιλία του ο κ. Γιώργος Περδικάρης, μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος παρέθεσε και συγκεκριμένους αριθμούς.  

Όπως ανέφερε, «την περίοδο 2016 – 2019, μία ολόκληρη τετραετία, δημοπρατήθηκαν έργα περίπου 
3,2 δισ. ευρώ. Αναφέρομαι σε έργα άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, για τα μεγέθη των μεγαλύτερων 
εταιρειών Ζ' τάξης».

«Από αυτά τα έργα των 3,2 δισ. ευρώ, τα 2,3 δισ. ευρώ είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή, ενώ μόνο 
για τα 900 εκατ. ευρώ έχουν υπογραφεί συμβάσεις και εκτελούνται. Από αυτές τις συμβάσεις, τα 250 

εκατ. ευρώ αφορούν στην οδοποιία Πάτρας - Πύργου και άλλα 250 εκατ. ευρώ στον αυτοκινητόδρομο 

Ε65. Άρα, σε μία ολόκληρη τετραετία (2016 - 2019) εξελίσσονται έργα που αντιστοιχούν στο 50% του 

ετήσιου τζίρου των εταιριών της ανώτατης τάξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτήν καλούμαστε 

ως κατασκευαστές να διαχειριστούμε. Μας ακούτε να σας παρουσιάζουμε το πόσο θα βοηθούσε την 

ανάπτυξη η υλοποίηση έργων και υποδομών κάθε είδους, με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και 

αυξημένο συντελεστή απόδοσης, που σχεδόν διπλασιάζει κάθε ευρώ που δαπανάται σε υποδομές.

Επειδή τα έχουμε αναφέρει αυτά πολλές φορές αναλυτικά και τεχνοκρατικά θεωρούμε ότι δεν έχει 

νόημα να επαναλαμβανόμαστε. Έχουν συσσωρευτεί πλήθος προβλημάτων και είναι τόσο πολυσύνθετα, 

που δεν μπορούν να βοηθήσουν πλέον οι συμβατικές λύσεις του παρελθόντος.

Άποψή μας είναι ότι χρειάζεται ένα ολικό “restart”, μία συμφωνία επανεκκίνησης στον κλάδο των 
υποδομών, που θα κόψει το γόρδιο δεσμό ο οποίος δυστυχώς δε λύνεται με άλλον τρόπο. Την ανάγκη 
αυτή για το ολικό “restart” πιστεύουμε και αποτελεί πεποίθησή μας ότι την έχει αντιληφθεί πλέον η 
παρούσα ηγεσία του Υπουργείου».

«Πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία, τεχνικές εταιρείες, θεσμικοί φορείς όπως 
το ΤΕΕ, εργοληπτικές οργανώσεις, μελετητικές εταιρείες, καθώς και 
τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να δώσουμε τέλος 
στο φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας και να ξεφύγουμε από το βάλτο, 
στον οποίο βρισκόμαστε.»

Ο κ. Περδικάρης ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε όμως έχουμε την πολυτέλεια να 
χάσουμε ένα ή δύο χρόνια. Ενδεικτικά, το μοντέλο των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ αποτελεί μία 
διέξοδο». Όπως επεσήμανε, «υπάρχει η δυνατότητα, υπό τις δεδομένες συνθήκες, να υπάρξουν 
κατασκευαστικά αντικείμενα με πιο άμεσο τα έργα στις επεκτάσεις των συμβάσεων παραχώρησης, τις 
ενεργειακές υποδομές και τα σιδηροδρομικά έργα, που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, όπως το τελευταίο 
στάδιο του Κόρινθος- Πάτρα και το Λάρισα- Βόλος». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Πέτρος Σουρέτης

Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Για την ανάγκη «να υπάρξουν “γρήγορες νίκες” ώστε να καλυφθεί 
το κενό των έργων και να ενισχυθεί η ανάπτυξη στη χώρα» 

έκανε λόγο ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ. «Αυτές, θα δώσουν το σήμα 
της επενδυτικής αξιοπιστίας, της κοινωνικής ευαισθησίας (θέσεις εργασίας, ποιότητας ζωής, κ.τ.λ.) της 
βιωσιμότητας στη χρηματοδότηση υποδομών αλλά κυρίως της ισχυρής παραγωγικότητας, ώστε να μην 
αλλάζει μια γενιά μέχρι να ζήσουμε ένα έργο» 

Ο ίδιος πρότεινε «να υπάρξει και ένα κεντρικό όργανο συντονισμού στον τομέα των υποδομών με τη 

