ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2020

Διοργάνωση

Υπό την Αιγίδα
Με την υποστήριξη

Το 3ο κατά σειρά συνέδριο Athens Investment Forum
2020, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
στις 9 Οκτωβρίου, με τίτλο
«Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στην πρόκληση
της βιώσιμης ανάπτυξης»
αποτύπωσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της βιώσιμης
ανάπτυξης και τον ρόλο του ελληνικού επιχειρείν και της
Πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή. Ανέδειξε επίσης
τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και τις
δυνατότητες αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών.

Ειδικότερα, η θεματολογία του 3rd Athens Investment Forum 2020
εστίασε στις εξής ενότητες:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

/

σελ. 14

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - FINANCING

«Χρηματοδοτώντας την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη»
Το 3rd Athens Investment Forum πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 9 Οκτωβρίου
2020, με τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στην πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης». Το συνέδριο αποτύπωσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και τον ρόλο του ελληνικού επιχειρείν και της Πολιτείας στην ανάδειξη
των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών της χώρας.

«Η Ελλάδα ξανά στο ραντάρ των επενδυτών»
/

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και ευκαιρίες της επόμενης ημέρας,
ειδικά όπως διαμορφώνονται μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πανδημία, καθώς
δοκιμάζει τις αντοχές των επιχειρήσεων και των κοινωνιών σε όλη την υφήλιο.
Διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανακούφιση από τις επιπτώσεις
της COVID - 19 και η αποτελεσματική χρηματοδότηση αποτελούν προϋποθέσεις για
την επιστροφή της χώρας στην ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη.
Ως κομβικά σημεία για την επόμενη ημέρα αναδείχθηκαν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενίσχυση των επενδύσεων (και ειδικά των ξένων άμεσων επενδύσεων), η
επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και η αξιοποίηση της κομβικής θέσης της Ελλάδας
στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

σελ. 26

/ E N O T H TA B : Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η - Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ

σελ. 40

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Κερδίζοντας το στοίχημα της απολιγνιτοποίησης
και της ενεργειακής μετάβασης»
/

σελ. 54

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Ενεργειακές υποδομές - Η μετεξέλιξη και οι επενδυτικές
προκλήσεις»
/

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν επίσης οι ευκαιρίες στον τομέα της
ενέργειας και των υποδομών, οι προοπτικές των πράσινων επενδύσεων, η πρόκληση
της απολιγνιτοποίησης και ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

σελ. 70

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ

«Ο κατασκευαστικός κλάδος οδηγός της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας»
/

Ε Ν Ό Τ Η Τ Α Ε : D I G I TA L - Ψ Η Φ Ι Α Κ Ο Σ Μ Ε Τ Α Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ

σελ. 88

«Η Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή»
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Ψηφιακός μετασχηματισμός και μετάβαση σε μία πράσινη
οικονομία, με δικαιοσύνη, χωρίς αποκλεισμούς, με ευημερία
για όλους
Στην ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού της
οικονομίας και σύνδεσης των ηλεκτρονικών αρχείων, ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και
να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις, αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
κ. Γιώργος Στασινός.
το μητρώο υποδομών, που η κυβέρνηση νο// Για
μοθέτησε πέρυσι έπειτα από προτροπή του ΤΕΕ,
ο κ. Στασινός ανέφερε πως θα «αποκτήσουμε
εικόνα του ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος
έχει κατασκευάσει και ποιος συντηρεί και πότε
κάθε έργο υποδομής, ενώ σήμερα κάθε φορά
που γίνεται ένα ατύχημα ή μία καταστροφή,
όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος και τι φταίει. Οι
παθογένειες του παρελθόντος θα τελειώσουν
με αυτά τα πληροφοριακά συστήματα που
αποτελούν μεταρρύθμιση, κατάργηση της γραφειοκρατίας, βελτίωση της εξυπηρέτησης του
πολίτη, υποδομή στρατηγικού σχεδιασμού και
εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας».

//

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε δυο
εργαλεία στη κυβέρνηση, ώστε «να προωθηθεί
δυναμικά ο σχηματισμός της αδειοδότησης κάθε
επένδυσης και έργου στη χώρα που ήδη συντελείται».

Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Το πρώτο είναι η ψηφιοποίηση και οριοθέτηση
των υδατορευμάτων στη χώρα. Αν δεν προχωρήσουμε άμεσα το σύνολο των οριοθετήσεων των
ρευμάτων, τώρα με τους πόρους που διατίθενται
δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ εγκαίρως
τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα ή να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το περιβάλλον. Όλοι
όσοι έχουν προσπαθήσει να αδειοδοτηθούν σε
περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί κάποιο ρέμα
καταλαβαίνουν τη χρησιμότητα και στην οικονομία και στις επενδύσεις. Προτείνω να ενταχθεί
το έργο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να
προκηρυχθεί και να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν
πιο σύντομα.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη
στο εθνικό μητρώο υποδομών των απαλλοτριώσεων. Η χώρα μας έχει θλιβερό παρελθόν σε
απαλλοτριώσεις για δημόσια έργα, όπως αυτοκινητόδρομοι, γραμμές τρένων, βιολογικοί καθαρισμοί και τόσα άλλα, όσο και σε κοινόχρηστους
χώρους, όπως πλατείες, δρόμοι, κ.τ.λ. Προτείνω
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να προχωρήσει
άμεσα ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής,
αποτύπωσης και παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων των δημοσίων έργων, που θα είναι συνδεδεμένο με το εθνικό μητρώο υποδομών και τον
ενιαίο ψηφιακό χάρτη» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε και στην ανάγκη του
σωστού σχεδιασμού της ψηφιακής τράπεζας γης
που «νομοθετείται σύντομα στις λεπτομέρειές
της και λίμναζε επί πολλά χρόνια. Ένας νέος θεσμός που δεν πρέπει να μείνει «πουκάμισο αδειανό» λόγω αγκυλώσεων του παρελθόντος, αλλά
να αποτελέσει χρήσιμο και ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο θα προστατεύει το περιβάλλον, εξοικονομώντας πόρους.
Κλείνοντας, ο κ. Στασινός επισήμανε ότι «όλα
όσα σας ανέφερα εξυπηρετούνται με τις δύο βασικές στοχεύσεις που έχει επιλέξει η κυβέρνηση
και η Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια. Τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και τη μετάβαση σε μία πράσινη
οικονομία, με δικαιοσύνη, χωρίς αποκλεισμούς,
με ευημερία για όλους. Τουλάχιστον στο ΤΕΕ με
συνέπεια αυτήν τη στρατηγική υπηρετούμε, πολύ
πριν γίνει ευρωπαϊκή και εθνική. Δουλειά μας, ως
εκπρόσωποι των φορέων, των επιχειρήσεων, του
κράτους, είναι να αξιοποιήσουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ τα τελευταία χρόνια
η χώρα, το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όχι μόνο διότι θα έχουμε τους πόρους αλλά γιατί
τώρα μπορούμε να κάνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες».
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Η σημασία του Συνεδρίου «Athens Investment Forum»,
το όραμα και οι αξίες μας
Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Vertical Solutions ως
συνδιοργανωτής με το ΤΕΕ, πραγματοποίησαν το
Athens Investment Forum, το οποίο φιλοδοξούμε
να αποτελέσει σταθμό του δημοκρατικού διαλόγου, τροχό ανάπτυξης εγείροντας δύσκολα κι
ευαίσθητα θέματα, τα οποία να ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα αλλά και προκαλώντας
συζητήσεις με στόχο τις αλλαγές σε επίμαχα θέματα.
Οι κύριοι άξονες τους οποίους πραγματεύεται το
Athens Investment Forum κάθε χρόνο είναι σταθεροί, γιατί σταθερές και συνάμα δυναμικές είναι
οι ανάγκες της οικονομίας τόσο σε Παγκόσμιο
όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Η βιώσιμη ανάπτυξη
και η χρηματοδότησή της, οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο κατασκευαστικός κλάδος, σε συνδυασμό
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας είναι
δομικοί πυλώνες για την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας της χώρας και των πολιτών της.
Ως εκ τούτου, αποτελεί μεγάλο στοίχημα για
όλους εμάς να κινητοποιούμε την Πολιτεία αλλά
και τον επιχειρηματικό κόσμο να συνδιαλέγονται,
να αφουγκράζονται η μία μεριά την άλλη, ώστε
να λαμβάνονται από κοινού και κατόπιν διαλόγου
σωστές αποφάσεις και να εξάγονται ορθά συμπεράσματα.
Μέσα από τις σελίδες του απολογιστικού εντύπου του 3ου Athens Investment Forum που ως
Vertical Solutions συνδιοργανώσαμε επιτυχημένα
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα ήθελα:
απευθύνω προσωπικά ευχαριστίες
// -στοΝα ΤΕΕ
για την άψογη πολυεπίπεδη
συνεργασία για 3ο συνεχές έτος.