συμμετοχή επιτελών από τα αρμόδια υπουργεία. Για κάθε 1 εκατ. ευρώ στον κατασκευαστικό τομέα, 
δημιουργούνται 45 θέσεις εργασίας και με αυτές συνδέονται ακόμη 1,5 θέσεις εργασίας σε άλλους 
κλάδους. Σε επιχειρήσεις που ήδη έχουν περάσει στο  πεδίο του smart / sustainable construction, όπως 
η INTRAKAT, το ποσοστό απορρόφησης πτυχιούχων και μεταπτυχιακών εργαζόμενων διπλασιάζεται ή και 
τριπλασιάζεται αντιμετωπίζοντας το brain drain. Θα πω επίσης ότι για τις υποδομές υπάρχουν διαθέσιμοι 

ευρωπαϊκοί πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, «κύριος εχθρός είναι ο χρόνος για να κερδηθεί το στοίχημα, 
ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε τέσσερις βασικούς άξονες: 
- Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

- Προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο, με ώριμα έργα ή σε βαθμό ωρίμανσης για 

δημοπράτηση

- Διαγωνισμοί με blending χρηματοδότησης και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το έδειξε η έως τώρα 

απορρόφηση του EFSI, μέσω ιδιωτικών projects: η χώρα πήρε 2,7 δισ. ευρώ και επένδυσε 12 δισ. ευρώ.

- Όργανο υπό τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, που θα προετοιμάζει και η κυβέρνηση θα εγκρίνει/
τροποποιεί». 

  Πέτρος Σουρέτης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Ο κ. Σουρέτης αναφέρθηκε ειδικά στο θέμα της 

διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, το οποίο 

αποτελεί διαχρονικό ζήτημα στη χώρα μας: «Στο 

κομμάτι των περιβαλλοντικών έργων θα πρέπει να 

υιοθετηθούν και να εντατικοποιηθούν πρακτικές 

έργω  ΣΔΙΤ, με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. 

Το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, έχει 

εξελιχθεί σε ένα πρόβλημα για την Ελλάδα το 

οποίο δε μπορώ να καταλάβω γιατί παραμένει ως 

πρόβλημα». 

«Στην Αθήνα θάβουμε το 80% των σκουπιδιών. 
Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει 
η ελληνική πολιτεία και εκτιμώ ότι υπάρχει και η 
βούληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Οι ΑΠΕ αποτελούν βασικό πεδίο για την 
Ελλάδα και οι επενδύσεις μπορούν να φθάσουν 
στα επόμενα χρόνια στα επίπεδα των 6 - 8 δισ. 
ευρώ.»
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Μανώλης Σιγάλας

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Συμβ. Νοτίου Ευρώπης, HILL INTERNATIONAL

Στα έργα, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μπροστά και μπορούν να δώσουν «ανάσα» στην αγορά, 

αναφέρθηκε ο κ. Μανώλης Σιγάλας Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτίου Ευρώπης της 

Hill International. Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς 

οι συνθήκες ωριμάζουν ώστε να ευνοήσουν, τόσο τις μεγάλες, όσο και τις μεσαίες και μικρότερες 

επενδύσεις. 

«Πράγματι δεν θα καταφέρουμε να καλύψουμε άμεσα το επενδυτικό 
κενό, το οποίο έχει αναφερθεί σε σχέση με το 2008, το 2009 και το 
2010. Και τι θα κάνουμε; Θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια; Από κάπου 
πρέπει να ξεκινήσουμε και ας ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε μπροστά 
μας.»

Ο κ. Σιγάλας ανέφερε ότι «μόνο στην Αττική αυτή την στιγμή, υπάρχουν έργα, που, εφόσον πραγματικά 
ξεκινήσουν, μπορεί να αποτελέσουν εν δυνάμει πνεύμονες ανάπτυξης και αντιστοιχούν σε μία αξία 5 έως 6 
δισ. ευρώ. Όπως είπε, η πρώτη φάση του Ελληνικού ανέρχεται σε 1,5 - 2 δισ. ευρώ, η προγραμματιζόμενη 

μεγάλη επέκταση του Ελευθέριος Βενιζέλος αντιστοιχεί σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 

εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις στον ΟΛΠ και η επέκταση του Μετρό, μαζί με άλλα μικρότερα projects 

ισοδυναμούν με το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. Αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα 
υπάρχει σημαντικό αντικείμενο σε έργα υποδομών και στα έργα, που θα προκύψουν απ’ τη νέα γενιά των 
αποκρατικοποιήσεων στα 10 περιφερειακά λιμάνια, τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια, σε έργα ενεργειακά, σε 
έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την  ευρύτερη οικοδομική δραστηριότητα, που, ας ελπίσουμε ότι 
με την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, θα προχωρήσει».

   Μανώλης Σιγάλας
 Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Συμβ. Νοτίου Ευρώπης, 
HILL INTERNATIONAL

Ο κ. Σιγάλας εκτίμησε ότι «δικαίως οι προσδοκίες 
είναι υψηλές, ωστόσο πρέπει να γίνει σωστή 
διαχείριση και συστηματική προσπάθεια καθώς 
το 2019 υπήρξε στασιμότητα και θα πρέπει 
το 2020 να εκκινήσουν και να μπουν στη 
φάση της κατασκευής έργα που θα φέρουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη». Ο τεχνικός κλάδος, 

σύμφωνα με τον κ. Σιγάλα «θα πρέπει επίσης από 

την πλευρά του να βοηθήσει να προχωρήσουν 

τα έργα, οι εταιρείες να προσλαμβάνουν 

εργαζόμενους όσο οι συνθήκες βελτιώνονται, να 

συνδράμουν ώστε να βγαίνουν νέα στελέχη και 

να συγκεντρώνεται τεχνογνωσία. Τέλος, ο κλάδος 

πρέπει να παραμείνει κοντά στην πολιτεία και τους 

decision makers. Ως επαγγελματίες του κλάδου, 
είναι αναγκαίο να βοηθούμε να προχωράνε τα 
έργα. Είτε μικρό, είτε μεγάλο, κάθε έργο είναι ένα 
κομμάτι του παζλ, που τελικά συνθέτει τη μεγάλη 
εικόνα για την επενδυτική κατάσταση της χώρας. 
Ο τεχνικός κλάδος πρέπει να υποστηρίξει τον 
εθνικό στόχο της ανάπτυξης και έχει και αυτός 
σημαντικές ευθύνες». 
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Στην ενότητα «Οι ενεργειακές εξελίξεις στο νέο περιβάλλον του Ελληνικού επιχειρείν», 

συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα φλέγοντα θέματα της ενεργειακής 

αγοράς. Ο Υπουργός Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε τους άξονες της 

ενεργειακής στρατηγικής της κυβέρνησης, ενώ στο πάνελ, που ακολούθησε, συζητήθηκαν 

θέματα όπως το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), η ενίσχυση του 

μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), το πλάνο της απολιγνιτοποίησης, ο ρόλος 

των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η οικονομική και γεωπολιτική σημασία των ερευνών για 

υδρογονάνθρακες, καθώς και ο ρόλος του φυσικού αερίου ως το καύσιμο της μετάβασης 

προς τις ΑΠΕ. Ομιλητές ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, κ. Ανδρέας 

Σιάμισιης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, ο Γενικός Διευθυντής της Gastrade, κ. 

Κωνσταντίνος Σιφναίος, και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, κ. Nicola 

Battilana. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος του Euro2day, κ. Χρήστος 

Κολώνας.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

«Οι ενεργειακές εξελίξεις στο νέο περιβάλλον του Ελληνικού επιχειρείν»
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

  Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωστής Χατζηδάκης

Υπουργός, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την ενεργειακή πολιτική και τις προτεραιότητες της 
κυβέρνησης για τον τομέα της ενέργειας παρουσίασε κατά την ομιλία 

του στο AIF ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Ξεκινώντας 

από το ζήτημα της ΔΕΗ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «μετά τα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος ρευστότητας της επιχείρησης, ακoλουθούν τα διαρθρωτικά μέτρα, που συνίστανται 
στην απολιγνιτοποίηση, τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, την απελευθέρωση της ΔΕΗ από τους 
περιττούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς του νόμου για τις ΔΕΚΟ και το θαρραλέο άνοιγμα της 
επιχείρησης στις ΑΠΕ».

Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, που θα αφορά στα δίκτυα και στην χονδρική και λιανική εμπορία 

και μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 100%, αποτελεί σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, τη δεύτερη 

«κυβερνητική προτεραιότητα στην ενέργεια». 

Προτεραιότητα αποτελεί ωστόσο και ο περιορισμός του μεριδίου του κράτους στα ΕΛΠΕ, στη βάση του 

σχεδίου της προηγούμενης κυβέρνησης. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική για τους υδρογονάνθρακες, 

όπου κατατέθηκαν προς κύρωση στη βουλή οι τελευταίες συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων και 

εκμετάλλευσης έρευνας. 

Στα θέματα της συμβατικής αγοράς ενέργειας, σημείωσε επίσης την υπογραφή της συμφωνίας για 

το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB, που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια πάλι επί δικής 

του Υπουργίας και ολοκληρώνεται τώρα. «Θέλουμε να ενισχύσουμε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας 
συνολικά, γι΄αυτό είμαστε ανοιχτοί στον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) της 
Αλεξανδρούπολης. Στηρίζουμε τον αγωγό East Med, την ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με την 
Κρήτη, την Κύπρο και το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Πέραν των συμβατικών μορφών ενέργειας ο 

Υπουργός υπογράμμισε ότι «η πράσινη ενέργεια 
αποτελεί προτεραιότητα και αυτό θα καταγραφεί 
στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Θέλουμε το μερίδιο των ΑΠΕ να ανέβει στο 35% 

μέχρι το 2030 και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε 

την αδειοδότηση των ΑΠΕ σε συνεργασία και 

διαβούλευση με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

σε συμφωνία με την αγορά και τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου. Στόχος μας είναι είναι να φέρουμε 
όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, 
που θα συντομεύουν την αδειοδότηση», είπε ο 

Υπουργός. 