- Να επισημάνω την ετήσια βελτίωση του
Συνεδρίου σε όλα τα επίπεδα από την
επιλογή των χώρων, τις υλικοτεχνικές
υποδομές έως την ποιότητα των
παρουσιάσεων και διαλόγων.
- Να απευθύνω από βάθους καρδίας ένα
τεράστιο ευχαριστώ στους σχεδόν μόνιμους πλέον χορηγούς & υποστηρικτές
μας, χωρίς την εμπιστοσύνη & στήριξη
των οποίων αυτή η θαυμάσια εκδήλωση
δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
- Να ευχαριστήσω τους επιστημονικούς
μας συνεργάτες, τα στελέχη της
Vertical Solutions και των εταιρειών που
συνεργάστηκαν νυχθημερόν μαζί μας
για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση
αυτή, με τεράστιο αριθμό διαδικτυακών
συμμετοχών κάτω από αντίξοες και
πρωτόγνωρες -λόγω Covid- συνθήκες.

//

Μετά από τρία ετήσια επιτυχημένα Συνέδρια με
συζητήσεις / παρουσιάσεις υψηλότατου επιπέδου, με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των κορυφαίων Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης, όλων
των CEO των τραπεζών της χώρας και εκλεκτών
επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, δικαιούμαστε να θεωρούμε το AIF ως
θεσμό και εξ αυτού υποχρεούμεθα με μεγάλη
επιμέλεια, προσοχή και προγραμματισμό να ετοιμάσουμε ένα ακόμα πιο επιτυχημένο 4ο Athens
Investment Forum για το φθινόπωρο του 2021 και
αυτό θα κάνουμε με τη βοήθεια και τη στήριξη
όλων σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Εδουάρδος - Γεώργιος Καρρέρ
Διευθύνων Σύμβουλος, Vertical Solutions S.A.
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Μέσα στην επόμενη τριετία θα εφαρμοστεί ένα πλήρως
λειτουργικό πρόγραμμα «Ασπίδα», που θα θωρακίσει τη
χώρα έναντι κάθε απειλής
Στις προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση
της πολιτικής προστασίας μέσω της αξιοποίησης
μεγάλων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε αρχικά ότι η νέα
πρόκληση της πανδημίας που αντιμετωπίζει η
χώρα είναι πρωτοφανής και χρειάστηκε κινητοποίηση όλων των δυνάμεων με νέα εργαλεία, προκειμένου να καταφέρει η Ελλάδα να αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα και να είναι σήμερα μια από
τις ασφαλέστερες χώρες.
Όπως τόνισε, η κυβέρνηση και το Υπουργείο επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας,
ενώ μέσα στην επόμενη τριετία θα εφαρμοστεί
ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα με το όνομα
«Ασπίδα», που φιλοδοξεί να θωρακίσει τη χώρα
έναντι κάθε απειλής. Στο πλαίσιο αυτό, δήλωσε
ότι το εθνικό συντονιστικό κέντρο είναι πλέον
έτοιμο και πλήρως λειτουργικό, ενώ την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την κατασκευή
13 περιφερειακών κέντρων, που θα παραδοθούν
έως τα τέλη του 2022, ενώ προγραμματίζονται
και 64 τοπικά κέντρα.
Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε λόγο για μια νέα αντίληψη
στην πολιτική προστασία με αξιοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης για το πρόγραμμα
«Ασπίδα», ώστε να χτιστεί ένα πλέγμα ασφαλείας.
Υπουργείο έχει καθορίσει τους άξονες
// Το
για να διατεθούν συνολικά 3,1 δισ. ευρώ
προς αυτή την κατεύθυνση και μέσω
του ΕΣΠΑ 2021-27 προετοιμάζεται για
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 1,2
δισ. ευρώ.

Νίκος Χαρδαλιάς
Υφυπουργός, Yπουργείο Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων

//

Ήδη, επικυρώθηκε η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα για τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης καταστροφών και σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποκτά ένα αυτοτελές πρόγραμμα ύψους 550 εκ. ευρώ με 400 εκ. ευρώ για
έργα αποκατάστασης περιοχών και 150 εκατ.
ευρώ για έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών.
Ταυτόχρονα, υλοποιείται πρόγραμμα σε συνεργασία με ευρωπαϊκή τράπεζα ύψους 810 εκ. ευρώ για
τη θωράκιση του εθνικού μηχανισμού πρόληψης
κρίσεων και την ανάπτυξη υποδομών και γίνεται η
προετοιμασία για την απορρόφηση 1,3 δισ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. για εξοπλισμούς, μέσα και έργα σε όλη τη χώρα.

//

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ήδη
έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι σε βάθος
τριετίας για 912 νέα πυροσβεστικά
οχήματα, 102 εκ. ευρώ για μηχανήματα
έργων για όλους τους δήμους, καθώς
και 750 εκ. για ανανέωση του εναέριου
στόλου πυρόσβεσης.

//

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε, καταλήγοντας, ότι
με τη στήριξη των υπουργείων Οικονομικών
και Ανάπτυξης, διασφαλίζονται οι πόροι για
ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη χώρα μας.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι η αλλαγή της εικόνας της
χώρας με αφορμή την αντιμετώπιση της πανδημίας μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για μια
διαφορετική Ελλάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση, προϋπόθεση είναι να υπάρξει μια θετική παρακαταθήκη από τη διαχείριση της κρίσης, όπως
η χρήση της ψηφιοποίησης, ενώ το Υπουργείο θα
παρουσιάσει σήμερα μια σχετική νέα εφαρμογή,
έναν χάρτη υγειονομικής προστασίας, που θα
ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς χώρας.
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Η Ελλάδα είναι σήμερα στη συζήτηση ως θετικό παράδειγμα
στην Ευρώπη και είναι έτοιμη να κάνει ένα άλμα μπροστά
Στις απαραίτητες κινήσεις και τα βήματα που γίνονται ήδη αναφορικά με τη στρατηγική μετάβαση της Ευρώπης στην εποχή του ψηφιακού
μετασχηματισμού και της πράσινης ανάπτυξης,
αναφέρθηκε η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της
Επιτροπής για το μέλλον της Επιστήμης και της
Τεχνολογίας κ. Εύα Καϊλή, υπογραμμίζοντας ότι
οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν το πρίσμα,
μέσω του οποίου θα αναπτύσσονται εφεξής όλες
οι νέες επενδύσεις.
Η κ. Καϊλή, στον χαιρετισμό της από το βήμα του
3rd Athens Investment Forum, μετέφερε το κλίμα
που υπάρχει αυτή την κρίσιμη περίοδο στην Ευρώπη, ενόψει και των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα για τον προϋπολογισμό σε μία τόσο
σημαντική κοινωνικοοικονομική συγκυρία για την
Ε.Ε, σημειώνοντας ότι γίνονται προσπάθειες συναίνεσης και τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα «να κάνουμε ένα άλμα μπροστά στη
νέα κανονικότητα», σε ενωτική διάθεση με όλα
τα κράτη - μέλη, αναφέροντας και μία, σπάνια
όπως την χαρακτήρισε, φράση της Καγκελαρίου
Μέρκελ, σύμφωνα με την οποία «μόνη η Γερμανία
δεν μπορεί».

//

«Μόνο
όλοι
μαζί
μπορούμε
να
προχωρήσουμε», υπογράμμισε η κ. Καϊλή.

//

Η πρόεδρος της Επιτροπής για το μέλλον της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αναφέρθηκε
στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης,
τα οποία μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους
σε επενδύσεις που έχουν στην αιχμή τους την
καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κύριους

πυλώνες τις υποδομές, την καινοτομία και τις δεξιότητες, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις
κοινωνικές επενδύσεις καθώς και μία ευρωπαϊκή
στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας.

//

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η
πράσινη οικονομία γίνονται το πρίσμα
μέσα από το οποίο θα περάσουν όλες
οι επενδύσεις» σημείωσε η κ. Καϊλή.
«Θέλουμε να χτίσουμε μία ανθεκτική
οικονομία, ώστε σε μία επόμενη
τέτοιου είδους κρίση να μπορέσουμε
να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά»,
υπογράμμισε.

//

Τόνισε, επίσης, ότι στην Ευρώπη «αλλάζουμε το
επιχειρηματικό μοντέλο παρά την όποια αντίσταση υπάρχει από τα παλιά οικονομικά μοντέλα και
είναι η στιγμή να ξεπεράσουμε εμπόδια ρυθμιστικά, να προχωρήσουμε σε νέα σωστή διακυβέρνηση και νέες αξίες, ώστε να παραμείνει η Ευρώπη
ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες αγορές». Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), η οποία «θα καταφέρει να αλλάξει
σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που εργαζόμαστε και
παράγουμε ως κοινωνίες».
Τέλος ανέφερε, ότι ως χώρα, χρειαζόμαστε να
δώσουμε ακόμη μεγαλύτερο χώρο στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και πρόσθεσε ότι «η
Ελλάδα είναι σήμερα στη συζήτηση ως θετικό
παράδειγμα στην Ευρώπη που μπορεί να χρησιμοποιήσει την πανδημία ως ευκαιρία και είναι έτοιμη
να κάνει ένα άλμα μπροστά μετά από αυτόν τον
εφιάλτη της λιτότητας».