Παράλληλα, τόνισε ότι θα στηριχθούν όλα τα 

προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ 

θα υπάρξει 3η φάση στο πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ», που θα πλησιάσει το 1 δισ. ευρώ.

Τέλος, ο Υπουργός προανήγγειλε ευρείας κλίμακας 

παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ για τις χρήσεις γης και 

τα χωρικά σχέδια. «Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 
περιβάλλον είναι ο πλούτος της χώρας, ωστόσο 
δεν θα πρέπει να είμαστε δέσμιοι προκαταλήψεων, 
που εμποδίζουν τη χώρα να ακολουθήσει το 
δρόμο των πιο προηγμένων Ευρωπαϊκών Κρατών», 

κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

  Ανδρέας Σιάμισιης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΠΕ Α.Ε.

Ανδρέας Σιάμισιης

Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΠΕ Α.Ε.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.»

Παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες των Ελληνικών Πετρελαίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρέας 

Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι «τα ΕΛΠΕ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος στην Ελλάδα με δραστηριότητα σε 
όλο το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων και παρουσία σε πολλές χώρες, κυρίως στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο και εύρος δραστηριοτήτων, που ξεκινά από την έρευνα και 
παραγωγή και φτάνει μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εμπορία πετρελαιοειδών και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα διυλιστήριά μας, περνούν γύρω στα 16 εκατομμύρια τόνοι 
προϊόντων ετησίως και από αυτά, εξάγεται σχεδόν το 60%», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, προσθέτοντας 

ότι «τα ΕΛΠΕ δίνουν το παράδειγμα του πώς μπορεί ο ενεργειακός κλάδος να αποτελέσει πυλώνα 
υποστήριξης της εθνικής οικονομίας, των νέων επιστημόνων και των μηχανικών».

Σε σχέση με τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, ο κ. Σιάιμισιης τόνισε ότι «το πρώτο μήνυμα 
αφορά στις αλλαγές στον κλάδο της προμήθειας και τη σταδιακή εξάλειψη της χρήσης του 
λιγνίτη. Η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί επιλογή, είναι υποχρέωση και είναι κάτι που πρέπει να 
προγραμματίσουμε», πρόσθεσε.

«Το δεύτερο μήνυμα», είπε, είναι ότι «η ενεργειακή αγορά οδεύει προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν, όπως ο ανταγωνισμός με άλλες χρήσεις γης ή το θέμα της 
αποθήκευσης». 

«Το τρίτο μήνυμα, αφορά στο φυσικό αέριο, το οποίο θα συνεχίσει να παίζει ρόλο ως καύσιμο 
μετάβασης. Παράλληλα, το 50% της ενεργειακής ζήτησης θα συνεχίσει να ικανοποιείται από υγρά 
καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι οι υδρογονάνθρακες θα παραμείνουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεν 
πρόκειται να φύγουν», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ.

Ως προς τη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, 

ο κ. Σιάμισιης σημείωσε, ότι «η Ευρώπη εμφανίζει 

μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας, κάτι, 

που ισχύει και για το φυσικό αέριο. Άρα, από την 

άποψη της ενεργειακής ασφάλειας, ενισχύεται η 

σημασία των ερευνών για υδρογονάνθρακες, που 

γίνονται σε ευρωπαϊκό χώρο καθώς και η σημασία 

των ανακαλύψεων στη Ανατολική Μεσόγειο». 

Αναφερόμενος στις προκλήσεις του κλάδου, 

σημείωσε ότι, «η μεγαλύτερη αφορά στη μετάβαση 
σε καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα». 

Πρόσθεσε ότι «η μεγαλύτερη αλλαγή που 

συντελείται στη διύλιση την τελευταία 25ετία, 

αφορά στο νέο κανονισμό για τα καύσιμα χαμηλού 

θείου, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούν τα 

διυλιστήρια. Τα ΕΛΠΕ είναι σε θέση να προσφέρουν 
όλη την γκάμα καυσίμων και τα νέα καύσιμα 
χαμηλού θείου, καλύπτοντας τις ανάγκες της 
Ελλάδας, που είναι μια χώρα με ναυτιλία και 
νησιωτικότητα».

Καταλήγοντας, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι, «ο 
κλάδος της ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί 
σημαντικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και 
ταυτόχρονα σημαντικό εργοδότη για εργασιακό 
δυναμικό υψηλού επιπέδου». 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Κωνσταντίνος Ξιφαράς

Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Α.Ε.

«Η ΔΕΠΑ δηλώνει παρούσα στο στοίχημα της βιώσιμης 
ανάπτυξης.»

«Η ανάπτυξη, που χρειάζεται επειγόντως η ελληνική κοινωνία, μετά από χρόνια δοκιμασίας, μπορεί να έρθει 
μόνο μέσα από την αύξηση των επενδύσεων και την απελευθέρωση του συμπιεσμένου επιχειρηματικού 
δυναμισμού της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Κώστας Ξιφάρας. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «προϋπόθεση για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ενεργειακή ασφάλεια και 
επάρκεια, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν, όσο αναπτύσσεται η οικονομία, τόσο αυξάνονται και οι ενεργειακές 
ανάγκες». 

«Ταυτόχρονα όμως, ο ενεργειακός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση της κλιματικής 

αλλαγής και επομένως πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει τους στόχους της συμφωνίας 

των Παρισίων, που επιτάσσουν μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 40% και αύξηση του 

μεριδίου των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης». Εδώ, τόνισε ο κ. Ξιφαράς «έγκειται η στρατηγική 
σημασία του φυσικού αερίου, που, συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα καύσιμα, επιβαρύνει λιγότερο το 
περιβάλλον, είναι οικονομικό και έχει μεγαλύτερη απόδοση». 

Αναφερόμενος στο ρόλο της ΔΕΠΑ, υπογράμμισε ότι «αποτελεί επί 30 χρόνια βασικό προμηθευτή 
αερίου στην Ελλάδα, ωστόσο, εκτός από εμπορική εταιρεία αποτελεί και θεματοφύλακα της ενεργειακής 
ασφάλειας της χώρας, προστατεύοντας την ελληνική αγορά από διεθνείς διακυμάνσεις και παρέχοντας 
εγγυημένο ενεργειακό εφοδιασμό στους πελάτες της και τη χώρα». Πρόσθεσε ότι «εξίσου σημαντικός 
είναι και ο διεθνής ρόλος της εταιρείας, καθώς συμμετέχει  σε πολλά διεθνή project όπως οι αγωγοί 

Ελλάδας - Ιταλίας IGI Poseidon, Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB, ο East Med αλλά και το πρόγραμμα 

CYnergy για τη δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας φυσικού αερίου στην Κύπρο».

  Κωνσταντίνος Ξιφαράς
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Α.Ε.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κ. Ξιφάρας τόνισε ότι 

«η ΔΕΠΑ δρομολογεί τη μετεξέλιξή της και το 
μετασχηματισμό της, με στόχο την αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η ΔΕΠΑ δηλώνει 
παρούσα στο στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης, 
που έχει ανάγκη η οικονομία, με επενδύσεις, οι 
οποίες δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία και 
ποιοτικές θέσεις εργασίας», τόνισε ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της εταιρείας. Παράλληλα, δηλώνει 

«παρούσα στην αναγκαία μετάβαση στις ΑΠΕ, ενώ 
ταυτόχρονα βοηθά την Ελλάδα να γίνει διεθνής 
ενεργειακός κόμβος, αναβαθμίζοντας το ρόλο 
της στην γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής», 

κατέληξε ο κ. Ξιφαράς. 

Ο κ. Ξιφαράς αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση 

της παρουσίας της ΔΕΠΑ στα Βαλκάνια 

και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στις νέες 

καινοτόμες υπηρεσίες αλλά και στην επέκταση 

των δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως για 

παράδειγμα στις ΑΠΕ και τους εναλλακτικούς 

τρόπους παραγωγής ενέργειας, όπως είναι το 

βιομεθάνιο και το υδρογόνο.  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για εισαγωγή του 

φυσικού αερίου στη ναυτιλία και τις μεταφορές, 

η ΔΕΠΑ είναι συντονιστής του προγράμματος 

Poseidon Med II και προετοιμάζει λιμάνια της 

Μεσογείου όπως του Πειραιά, της Πάτρας της 

Ηγουμενίτσας της Λεμεσού και της Βενετίας, 

ενώ δρομολογεί την κατασκευή ενός πλοίου 

ανεφοδιασμού και την απόκτηση δύο φορτηγών 

μεταφοράς ανεφοδιασμού LNG για τον Πειραιά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

  Μαθιός Ρήγας
Διευθύνων Σύμβουλος, ENERGEAN OIL & GAS

Μαθιός Ρήγας

Διευθύνων Σύμβουλος, ENERGEAN OIL & GAS

«Το 2021 η Energean θα είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη 
εταιρεία πετρελαίου της Ευρώπης.»

Στις προσπάθειες, που γίνονται στο πλαίσιο του East Med Gas Forum για τη δημιουργία υποδομών 

μεταφοράς φυσικού αερίου από την Αν. Μεσόγειο στην Ευρώπη, αναφέρθηκε ξεκινώντας την ομιλία του 

ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, σημειώνοντας την εξάρτηση που έχει η Ευρώπη 

από εισαγωγές ενέργειας. «Αντίστοιχο πρόβλημα είχε πριν 10 χρόνια το Ισραήλ, το οποίο πλέον έχει 
καταφέρει να είναι μια ενεργειακά αυτόνομη χώρα και να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε εξαγωγές». 