Εύα Καϊλή
Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος Επιτροπής
για το μέλλον της Επιστήμης & Τεχνολογίας (STOA)
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Χρηματοδοτώντας
την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη
Στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία και το τραπεζικό σύστημα
και τους άξονες, στους οποίους θα στηριχθεί η ανάκαμψη στη μετά την πανδημία
εποχή, επικεντρώθηκε η Α' ενότητα του 3rd Athens Investment Forum, με τίτλο:
«Χρηματοδοτώντας την Ισχυρή και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Η ενότητα ξεκίνησε με τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα
και ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή των κ.κ. Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα
Συμβούλου της Eurobank, Χρήστου Μεγάλου, Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας
Πειραιώς, Παύλου Μυλωνά, Διευθύνοντα Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας και Βασίλη
Ψάλτη, Διευθύνοντα Συμβούλου της Alpha Bank. Την ενότητα συντόνισε ο δημοσιογράφος,
κ. Γιάννης Παπαδογιάννης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Η ελληνική οικονομία θα ακολουθήσει πορεία καλύτερη
από αυτή των εκτιμήσεων
Την προσδοκία ότι το 2021 θα μπορέσει να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας πορείας
μετά την πανδημία, με την επίτευξη υψηλής ανάπτυξης, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη αυτή θα χρηματοδοτηθεί μέσω 8
«κινητήριων μοχλών».
Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στα μέχρι
σήμερα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και
στους στόχους που έχει θέσει για το επόμενο
έτος, τονίζοντας ότι όλα δείχνουν ότι η ελληνική
οικονομία θα κατορθώσει να ακολουθήσει πορεία
καλύτερη από αυτή των εκτιμήσεων.
Αναφορικά με τα μέχρι σήμερα μέτρα και κυρίως
αυτά που αφορούν τη στήριξη των επιχειρήσεων,
ήτοι την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και το Ταμείο
Εγγυοδοσίας (ΤΕΠΙΧ) ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η
συνολική χρηματοδότηση θα φθάσει το επίπεδο
των 11 δισ. ευρώ και μάλιστα σε διάστημα μόλις
επτά μηνών. Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά:
«Θα ήθελα να συγκρατήσουμε δύο αριθμούς. Η
συνολική στήριξη από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ξεπερνά μέχρι σήμερα τα 6
δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται από τους επιπλέον πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και την τρίτη και τέταρτη φάση
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής να διατεθούν
τους επόμενους 2,5 μήνες πόροι ύψους περίπου
5 δισ. ευρώ. Δηλαδή η συνολική ένεση ρευστότητας θα ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ σε διάστημα
περίπου 7 μηνών».

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών

Μιλώντας για τους τρόπους αξιοποίησης των κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ότι «η
ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 32
δισ. ευρώ έως το 2026 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους. Εκτιμούμε ότι το 2021 από
όλα τα εργαλεία του Ταμείου οι πόροι μπορούν να

προσεγγίσουν τα 5,5 δισ. ευρώ και θα με ρωτήσετε «πώς θα το πετύχετε αυτό;». 2,6 δισ. ευρώ
από τα 16,2 δισ. θα είναι οι επιχορηγήσεις από τον
μηχανισμό ανάκαμψης. Από αυτά περίπου 1,1 δισ.
ευρώ είναι προκαταβολή που αναμένεται το α’
εξάμηνο του έτους και 1,5 δισ. ευρώ είναι η αναμενόμενη απορρόφηση του β’ εξαμήνου. Περίπου
1,3 δισ. ευρώ είναι η προκαταβολή από τα 12,7 δισ.
ευρώ δανείων του μηχανισμού και προσδοκούμε
περίπου 1,6 δισ. από τα συνολικά 2,3 δισ. ευρώ
του REACT–EU που είναι ο δεύτερος πυλώνας
και αφορούν μέτρα για κορωνοϊό, αρκετά από τα
οποία ήδη εφαρμόζονται».
Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας έκανε ειδική μνεία στις μέχρι σήμερα «εξόδους» της Ελλάδας στις αγορές,
με το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε
διάστημα 14 μηνών να φθάνει στα 14 δισ. ευρώ
και μάλιστα με επιτόκια, τα οποία διαμορφώνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, όπως έγινε με
την τελευταία έκδοση του 10ετούς ομολόγου.
Αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους, εργαλεία και μέσα,
με «πυξίδα» το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο το
οποίο, όπως είπε, ολοκληρώνεται και θα σταλεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
διασφαλίσουμε μία δυναμική ανά// «θα
καμψη και θα θέσουμε γερά θεμέλια για
μια νέα εποχή ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.
Οφείλουμε να μεταμορφώσουμε τη χώρα
και να την εντάξουμε στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης».

//
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Ρεαλιστικός στόχος να μην ξεπεράσουν τα κόκκινα δάνεια
λόγω της πανδημίας τα 5 δισ. ευρώ
Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της
Eurobank, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η κουλτούρα των πληρωμών που είχε αναπτυχθεί μέχρι και την πανδημία με τους δανειολήπτες
να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Κληθείς να
σχολιάσει την πορεία των κόκκινων δανείων στη
χώρα μας, ο κ. Καραβίας τόνισε πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τα παλαιά
κόκκινα δάνεια, αφού το υψηλό των 110 δισ. ευρώ
το 2016 έχει μειωθεί σήμερα στα 61 δισ. ευρώ.
Ανέφερε πως στόχος θα είναι να μην ξεπεράσουν
τα κόκκινα δάνεια λόγω της πανδημίας τα 5 δισ.
ευρώ. Ένας στόχος ρεαλιστικός, καθώς έχει ήδη
αναπτυχθεί μια κουλτούρα πληρωμών, ενώ υπάρχουν και τα μέτρα του υπ. Οικονομικών όπως το
πρόγραμμα «Γέφυρα». Ένας στόχος που, όπως
τόνισε, πρέπει να στηριχθεί από όλους, τράπεζες
και Πολιτεία.
Αναφερόμενος στις προσπάθειες της Eurobank,
ο κ. Καραβίας τόνισε πως η τράπεζα υλοποίησε
ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα μείωσης κόκκινων δανείων, χάρη στο οποίο «καταφέραμε να
μειώσουμε τον δείκτη στο 15% περίπου». Η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
είναι σημαντική, τόσο για το τραπεζικό σύστημα,
όσο και για την οικονομία, σημείωσε ο κ. Καραβίας και πρόσθεσε ότι «προς αυτή τη θετική κατεύθυνση κινείται και το σχέδιο που εκπόνησε η Τράπεζα της Ελλάδας για την bad bank. Αναμένουμε
να λάβουμε το σχέδιο για να το εξετάσουμε πολύ
σοβαρά».

Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕUROBANK S.A.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Καραβίας
παραδέχθηκε πως «η χώρα μας χρειάζεται σαφώς
μεγαλύτερο μέσο μέγεθος επιχειρήσεων. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από την κουλτούρα της μικρής μη ελεγχόμενης επιχείρησης. Αυτό είναι ένα
μοντέλο που έχει εξαντλήσει τα όριά του. Θα πρέπει να το εξετάσουμε μέσα από αυτό το πρίσμα».

//

Επίσης, όπως σημείωσε, αναμένεται
σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας
το 2021 χάρις και στα χρήματα που θα
εισέλθουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και
θα έχει ως αποτέλεσμα να αμβλυνθούν
τα προβλήματα. Αναφερόμενος στο
Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ότι αποτελεί
ένα τεράστιο βήμα για την Ευρωπαϊκή
Ένωση συνολικά αλλά και μία μεγάλη
επιτυχία για τη χώρα μας γιατί είμαστε
μία από τις τρεις χώρες που δεχόμαστε
τα μεγαλύτερα ποσά ως ποσοστό του
ΑΕΠ της χώρας.

//

«Επομένως θα τολμούσα να πω ότι η δυσκολία
πλέον δεν είναι στην εξεύρεση κεφαλαίων, η
δυσκολία είναι στο να δημιουργήσουμε εκείνα
τα επενδυτικά έργα, τα οποία θα αξιοποιήσουν
τα χρήματα αυτά και θα έχουν τον μεγαλύτερο
δυνατό πολλαπλασιαστή για την οικονομία της
χώρας. Να δούμε πώς θα παρακάμψουμε τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια. Να βρούμε
κάποια σχήματα όπως διαδικασίες έγκρισης που
είχαμε στα ολυμπιακά έργα. Πραγματικά στη διαχείριση πόρων η ελληνική οικονομία έχει προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Ήδη έχουμε θετικές ειδήσεις
στο πεδίο αυτό.

//

Πολύ σημαντική είναι η κίνηση της
πολιτείας να διαθέσει σημαντικό ποσοστό
των 32 δισ. ευρώ στην ψηφιοποίηση.
Και θα πρέπει να διοχετευθούν και
στην ψηφιοποίηση του συστήματος
δικαιοσύνης, για να μειωθεί ο χρόνος
απονομής
δικαιοσύνης.
Και
να
ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια
για να προχωρήσουν οι επενδύσεις»
υπογράμμισε.