«Αντίθετα, στην Ελλάδα υπάρχει πολλή συζήτηση για πιθανά project όπως η υπόγεια αποθήκη φυσικού 
αερίου, των οποίων όμως η υλοποίηση καθυστερεί». Αλλά και για τις έρευνες υδρογονανθράκων τόνισε 

ότι «παρά τις προσδοκίες και τις συζητήσεις, μόνο με τις γεωτρήσεις μπορούν να ανακαλυφθούν 
κοιτάσματα, που θα καταστήσουν τη χώρα ενεργειακά αυτόνομη και θα μειώσουν τις εισαγωγές 
ενέργειας». 

Ως προς τις νέες υποδομές μεταφοράς ενέργειας, ο  κ. Ρήγας εξέφρασε αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά 

του αγωγού East Med, τονίζοντας ότι «θα κοστίσει 8 δισ. δολάρια και δεν είναι γνωστή η τιμή του 

αερίου που θα μεταφέρει, όταν την ίδια στιγμή στιγμή το αέριο στην Αν. Μεσόγειο πωλείται στα 4,5 έως 

5 δολάρια το mmbtu». 

Αναφερόμενος στις δραστηριότητες της Energean τόνισε ότι «η εταιρεία ξεκίνησε το 2007 με την 
εξαγορά του Πρίνου και με αποθέματα 2 εκατ. βαρέλια και σήμερα το σύνολο των αποθεμάτων της 
φτάνει τα 640 εκατ. βαρέλια ισοδύναμα πετρελαίου». Ο κ. Ρήγας υπενθύμισε την εξαγορά του πεδίου 

Καρίς στο Ισραήλ το 2016 αλλά και την πρόσφατη εξαγορά του χαρτοφυλακίου της Edison. «Αυτή 
τη στιγμή η Energean είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου στην αγορά του 
Λονδίνου», σημείωσε, τονίζοντας ότι «στόχος είναι το 2021 να καταστεί η μεγαλύτερη ανεξάρτητη 
πετρελαϊκή στην Ευρώπη». 

Για τις δραστηριότητες στο Ισραήλ, ο κ. Ρήγας σημείωσε ότι «σε λιγότερο από 15 μήνες 

εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες άδειες και ελήφθη η  επενδυτική απόφαση, προκειμένου να έρθει σε 

παραγωγή το κοίτασμα Καρίς. Σήμερα το έργο είναι πλήρως χρηματοδοτημένο, έχοντας διασφαλίσει 

συμβόλαια πώλησης 4,3 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως». 

Καταλήγοντας, ο κ. Ρήγας σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή ασκούνται διεθνώς πιέσεις από τις κοινωνίες 
προς τις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση πιο καθαρών μορφών ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τους 
επενδυτές, οι οποίοι χρηματοδοτούν πλέον τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, όχι μόνο με βάση την 
οικονομική απόδοση αλλά και με βάση το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα», είπε ο κ. Ρήγας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Μάνος Μανουσάκης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

«Ο ΑΔΜΗΕ πρωταγωνιστής στην ενεργειακή μεταμόρφωση 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μ. Μανουσάκης τόνισε ότι «ο διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο για την αναβάθμιση των 
αναπτυξιακών υποδομών της χώρας και την ανάδειξη της Ελλάδας ως πόλου επενδύσεων». 

«Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει συμβασιοποιήσει έργα 600 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο της 
διασύνδεσης της Αττικής με την Κρήτη ύψους 1 δισ. ευρώ βρίσκεται στο διαγωνιστικό στάδιο. Εάν 
ενταχθεί και η διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου, προβλέπεται τη δεκαετία 2020 - 2030 οι επενδύσεις 
του ΑΔΜΗΕ να φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ», εκτίμησε ο κ. Μανουσάκης.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «το επιτακτικότερο έργο όλων, είναι η διασύνδεση της Κρήτης, η οποία μετά τις 

τελευταίες αποφάσεις προχωρά χωρίς καθυστερήσεις καθώς ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών για τα καλωδιακά τμήματα και παράλληλα εξελίσσεται η διαδικασία για τους σταθμούς 

μετατροπής, που θα ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου.

Επίσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μικρή διασύνδεση της Κρήτης, που θα έχει ολοκληρωθεί το 2020 

καλύπτοντας τις ανάγκες της Κρήτης τους χειμερινούς μήνες. Με τα δύο αυτά έργα, στα τέλη του 
2022 - αρχές 2023, η Κρήτη θα ηλεκτρίζεται αποκλειστικά από το ηπειρωτικό σύστημα και ο ενεργειακός 
της εφοδιασμός θα έχει εξασφαλιστεί με βιώσιμο τρόπο για τις επόμενες δεκαετίες», υπογράμμισε ο 

κ. Μανουσάκης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση κόστους στις 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι βάσεις για την 

αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ στην Κρήτη». 

Σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στο υποβρύχιο καλώδιο Ρίου 

- Αντιρρίου, στην ανανέωση του καλωδίου Εύβοιας - Άνδρου - Τήνου, τη σύνδεση της Πελοποννήσου με 

το σύστημα υπερυψηλής τάσης και τη 2η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων.

«Σε επίπεδο αγοράς, ο ΑΔΜΗΕ ως μέτοχος στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει καταλήξει σε ένα αρκετά 
σφιχτό χρονοδιάγραμμα δοκιμών για το target model, το οποίο φιλοδοξεί να έχει ολοκληρωθεί τον 
Ιούνιο του 2020.»

Τέλος, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες για τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου 

Ελέγχου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο η πόλη να 

αποτελέσει τον τόπο ζεύξης δύο περιφερειακών κέντρων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το ένα της 

Ελλάδας με την Ιταλία και το άλλο της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. «Εάν οι προσπάθειες 
στεφθούν με επιτυχία, στην Ελλάδα θα υπάρχει ένα από τα πέντε περιφερειακά κέντρα, που υπάρχουν σε 
όλη την Ευρώπη», σημείωσε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ. Καταλήγοντας, τόνισε ότι «τα τελευταία 2 χρόνια 
ο ΑΔΜΗΕ προσπαθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να συμβάλει στην ενεργειακή μεταμόρφωση, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

  Μάνος Μανουσάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Κωνσταντίνος Σιφναίος

Γενικός Διευθυντής, GASTRADE 

«Το FSRU της Αλεξανδρούπολης βοηθά στη διαφοροποίηση 
των ενεργειακών πηγών.»

«Τα επόμενα πενήντα χρόνια το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στο 
ενεργειακό μείγμα ως μεταβατικό καύσιμο» εκτίμησε ο Γενικός Διευθυντής της Gastrade, κ. Σιφναίος, 

προσθέτοντας ότι «το υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς είναι το πιο παγκοσμιοποιημένο είδος αερίου, 
θα αυξηθεί με σημαντικό ρυθμό». 

«Για την περιοχή μας και την Ελλάδα, η τάση αυτή είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη καθώς το πρόγραμμα της 
απολιγνιτοποίησης θα φέρει σημαντικές αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα». Ο ίδιος εκτίμησε ότι «η αγορά 
του αερίου θα φτάσει στα 7 δισ. κυβικά μέτρα στα επόμενα 5 έως 7 χρόνια. Φέτος ήδη η αγορά κινείται 

με ρυθμό αύξησης 17%, ενώ ένα μέρος αυτής της αύξησης θα αφορά στη διαμετακόμιση προς τους 

βόρειους γείτονες». Ο κ. Σιφναίος υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υποστηριχθούν οι αναγκαίες υποδομές 

για το καύσιμο». 

Αναφερόμενος στο υγροποιημένο φυσικό αέριο τόνισε ότι «φέτος για πρώτη φορά το LNG φτάνει το 
αέριο των αγωγών. Τους τελευταίους μήνες το LNG αντιπροσωπεύει τα 2/3 της ελληνικής αγοράς και 
αυτή η τάση προβλέπεται πως θα συνεχιστεί» εκτίμησε ο κ. Σιφναίος.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «με τις νέες επενδύσεις σε υποδομές, που μπορούν να λειτουργήσουν 
συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά, μπορεί η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα τα 
οποία έχει και να αποτελέσει τη μόνη χώρα, που θα τροφοδοτήσει με LNG την ευρύτερη περιφέρεια 
της Νοτιανατολικής Ευρώπης». Αυτό, εκτίμησε ο κ. Σιφναίος, «μπορεί να επιτευχθεί με νέους 

διασυνδετήριους αγωγούς, με νέα τερματικά LNG, νέες αποθήκες, που θα υποστηρίξουν το μεγάλωμα 

της αγοράς». 

  Κωνσταντίνος Σιφναίος
Γενικός Διευθυντής, GASTRADE

Αναφερόμενος στη φετινή εικόνα του σταθμού 

της Ρεβυθούσας, τόνισε ότι «μέχρι το τέλος του 
έτους, δεν υπάρχει αποθηκευτική ικανότητα και 
ο σταθμός είναι γεμάτος με προγραμματισμένα 
φορτία. Εάν υπήρχε το τερματικό της 
Αλεξανδρούπολης, θα μπορούσαν να έρθουν 
περισσότερα φορτία και αυτό θα ήταν σημαντικό 
για τους χρήστες, οδηγώντας σε μείωση του 
κόστους και σε καλύτερες τιμές. Αυτό είναι ένα 
παράδειγμα συνέργειας, που μπορεί να υπάρξει σε 
δύο υποδομές, οι οποίες μπορούν να δουλέψουν 
πολύ καλά συμπληρωματικά» τόνισε ο κ. Σιφναίος. 