//
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Να φέρουμε κοντά και ιδιωτικά κεφάλαια, ώστε μαζί
με τα 32 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους
να χρηματοδοτήσουμε τις σωστές επενδύσεις για τη χώρα
Στη μεγάλη αποεπένδυση της χώρας τα τελευταία χρόνια, η οποία δημιούργησε ένα σημαντικό επενδυτικό κενό, αναφέρθηκε ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος
Μεγάλου, τονίζοντας πως το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα, σε συνδυασμό με τους ευρωπαϊκούς
πόρους που θα έρθουν, μπορούν να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της επόμενης ημέρας.
«Έρχεται αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης
και το Next Generation EU, εφόσον μπορέσουμε
και τα αξιοποιήσουμε πολύ γρήγορα καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλοι χρονικοί περιορισμοί και πρέπει
όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό, να καλύψουμε ένα
μεγάλο μέρος του κενού αυτού» σημείωσε ο κ.
Μεγάλου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
ανέφερε πως οι τομείς που θα αξιοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις είναι ήδη γνωστοί. Τα χρήματα,
όπως είπε, θα κατευθυνθούν προς την ψηφιοποίηση, την πράσινη ενέργεια, τη βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και
την απασχόληση. Τομείς, που, όπως σημείωσε ο
κ. Μεγάλου, τους έχουμε ανάγκη.
Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, «σαν τραπεζικό σύστημα μπορούμε να φέρουμε κοντά και ιδιωτικά
κεφάλαια, ώστε μαζί με τα 32 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους να χρηματοδοτήσουμε τους
πόρους και να μεγεθύνουμε τα ποσά, τα οποία
θα κατευθυνθούν στην οικονομία, ώστε να μπορέσουμε χρησιμοποιώντας ένα μέρος των δανειακών κεφαλαίων μέσω του τραπεζικού συστήματος το οποίο έχει και τα risk management tools
και τη δυνατότητα ανάλυσης των κινδύνων να
χρηματοδοτήσουμε τις σωστές επενδύσεις για
τη χώρα».

Χρήστος Μεγάλου
Διευθύνων Σύμβουλος, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Αναφερόμενος στον αριθμό των επιχειρήσεων
που ενισχύθηκαν ήδη, ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι
«ναι μεν ο αριθμός είναι πεπερασμένος, η διάθεσή μας είναι να δώσουμε αυτά τα δάνεια σε
όσο το δυνατόν περισσότερους δανειολήπτες

και έτσι θα κινηθούμε και στο δεύτερο κύμα των
προϊόντων αυτών».

//

Ειδικότερα, ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι από
την έναρξη της πανδημίας η αντίδραση
του τραπεζικού συστήματος και της
πολιτείας ήταν άμεση με αποτέλεσμα
οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν
νέες εκταμιεύσεις περί τα 16 δισ. ευρώ
έως τώρα, 4,5 από αυτά ήταν νέες
εκταμιεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς.

//

«Μέσω του ΤΕΠΙΧ και του εγγυοδοτικού, με γρήγορη αντίδραση και της Πολιτείας, που δημιούργησε τις προϋποθέσεις, αλλά και των τραπεζών,
που πραγματοποίησαν την πιστοληπτική ανάλυση
και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, περάσαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό χρηματοδότησης.
Αυτά τα προϊόντα αναφέρονται σε υγιείς επιχειρήσεις, «performing» δάνεια και όχι μη εξυπηρετούμενα, οπότε αυτό αυτόματα περιορίζει τον
αριθμό των δυνητικών ληπτών και είχαν και μία
απορροφητικότητα η οποία έφτασε στο 100%.

//

Προσδοκούμε να πάμε στο επόμενο κύμα
παρομοίων προϊόντων, που αφορούν άλλα
3 δισ. ευρώ, τα οποία θα είμαστε σε θέση
να τα διαθέσουμε στην αγορά και ως
τραπεζικό σύστημα η επιδίωξή μας είναι
να φτάσουν σε νέους δανειολήπτες»,
σημείωσε.

//

Για το ζήτημα των κόκκινων δανείων ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως «νομίζω ότι είναι καθήκον όλων
μας και το κάνουμε, να σταθούμε κοντά στους
πελάτες οι οποίοι βρέθηκαν στη δύσκολη στιγμή
και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να περάσουν στο 2021, που είναι μία χρονιά ανάπτυξης.
Αυτός θα είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να
ελαχιστοποιήσουμε το ποσοστό των κόκκινων δανείων από τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε και πιστεύω και εγώ ότι είναι εφικτός».
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Η οικονομική ανάπτυξη ταυτίζεται στο εξής απόλυτα,
με αυτό που σήμερα αποκαλούμε «πράσινη ανάπτυξη»

//

Ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, τομέα που βρίσκεται στις προτεραιότητες των
επενδύσεων της ατζέντας του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς.

//

«Για να είναι πλέον ανταγωνιστική μία χώρα, θα
πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί συγκεκριμένη
πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη. Η οικονομική
ανάπτυξη ταυτίζεται στο εξής απόλυτα, με αυτό
που σήμερα αποκαλούμε πράσινη ανάπτυξη», σημείωσε λέγοντας πως το τραπεζικό σύστημα έχει
να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του νέου μοντέλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη
της χώρας. «Στην Εθνική είναι επιλογή και προτεραιότητά μας. Χρηματοδοτούμε ήδη πάρα πολλά
επενδυτικά project σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» υπογράμμισε, ο κ. Μυλωνάς.

//

Ο κ. Μυλωνάς, σημείωσε ότι η δομή της
οικονομίας κυριαρχείται από πολλές
μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, πολλές
από τις οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια
χρηματοδότησης, και υπογράμμισε τη
σημασία δημιουργίας μεγαλύτερων και
ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων.
Όπως είπε «υπάρχουν περίπου 900
χιλιάδες «επιχειρήσεις» από τις οποίες
το 90% είναι ατομικές.

//

Παύλος Μυλωνάς
Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα Α.Ε.

Αυτές που δανείζονταν πριν την κρίση ήταν περίπου 100 - 150 χιλ. Γι’ αυτό και ο αριθμός των
επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια για να τις
υποστηρίξουμε είναι μικρός. Ως ποσοστό του
ΑΕΠ, της απασχόλησης, αυτές είναι οι επιχειρήσεις που φτάνουν στο 90%. Τα νούμερα που εγώ
καταλαβαίνω ότι θα φτάσουμε με τα δύο προγράμματα, ΤΕΠΙΧ και εγγυοδοτικό, είναι να καλύψουμε περίπου – με τη δεύτερη φάση της χρηματοδότησης, τις 30 με 35 χιλιάδες επιχειρήσεις,
που αποτελούν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
των bankable επιχειρήσεων στη χώρα».
Ανέφερε πως το ζήτημα των κόκκινων δανείων
που θα δημιουργηθούν από την πανδημία θα είναι διαχειρίσιμο, σημειώνοντας πως μέχρι και την

στιγμή της κρίσης είχε σημειωθεί μεγάλη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τόνισε, επίσης, πως υπάρχουν λύσεις για τους πελάτες που έχουν χτυπηθεί από την πανδημία και
θα τους δοθεί κι άλλος χρόνος από τις τράπεζες,
ενώ αναμένεται η απόφαση του επόπτη για αυτό
το θέμα μέχρι το τέλος του 2021. Οι τράπεζες
βρίσκονται σε επαφές με τον SSM για το θέμα
της αντιμετώπισης των δανείων που βρίσκονται
σε μορατόριουμ πληρωμών και αναμένεται η απόφαση του επόπτη για το θέμα μέχρι το τέλος του
2020.
Αναφερόμενος στο νέο πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι το θεσμικό
πλαίσιο χρειαζόταν αλλαγές. «Ο νέος νόμος πάει
προς τη σωστή κατεύθυνση, για να διορθώσει τα
λάθη του παρελθόντος, αλλά η εμπειρία δείχνει
ότι πάσχουμε στην υλοποίηση» υπογράμμισε.

//

«Είναι σωστός ο νόμος, αλλά δύσκολα
υλοποιείται γιατί έχουμε διάφορες
αγκυλώσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, που είναι δύσκολο να τις
ξεπεράσουμε.

//

Έχουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που είναι καλό,
αλλά αργό. Χρειάζεται να υλοποιηθούν πολλές
αλλαγές για να υλοποιηθεί το πτωχευτικό που
είναι σωστό και χρειάζεται. Είναι και φιλόδοξο,
είναι και προπτωχευτικό, και κοινωνικό, έχει και
πολλές επιδοτήσεις επιτοκίων και τον φορέα για
τα ακίνητα, φτιάχνει αλγόριθμους για να βρίσκει
εύλογες λύσεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από
1/1/21. Έχουμε συγκεκριμένες μέρες έως τότε.
Τι θα γίνει αν στο μεταβατικό στάδιο χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο;» είπε, σημειώνοντας πώς
θα μπορούσε να επηρεαστεί η κουλτούρα των
πληρωμών εάν θεωρηθεί ότι χρειάζεται κι άλλος
χρόνος.
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Τέσσερις οι λόγοι αισιοδοξίας για το ψηφιακό μέλλον
της χώρας μας
Στην πορεία της Alpha Bank προς ένα ισχυρό και
βιώσιμο μέλλον - με άξονες την οριστική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPEs) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό - καθώς
και στη σταθερή δέσμευση του Ομίλου για ενεργό στήριξη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ.
Βασίλειος Ε. Ψάλτης.
Όπως είπε, η Alpha Bank βρίσκεται στην τελική
ευθεία του Project Galaxy, «ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου εγχειρήματος που αποτελείται από
τρεις επάλληλες συναλλαγές, μέσω των οποίων
δημιουργούμε μία νέα τράπεζα, που αφήνει πίσω
της τα προβλήματα του παρελθόντος, ώστε να
στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και να
στηρίξουμε ενεργά το αύριο της ελληνικής οικονομίας».

//

«Όρο επιβίωσης για την οικονομία και
τις τράπεζες», χαρακτήρισε ο κ. Ψάλτης
την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών που «ανατρέπουν τις υφιστάμενες
οργανωτικές δομές και μετασχηματίζουν
τις διαδικασίες, οδηγώντας νομοτελειακά σε νέα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης».

//

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στους τέσσερις λόγους αισιοδοξίας για το ψηφιακό μέλλον της
χώρας μας - τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δυναμικό
οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν,
όπως ανέφερε, την ψηφιακή τεχνολογία στο DNA
τους, την εντυπωσιακή είσοδο του ελληνικού Δημοσίου στον ψηφιακό κόσμο και τις σύγχρονες
ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού,
με ένα πιθανό brain gain που τόσο έχει ανάγκη η
ελληνική οικονομία.

Βασίλειος Ψάλτης
Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Bank S.A.

Για τις τράπεζες, όπως σημείωσε, οι ψηφιακές τεχνολογίες μέχρι τώρα επικεντρώνονταν αποκλει-

στικά σε θέματα βελτίωσης παραγωγικότητας,
τώρα όμως το παιχνίδι αλλάζει και όπως είπε «μας
ενδιαφέρουν αφενός βελτιώσεις στην επαφή μας
με τον πελάτη και αφετέρου ο μετασχηματισμός
των εσωτερικών διαδικασιών». Ενδεικτικά ανάφερε ότι στην Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο
το 91% των εγχρήματων συναλλαγών έγινε μέσω
ψηφιακών δικτύων, ενώ η άνθηση στο Mobile
Banking σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο έφτασε το 70% εξυπηρετώντας 65 εκατομμύρια συνδέσεις».
Ο κ. Ψάλτης ανέφερε ενδεικτικά ορισμένες από
τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Τράπεζας όπως
το Digital Business Onboarding, που επιτρέπει σε
επιχειρήσεις να ξεκινήσουν εξ αποστάσεως τη
συνεργασία τους με την Τράπεζα, στα καινοτόμα ψηφιακά πορτοφόλια για ιδιώτες πελάτες, καθώς και στην πιο πρόσφατη υπηρεσία myAlpha
Ραντεβού, με την οποία όλοι οι πελάτες μπορούν
να εξυπηρετηθούν μέσω βιντεοκλήσης ή να προγραμματίσουν online ραντεβού ενημέρωσης στα
καταστήματα.
«Με τον Covid ως καταλύτη, εφαρμόσαμε
υψηλά ποσοστά τηλεργασίας και βάλαμε τα
«collaboration tools» στην καθημερινότητά μας,
δημιουργώντας προϋποθέσεις ισχυρότερης διαφάνειας και λογοδοσίας», τόνισε ο κ. Ψάλτης,
μιλώντας για «μία συνολικά νέα κουλτούρα εργασίας στο επίκεντρο της οποίας, πλέον, δεν θα
είναι τα επίπεδα, αλλά η διασύνδεση των ρόλων».

//

«Πρόκειται πρακτικά για μία συνολικά νέα κουλτούρα εργασίας που για να
τροφοδοτηθεί και να υπηρετηθεί απαιτεί
δράσεις εκπαίδευσης και αναβάθμισης
των δεξιοτήτων του προσωπικού μας
αλλά και πλήρη ανασχεδιασμό των κριτηρίων προσέλκυσης νέων εργαζομένων»,
κατέληξε ο κ. Ψάλτης.

//
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Η Ελλάδα ξανά
στο ραντάρ των επενδυτών
Η νέα δυναμική των επενδυτικών προοπτικών στη χώρα, αναπτύχθηκε στη Β’ Ενότητα του
3rd Athens Investment Forum με τον τίτλο: «Η Ελλάδα ξανά στο ραντάρ των επενδυτών».
Όπως υπογραμμίστηκε από όλους τους ομιλητές, παρά το αντίξοο διεθνές και ευρωπαϊκό
οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνει η πανδημική κρίση, οι προοπτικές επενδύσεων
διευρύνονται και αναπτύσσονται, δημιουργώντας στη χώρα ένα ισχυρό πλαίσιο επενδυτικής
αξιοπιστίας. Tην κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Ομιλητές ήταν ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Onex Group, o κ. Alexander Zinell, CEO Fraport Greece, ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης,
Managing Director BlackRock και ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Ταμείου
Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Συντονιστής ήταν ο κ. Νικόλας
Παπαπολίτης, Δικηγόρος & Μanaging Partner, Papapolitis & Papapolitis Law Firm.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Η κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας,
δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης για τους επενδυτές
Την αντίφαση που, όπως είπε, αν και η χώρα βρίσκεται εν μέσω μίας κρίσης, ο ίδιος είναι υπερήφανος «γιατί, με συστηματική και εποικοδομητική
δουλειά και σχέδιο», αυτή την εβδομάδα δρομολογήθηκαν τρία μεγάλα επενδυτικά projects,
επεσήμανε στην εισαγωγική ομιλία ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην
ανακοίνωση της επένδυσης από πλευράς
Microsoft στην Αττική, που αφορά τη δημιουργία data centers, μία επένδυση 1 δισ. ευρώ, που
αλλάζει όπως είπε τελείως τον επενδυτικό χάρτη
για την Ελλάδα και «την καθιστά κόμβο νέων τεχνολογιών». Για τη συγκεκριμένη επένδυση υπογράμμισε ότι η επιλογή της Ελλάδας δεν έγινε με
πολιτικά κριτήρια.

//

Προηγήθηκε σκληρός ανταγωνισμός
ανάμεσα
σε
πολλές
χώρες
που
διαγκωνίζονταν παγκοσμίως και η Ελλάδα
κέρδισε, αποσπώντας την καλύτερη
βαθμολογία.

//

Γεγονός που καταδεικνύει, κατά τον υπουργό, ότι
«η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αποκαταστήσει
την αξιοπιστία της χώρας, δημιουργώντας κλίμα
εμπιστοσύνης για τους επενδυτές».

Άδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης
Υπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Το επόμενο επενδυτικό project, όπως τόνισε,
αφορά «την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας». Σε συνέχεια της πολιτικής που
ασκήθηκε στο Νεώριο και τη ναυπηγική βάση της
Σύρου, ο υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης
αναφέρθηκε στην «ανακοίνωση της οριστικής
απόφασης από την DFC της Ουάσιγκτον να συμμετάσχουν στην αγορά των ναυπηγείων της Ελευσίνας, μέσω της εταιρείας ΟΝΕΧ». Πρόσθεσε δε
ότι «αναμένουμε τις επόμενες ημέρες την τελική
τους οικονομική προσφορά, όπου για πρώτη φορά
επέδειξαν και ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και
στο διαγωνισμό για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά».

είπε, «μετά από 45 χρόνια
// Όπως
εξαιρετικά φθίνουσας πορείας της
ναυπηγικής βιομηχανίας» δημιουργείται
ένας ανταγωνιστικός βραχίονας στη
συγκεκριμένη βιομηχανία.

//

Τρίτη σπουδαία επενδυτική είδηση που μετέφερε
ο κ. Γεωργιάδης στο πάνελ των ομιλητών ήταν η
εφάπαξ προσφορά που κατέθεσε η κοινοπραξία
Mohegan – ΓΕΚ Τέρνα για το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό. Μία προσφορά, που
ανέρχεται στα 150 εκ. ευρώ και κρίθηκε ιδιαιτέρως
επιτυχής, καθώς, όπως είπε, ήταν «πέντε φορές
πάνω από το ελάχιστο τίμημα, αποτελώντας μία
απτή απόδειξη ότι ο επενδυτής βλέπει σοβαρά
την επένδυση».
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς και στα
χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ενεργοποίησε η κυβέρνηση μέσω των ευρωπαϊκών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που μέχρι στιγμής έχουν
παράσχει ρευστότητα 14 δισ. ευρώ στην αγορά
και μέχρι τέλος του έτους θα διοχετεύσουν άλλα
10 δισ. ευρώ. Ανέφερε, επίσης, ότι εν μέσω μίας
διεθνούς κρίσης, είναι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι
«αποτυπώνεται η τεράστια εμπιστοσύνη της αγοράς ομολόγων στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο σημείο να σπάσουμε στο δεκαετές το 1% και μάλιστα πριν από λίγο και το 0,90%». Και μίλησε για
ρεκόρ απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων, με
την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα
Μαργκρέτε Βεστάγκερ, να δίνει, όπως είπε, τα
εύσημα στη χώρα για τον τρόπο που αξιοποιεί
τους πόρους της COVID-19 και ότι μπορεί να γίνει
παράδειγμα και για τις άλλες χώρες. Αναφέρθηκε στον διπλασιασμό της απορρόφησης του
ΕΣΠΑ, από το 27,27% τον Ιούλιο του 2019 στο
50,56%, με στόχο η απορρόφηση να φτάσει στο
70%. Ολοκληρώνοντας, ο υπουργός Ανάπτυξης
τόνισε πως «σεβόμαστε και το χρήμα και τον
χρόνο των επενδυτών».
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Το θέμα των επενδύσεων για εμάς είναι μονόδρομος
για την επιβίωση
Στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρθηκε
ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, επισημαίνοντας ότι: «οδήγησε πολλές χώρες στην Ευρώπη και στον κόσμο,
στην απαγόρευση των εξαγωγών, προκειμένου να
καλύψουν τις εσωτερικές τους ανάγκες».