«Το έργο της Αλεξανδρούπολης είναι ένα 

έργο που βοηθά στη διαφοροποίηση πηγών, 

προμηθευτών και οδών και μαζί με τη Ρεβυθούσα 

είναι τα μόνα έργα, που είναι ανεξάρτητα από τη 

διέλευση αερίου από τουρκικό έδαφος για την 

περιοχή», είπε ο Γενικός Διευθυντής της Gastrade, 

προσθέτοντας ότι «μπορεί να βοηθήσει στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας».

Καταλήγοντας ο κ. Σιφναίος τόνισε ότι 

«φιλοδοξία της Gastrade είναι να ξεκινήσει η 
δεύτερη δεσμευτική φάση του market test του 
έργου και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
2019, με στόχο να ληφθεί η τελική επενδυτική 
απόφαση μέσα στο 2020 και το έργο να είναι 
έτοιμο για εμπορική λειτουργία στα μέσα του 
2022». 
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«Ζωτικός ο ρόλος της Ρεβυθούσας για την ελληνική αγορά.»

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, κ. Nicola Battilana, τόνισε ότι «το νέο 10ετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του Διαχειριστή, που κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση στη ΡΑΕ, προβλέπει 
αύξηση στη ζήτηση στην ελληνική αγορά στα 7 δισ. κυβικά μέτρα». «Ωστόσο», πρόσθεσε «η νέα 

απόφαση για την απόσυρση του λιγνίτη μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εικόνα και να προσθέσει ακόμη 

1 δισ. κυβικά μέτρα, με αποτέλεσμα στο τέλος της επόμενης δεκαετίας η κατανάλωση να φτάσει στα 8 

δισ. κυβικά μέτρα».

«Αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας», ο κ. Battilana τόνισε ότι «βρίσκεται στην καρδιά της ευρύτερης 

αγοράς της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει μια σειρά από έργα στο δίκτυο για να 
υποστηρίξει την αύξηση της ζήτησης στο μέλλον». 

Πρόσθεσε ότι «εξαιτίας της Ρεβυθούσας έχει ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιείται η διασύνδεση με τη 

Βουλγαρία μέσω Σιδηροκάστρου για εξαγωγές αερίου προς τη γειτονική χώρα». Μέχρι το τέλος του 

έτους, θα έχει παραδοθεί μισό δισ. κυβικό μέτρο, εκτίμησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «η θέση της 
Ρεβυθούσας είναι εξαιρετική και για την ανάπτυξη της αγοράς του LNG για τη ναυτιλία». 

Ως προς τα σχέδια του ΔΕΣΦΑ, ανέφερε ότι «βρίσκεται στο αρχικό στάδιο η δημιουργία νέου σταθμού 
συμπίεσης στους Κήπους, ενώ σχεδιάζεται νέος σταθμός συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, που θα 
επιτρέψει την αντίστροφη ροή αερίου».

«Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις 

σε υποδομές ΙΤ, καθώς μόνο με αξιόπιστα 

και εξελιγμένα συστήματα ΙΤ μπορούν να 

αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της αυξημένης 

ζήτησης». Ταυτόχρονα ο κ. Battilana εκτίμησε 

ότι «το LNG μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη 
εναλλακτική για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, απέναντι 
στα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. 
Πολλοί τύποι πλοίων μπορούν να επωφεληθούν 
από το LNG, που έχει εμπορικά αλλά και 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα» τόνισε. «Αυτό 

ισχύει για κρουαζιερόπολοια καθώς και για τα πλοία 

ακτοπλοΐας» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι «ο 

ΔΕΣΦΑ συνεργάζεται σε αυτήν την κατεύθυνση με 

τη ΔΕΠΑ». Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, όπως είπε, 

«βρίσκεται σε εξέλιξη ο βασικός σχεδιασμός για τη 

δημιουργία μικρής κλίμακας jetty στη Ρεβυθούσα. 

Η τελική απόφαση θα ληφθεί μέχρι το τέλος του 

έτους ή τις αρχές του 2020».

Σε ό, τι αφορά τη Ρεβυθούσα, μετά την 

ολοκλήρωση του τρίτου τερματικού, ο κ. Batillana 

ανέφερε ότι «ο σταθμός αναμένεται να υποδεχθεί 
μέχρι το τέλος του έτους, 52 πλοία από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, τη Νορβηγία, την 
Αλγερία και τη Νιγηρία. Η χρήση της Ρεβυθούσας 
έχει απογειωθεί, όπως συμβαίνει και με τα άλλα 
τερματικά στη Μεσόγειο, εξαιτίας των χαμηλών 
τιμών του LNG. Δεν γνωρίζουμε εάν αυτές οι 
τιμές θα παραμείνουν και στο μέλλον χαμηλές, 
ωστόσο φαίνεται ότι το LNG μετατρέπεται σε ένα 
παγκοσμίως εμπορεύσιμο αγαθό», κατέληξε ο κ. 

Battilana χαρακτηρίζοντας «ζωτικό το ρόλο της 

Ρεβυθούσας».
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