που υπάρχουν σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα,
επιστρέφεται πίσω σε περίπου 3 έτη, που είναι
χρόνος ρεκόρ. Το κράτος παίρνει πίσω ό,τι έχει
προσφέρει μέσω της ανταποδοτικότητας στην
ελληνική οικονομία, εισφορών και άλλων φόρων
και άλλων δεικτών» .

Όσον αφορά το πώς διαμορφώθηκε το τοπίο της
εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας σε σχέση με την
πανδημία, ο πρόεδρος της ΠΕΦ, ανέφερε, ότι η
Ελλάδα αντιμετώπισε με επιτυχία την πανδημία,
γιατί είχε στιβαρή βάση και δεν παρατηρήθηκαν
ελλείψεις σε αναγκαία φάρμακα: «Δεν παράγουμε πρώτες ύλες, αλλά διαθέτουμε 29 υπερσύγχρονες μονάδες, που παράγουν τελικό προϊόν»,
υπογράμμισε.

Μιλώντας για την επόμενη μέρα, ο κ. Τρύφων
υπογράμμισε ότι «πλέον υπάρχει μία δυνατότητα
λόγω της ευρωπαϊκής αυτής πολιτικής να φέρουμε ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής, πρώτων
υλών, τελικών προϊόντων και της τεχνολογίας
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν απαραίτητο τα πολύ μεγάλα κεφάλαια, που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιηθούν σωστά». Ο Πρόεδρος της
ΠΕΦ, κλείνοντας την ομιλία του, μίλησε για τις
νέες σταθερές που δημιουργούνται στο οικονομικό περιβάλλον, εξαιτίας της νέας πραγματικότητας που επιβάλλει η πανδημική κρίση, τονίζοντας
ότι απαιτείται η χάραξη μία εθνικής πολιτικής σε
συντεταγμένη βάση.

Αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα να
υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε εκατομμύρια
ασφαλισμένους της χώρας να καλύπτουν τις
ανάγκες τους, αναδεικνύοντας τον μεγάλο κοινωνικό ρόλο που έχει εκ των πραγμάτων.

//

Πέραν του κοινωνικού ρόλου της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ο κ. Τρύφων
κατέγραψε τις μεγάλες αναπτυξιακές
δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα στον
κλάδο, αναφέροντας ότι και το 2020 θα
καταθέτουν πάνω από 250 εκ. ευρώ σε
επενδυτικές προτάσεις.

//

«Οι επενδυτικές προτάσεις έρχονται κατά 80%
από ελληνικές εταιρείες κι έχουν πολλαπλασιαστή πάνω από 3,5 στην ελληνική οικονομία», σημείωσε ο κ. Τρύφων, τονίζοντας ότι, σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, «οτιδήποτε δίνεται
από το ελληνικό κράτος, είτε μέσω αυτού του
επενδυτικού clawback, είτε με τις υπεραποσβέσεις στα θέματα του RND των δαπανών έρευνας

Θεόδωρος Τρύφων

//

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει «να
μην πάμε να μπαλώσουμε τρύπες, να δώσουμε όπου υπάρχει μια προοπτική και
μια δυνατότητα για την επόμενη δεκαετία». Με αυτόν τον τρόπο υπογράμμισε
θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες μόνιμες θέσεις εργασίας, θα αντιστραφεί το
brain drain, θα βελτιωθεί η συνεργασία
με τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα υπάρξει
εγχώρια παραγωγή, που, όπως είπε, «έχει
«χτυπηθεί» πάρα πολύ τα τελευταία δέκα
χρόνια και η οποία έχει σημαντικό ρόλο
στην κάλυψη των ασθενών και πολύ μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία».

//

Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
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Η δημιουργία του μεγαλύτερου παίκτη στη ΝΑ Μεσόγειο
μέσω της ενοποίησης των τριών ναυπηγείων αποτελεί
μονόδρομο
Το μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Onex Group, κ. Πάνου Ξενοκώστα,
μετέφερε το στέλεχος της εταιρείας κ. Δήμητρα
Κουέλη. Του μηνύματος προηγήθηκε ένα βίντεο
από τα ναυπηγεία Νεωρίου, όπου καταγράφηκε το «πριν» και το «μετά» της επένδυσης. Με
εντυπωσιακά πλάνα αναδείχτηκε πώς την εικόνα
της εγκατάλειψης διαδέχτηκε μία δυναμική επένδυση, που χαρακτηρίστηκε ως ένας σημαντικός
μοχλός ανάπτυξης για την εθνική οικονομία.

//

Ο κ. Ξενοκώστας στο μήνυμά του αναφέρθηκε στην προσάρτηση στον όμιλο
ΟΝΕΧ των ναυπηγείων Σκαραμαγκά με
την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση
του αμερικανικού DFC στο πλαίσιο των
προσπαθειών εξυγίανσης και αναγέννησης των ναυπηγείων Ελευσίνας.

//

Μάλιστα, κατέγραψε την προσωπική προσπάθεια
του υπουργού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για την επένδυση, όπως και του αναπληρωτή υπουργού, κ. Νικόλαου Παπαθανάση, «για τη συμβολή τους σε
έναν κλάδο που βρισκόταν σε κατάσταση θανάτου επί δεκαετίες και για το μικρό θαύμα που έχει
συντελεστεί και ανέτρεψε στερεότυπα και δεδομένα μίας μεγάλης περιόδου». Δεν παρέλειψε να
αναφέρει ακόμη ότι η νέα επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα χαίρει της αμέριστης στήριξης
του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Τζ. Πάιατ,
αλλά και των υπολοίπων μελών της αμερικανικής
πρεσβείας.

Πάνος Ξενοκώστας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οnex Group S.A.

Για το νέο επενδυτικό όραμα, που αναπτύσσει η
εταιρεία, σημείωσε ότι η δημιουργία του μεγαλύτερου παίκτη στη ΝΑ Μεσόγειο μέσω της ενοποίησης των τριών ναυπηγείων αποτελεί μονόδρομο,
ώστε «να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σχήμα, το
οποίο θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στα τεράστια
οικονομικά βάρη του παρελθόντος, στις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται, ώστε τα ναυπηγεία να επισκευαστούν, να εκσυγχρονιστούν και
να επεκταθούν, βγαίνοντας από την πλήρη απαξίωση δεκαετιών».

//

Υπογράμμισε ότι το σχέδιο είναι να κυριαρχήσουν στον τομέα της εμπορικής
ναυτιλίας με τον επαναπατρισμό χιλιάδων εργαζομένων. Όπως επίσης και στον
τομέα των νέων κατασκευών για αμυντικά πλοία, τόσο του ελληνικού πολεμικού
όσο και του αμερικανικού αλλά και άλλων
συμμαχικών στόλων, δημιουργώντας με
τον τρόπο αυτό και χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας.

//

Υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στοχεύουν να φέρουν την Ελλάδα σε δεσπόζουσα θέση στον τομέα των ενεργειακών υποδομών της περιοχής και
των νέων τεχνολογιών, καθιστώντας τη διεθνές
κέντρο ναυτιλιακών υπηρεσιών και βάζοντάς την
Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων, καθώς, όπως
σημείωσε στο μήνυμά του, «έχουμε δρομολογήσει
μία σειρά ενεργειών και επενδυτικών σχεδίων με
αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις, βάζοντας τις υποδομές των ναυπηγείων να κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα».
«Δεν είμαι άνθρωπος των υποσχέσεων αλλά επιχειρηματίας των έργων και των πράξεων γι’ αυτό
και σας παρουσιάσαμε τις εξελίξεις στο Νεώριο
της Σύρου, το οποίο χωρίς καμία «προίκα» η εταιρεία μου απέκτησε μέσω του σχεδίου εξυγίανσης
σε αξία που αν αθροίσει κανείς τα κόστη εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του ναυπηγείου ξεπερνάνε τα 75 εκ. ευρώ, χωρίς να υπολογίσει κανείς
και το κόστος σε επεκτάσεις που εκτινάσσει το
συνολικό ποσό στα 100 εκ. ευρώ.

//

Με άλλα λόγια, για να σώσουμε το ναυπηγείο πληρώσαμε 3,5 - 4 φορές επάνω
την αξία που είχε τότε και 7 φορές επάνω
από την αξία της βίαιης ρευστοποίησής
του. Σήμερα το ναυπηγείο θριαμβεύει,
ενώ ήδη έχουν επενδυθεί πάνω από 24 εκ.
ευρώ και συνεχίζουμε» σημείωσε ο κ. Ξενοκώστας.

//
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Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ
εκτός των ραντάρ των επενδυτών

//

«Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ εκτός των ραντάρ των επενδυτών», τόνισε ο CEO της Fraport
Greece κ. Alexander Zinell, «αλλά θύμα κάποιων συνθηκών» όπως είπε.

//

Ο κ. Zinell αναφέρθηκε στο επενδυτικό σχέδιο,
το οποίο έχει τρέξει η Fraport στα αεροδρόμια
που διαχειρίζεται, και αναφέρθηκε στη λειτουργική πορεία αυτού του σχεδίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα
αποκόμισε πόρους 1,8 δισ. ευρώ κατά το στάδιο
της πρώτης παραχώρησης, ενώ η ωφέλεια για το
ελληνικό κράτος μέχρι το 2057 θα ανέλθει στο
ποσό των 10 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι το
γεγονός αυτό αποτελεί «την αποκρυστάλλωση
μίας σωστής ΣΔΙΤ», που έχει ήδη δημιουργήσει
700 θέσεις εργασίας, με δυναμική προοπτική για
ακόμη περισσότερες.

//

Αναφέρθηκε
στη
δομική
αλλαγή
της εικόνας των αεροδρομίων που
διαχειρίζεται η Fraport, και εξήγησε
ότι απέμειναν τρία ακόμη αεροδρόμια
προς ολοκλήρωση: αυτά της Κω, της
Σαντορίνης, και της Θεσσαλονίκης.

//

Για το τελευταίο μάλιστα ανέφερε ότι «είναι ένα
ορόσημο» και πως είναι εξαιρετικά περήφανος
για το εν λόγω έργο που προχωράει εξαιρετικά
γρήγορα και τις εγκαταστάσεις του, και επεσήμανε ότι η επιχειρηματική δυναμική του δεν είναι
μονοσήμαντη, όπως βεβαίως και των άλλων αεροδρομίων. «Δημιουργούμε χώρο για την ανάπτυξη και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
προσεγγίζοντας νέες επιχειρήσεις: «Με τη συνεργασία και των τοπικών κοινοτήτων, με «παίκτες»
του τουρισμού, θέλουμε να επεκτείνουμε τον
χώρο που καταλαμβάνουμε στον παγκόσμιο χάρ-

τη. Να γίνουμε καταλύτες», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Zinell.
Ανάμεσα στους στόχους της εταιρείας για το
2021 είναι η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών, η δημιουργία νέων συνδέσεων με περισσότερους προορισμούς, η ανάπτυξη περισσότερων
εμπορικών περιοχών μέσα στα αεροδρόμια και η
διευκόλυνση των διαδικασιών logistics. Ακόμη,
όπως σημείωσε ο κ. Zinell, η εταιρεία φιλοδοξεί
να προσφέρει περισσότερες διευκολύνσεις προς
τους τοπικούς φορείς τουρισμού της κάθε περιοσχής, να προωθήσει μία συνολική ταξιδιωτική
εμπειρία καθώς και να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την ενδυνάμωση του τουρισμού καθώς
και για τον περιορισμό της πανδημίας.
Αναφέρθηκε στην προσέλκυση νέων αερομεταφορέων όπως οι απευθείας πτήσεις από την Κίνα
για Σαντορίνη και Χανιά. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Zinell μετέφερε ένα αισιόδοξο μήνυμα:
«Η Ελλάδα είναι στον χάρτη των επενδυτών και
έχει έρθει η ώρα οι επενδύσεις να κοιτάξουν την
επόμενη μέρα, να επενδύσουν τώρα. Εμείς είμαστε
απολύτως πεπεισμένοι ότι δεν θα επιστρέψουμε
απλώς πίσω στα επίπεδα προ CΟVID-19 αλλά θα
τα υπερβούμε σε επίπεδο κίνησης. Η Ελλάδα κάνει
ό,τι μπορεί για να προσελκύσει και να διευκολύνει
επενδυτές, διότι έχουμε δει μία πολύ θετική συμπεριφορά και απόλυτη κατανόηση αναφορικά με
το τι χρειάζονται οι επενδυτές. Επομένως θεωρώ
ότι έχει έρθει η ώρα για επενδύσεις».

Alexander Zinell
CEO, Fraport Greece S.A.
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Οι διεθνείς συνθήκες συνιστούν προκλήσεις και ευκαιρίες
για περιφερειακές αγορές όπως είναι η ελληνική
Ο Managing Director της BlackRock, κ. Πασχάλης Μπουχώρης, αναφέρθηκε στις εξελίξεις
στον τραπεζικό τομέα, τις οποίες χαρακτήρισε
κρίσιμες, με δεδομένο ότι αποτελούν τους βασικούς χρηματοδότες της επιχειρηματικότητας
και της πραγματικής οικονομίας. Όπως είπε, στα
τραπεζικά το 2021 αποτελεί άλλη μία χρονιά κατά
την οποία η ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Τρεις εξελίξεις
χρήζουν προσοχής στον τραπεζικό τομέα, σύμφωνα με τον κ. Μπουχώρη.
Πρώτον, «το πώς οι τράπεζες θα διαχειριστούν
τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην ποιότητα των
δικών τους χαρτοφυλακίων και στην κερδοφορία
τους αλλά και παρέχοντας ρευστότητα σε όσους
έχουν ανάγκη αξιοποιώντας τα εργαλεία τόσο
της κυβέρνησης, όσο και της ΕΕ, για να στηριχτεί το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και οι
θέσεις εργασίας». Η δεύτερη εξέλιξη που πρέπει
να παρακολουθεί κανείς στενά είναι η επιτυχής
ολοκλήρωση των προγραμμάτων διαχείρισης του
ενεργητικού τους που έχουν σε εξέλιξη οι τράπεζες, κυρίως με προγράμματα τιτλοποιήσεων. Ως
τρίτη εξέλιξη που χρήζει προσοχής ο κ. Μπουχώρης ανέφερε την επιτυχή διενέργεια των πανευρωπαϊκών εποπτικών stress test που θα πραγματοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες στο πρώτο
μισό του έτους.

//

Ο Managing Director της BlackRock
τόνισε ότι οι επενδυτικές προοπτικές
είναι άμεσα συνυφασμένες με τις
διεθνείς εξελίξεις: «Η αντιμετώπιση των
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας
έχει οδηγήσει σε πρωτοφανείς παγκόσμια

δημοσιονομικές
παρεμβάσεις
για
11,5 τρισ. δολάρια ή περίπου 15% του
παγκόσμιου ΑΕΠ και πρωτοφανή στην
ιστορία παροχή ρευστότητας.

//

Τα επιτόκια διεθνώς διαμορφώνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κινητές αξίες τρισεκατομμυρίων διαπραγματεύονται σε αρνητικά επιτόκια με
αρνητικές επιπτώσεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Πρέπει κανείς να σταθμίσει τις προοπτικές
ενδεχόμενης αύξησης του πληθωρισμού μετά
την πανδημία, καθώς και το γεγονός ότι ζούμε μία
πρωτοφανή πτώση τιμών του πετρελαίου. Το γεγονός αυτό καθώς και οι τεχνολογικές αλλαγές
ανατάσσουν την ενεργειακή αγορά» σημείωσε.
Αναφέρθηκε ακόμα στην γεωπολιτική αβεβαιότητα που εντείνεται ανάμεσα σε άλλους λόγους, με
τις αμερικανικές εκλογές, τον εμπορικό πόλεμο
με την Κίνα ή το Brexit. Τα παραπάνω όπως είπε,
συνιστούν «αντίρροπες δυνάμεις για την παγκοσμιοποίηση, όπως την έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, διαταράσσοντας τον παγκόσμιο
παραγωγικό ιστό και τις παγκόσμιες ισορροπίες».

//

Οι διεθνείς συνθήκες μπορούν να
επηρεάσουν τη ροή κεφαλαίου προς την
Ελλάδα τόσο αρνητικά, όσο και θετικά.
Συνιστούν προκλήσεις και ευκαιρίες
για περιφερειακές αγορές όπως είναι η
ελληνική.

//

Η τάση που θα επηρεάσει τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια είναι η βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον
κ. Μπουχώρη. Η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο με περίπου 7,3
τρισ. δολ. για διαχείριση και βρίσκεται στην πρωτοπορία για προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων.

Πασχάλης Μπουχώρης
Managing Director, BlackRock
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Κρίσιμη για την επανεκκίνηση της οικονομίας η ενίσχυση
του θεσμού της εγγυοδοσίας
Ο Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, στην παρέμβασή του ανέφερε ότι
η πανδημική κρίση θα λειτουργήσει ως επιταχυντής νέων επενδυτικών προοπτικών στη χώρα,
λόγω και της ενεργοποίησης των πόρων από το
Ταμείο Ανάκαμψης, που θεσμοθέτησε η Κομισιόν.
«Κρίσιμος παράγοντας για την επανεκκίνηση της
οικονομίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και πρωτίστως για την υλοποίηση
έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι η τόνωση της ρευστότητας των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και
των Ελλήνων επιστημόνων, μέσω της ενίσχυσης
του θεσμού της εγγυοδοσίας» σημείωσε ο κ.
Μακέδος, εξηγώντας ότι «για να έρθουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, πρέπει πρώτα εμείς
να επενδύσουμε σε δύο συντελεστές: στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη λειτουργία
του κράτους, αλλά και στη στήριξη της μικρής
και μεσαίας επιχειρηματικότητας, ως βασική συνιστώσα του νέου οικονομικού υποδείγματος, που
επιβραβεύει την ποιότητα και την καινοτομία μακριά από κάθε είδους παρασιτισμό».
Ο κ. Μακέδος συνέχισε, σημειώνοντας ότι «σε
όλα τα έργα θα συνεισφέρουν και θα τα φέρουν
εις πέρας, κατά κύριο λόγο, οι χιλιάδες μικρές
και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, οι χιλιάδες
Έλληνες επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες». Όπως σημείωσε «στο ΤΜΕΔΕ ως μέλος
του AECM και σε συνεργασία με υπερεθνικούς
επενδυτικούς και χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς αναζητούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Διεκδικούμε και σχεδιάζουμε νέες πιστοληπτικές
γραμμές, προκειμένου να τονώσουμε ακόμα πιο
δυναμικά την πραγματική οικονομία και να διαμορφώσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα προσέλκυσης επενδύσεων».

//

Υπογράμμισε ότι πυξίδα για την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας θα πρέπει να είναι οι αλλαγές που επιβάλλει σε
όλες τις γραμμές παραγωγής η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που εγκαθιδρύθηκε ως απότοκη της κλιματικής κρίσης.
Επ’ αυτού είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο
σωστό δρόμο με τους στόχους που έθεσε
περί κλιματικής ουδετερότητας.

//

Εξήγησε ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει με αξιώσεις στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό σύστημα και
να αξιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες, αρκεί
να υπάρξει ένα υγιές οικοσύστημα για την απορρόφηση των πόρων που έρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Με σημεία αναφοράς την καινοτομία
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η χώρα, όπως
είπε, μπορεί να προάγει ένα σύνολο πράσινων και
βιώσιμων επενδύσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει
μεγάλα ενεργειακά project, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, συστήματα έξυπνων πόλεων και επενδύσεις που αφορούν την κυκλική οικονομία και
την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.
Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ τόνισε, ότι «στο Ταμείο
εν μέσω πανδημίας και lockdown συνεχίσαμε
απρόσκοπτα και ανταποκριθήκαμε πλήρως στα
αιτήματα των 5.500 επιχειρήσεων και των 30.000
πιστούχων - μελών μας, προσφέροντας ανάσες
ρευστότητας στην αγορά».

Κωνσταντίνος Μακέδος
Πρόεδρος, Ταμείο Μηχανικών &
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
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Κερδίζοντας το στοίχημα
της απολιγνιτοποίησης και
της ενεργειακής μετάβασης
Στην Γ' ενότητα του 3rd Athens Investment Forum, με θέμα «Κερδίζοντας το στοίχημα της
απολιγνιτοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης», συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος
Χρύσα Λιάγγου, η οποία στην εισαγωγή της μίλησε για το στοίχημα της ενεργειακής
μετάβασης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα μεταπολεμικά, όπου υπάρχουν σχέδια
και μεγάλοι επενδυτές έτοιμοι να στηρίξουν το νέο μοντέλο ανάπτυξης.
Την κεντρική ομιλία της ενότητας εκφώνησε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ.
Κωστής Χατζηδάκης. Ομιλίες εκφώνησαν ο κ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επίκουρος Καθηγητής
- Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Α.Ε., ο
κ. Ιωάννης Κοπανάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε. και ο κ. Αριστοτέλης
Χανταβάς, Επικεφαλής Enel Green Power & Πρόεδρος Solar Power Europe.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Ιδιωτικοποιήσεις, δίκτυα, ΑΠΕ, εξοικονόμηση και
απολιγνιτοποίηση οι κρίσιμοι τομείς για ενεργειακές
επενδύσεις
Νέες νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες προανήγγειλε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Στις ΑΠΕ, ο
κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι με νέα ρύθμιση που
ετοίμασε το ΥΠΕΝ οι επενδυτές δεν θα περιμένουν
πλέον από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση των έργων,
αλλά θα γίνεται με έγκριση μηχανικού. Ταυτόχρονα, ο υπουργός τόνισε πως προετοιμάζεται το νέο
νομοσχέδιο για την ενέργεια, που θα αφορά την
απλοποίηση των επόμενων φάσεων αδειοδότησης
των ΑΠΕ έως την άδεια λειτουργίας.

//

Ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύθηκε ότι δεν
θα αιφνιδιαστεί η αγορά αναφορικά με
την εξεύρεση λύσης για το έλλειμμα του
ΕΛΑΠΕ, που έχει ξεπεράσει τα 240 εκ.
ευρώ, λόγω των μειωμένων εισπράξεων
ΕΤΜΕΑΡ, ενώ απέρριψε προτάσεις για
κάλυψη του ελλείμματος από τους
καταναλωτές.

//

Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός, Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος

«Εκμεταλλευτήκαμε πέρυσι το πλεόνασμα για να
μην έχουμε αύξηση τιμολογίων, αλλά στη συνέχεια παρουσιάστηκε πρόβλημα στον ΕΛΑΠΕ και
στο ΕΤΜΕΑΡ από τότε που προέκυψε ο κορωνοϊός. Ζημίωσε ουσιαστικά τις εισπράξεις του
ΕΛΑΠΕ. Είναι πρόβλημα, αλλά θέλω να μπείτε στη
θέση μου και να σκεφτείτε τι θα κάνατε. Προτείνουν κάποιοι να πάμε στους καταναλωτές και
να πούμε να πληρώσουν αυτοί εν μέσω της πανδημίας. Είναι σε αρμονία αυτό με την ευρύτερη
κυβερνητική πολιτική; Μήπως πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι πρέπει όλοι να αναλάβουμε το βάρος, για να περάσουμε απέναντι διότι είμαστε σε
έκτακτες συνθήκες; Είναι απλή λογική. Δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουμε και αυτό είναι δέσμευση,
θα γίνει διάλογος. Θα κάνω συζητήσεις με όλους
τους εμπλεκόμενους. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, για να βρούμε δίκαιες λύσεις, που δεν θα
δημιουργήσουν θέμα στην εικόνα της Ελλάδας»,
σημείωσε ο υπουργός.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι υπό έγκριση τελεί
το επενδυτικό πλάνο του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-24 που προϋπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ
και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 7,5 εκ. έξυπνων μετρητών, ενώ, όπως είπε, στο πλαίσιο του
master plan απολιγνιτοποίησης υπάρχουν εκτός
από ιδιωτικές προτάσεις και 116 δημόσια σχέδια,
που φτάνουν τα 1,14 δισ. ευρώ.
«Η κυβέρνησή μας και οι φορείς δεν χρειάζονται
διαπιστευτήρια για τις ΑΠΕ, τις υποστηρίζουμε
όσο και οι επενδυτές. Δεύτερον, υπάρχουν οι καταναλωτές που πλήττονται από την πανδημία και
τρίτον, να προχωρήσουν οι βασικοί πυλώνες του
συστήματος, όπως είναι η ΔΕΗ. Στόχος μας είναι
να μη σπαταληθεί ό,τι έχουμε χτίσει στη ΔΕΗ»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν μπορούμε να γίνουμε Ευρώπη δίχως ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε
αναφερόμενος στο target model, τονίζοντας ότι
πρέπει «να δούμε το συμφέρον των παραγωγών
και των καταναλωτών. Είτε μιλάμε για βιομηχανία,
είτε για καταναλωτές, δεν είμαστε στην πιο ανθηρή περίοδο».
Ταυτόχρονα ο κ. Χατζηδάκης εστίασε στις επενδύσεις και έφερε πέντε παραδείγματα σε συνάρτηση με την ενεργειακή μετάβαση: Πρόκειται για
τις ιδιωτικοποιήσεις, όπου υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τα δίκτυα φυσικού αερίου και
ηλεκτρισμού, την ανάπτυξη των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την απολιγνιτοποίηση, όπου
υπάρχουν πλέον ιδιωτικά και δημόσια ώριμα έργα
ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του σχετικού σχεδίου. Σύμφωνα με τον υπουργό αναμένονται νέα μεγαλύτερα προγράμματα στο μέλλον
με πόρους ύψους 3 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν
από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2023. Επίσης,
σημείωσε ότι θα διατεθούν τουλάχιστον 600 εκ.
ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
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Target model, ιδιωτικοποιήσεις, δίκτυα και ΑΠΕ
οι τομείς όπου εστιάζει η ΡΑΕ αυτή τη στιγμή
Στον νευραλγικό ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Δαγούμας, κατά την ομιλία του. Στόχος της
Αρχής, όπως τόνισε, είναι να βοηθάει στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, να παρέχει ένα
σαφές και δίκαιο πλαίσιο για όλους τους συμμετέχοντες με σταθερότητα και προσέλκυση επενδύσεων.

//

Η ΡΑΕ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει άμεση
και έμμεση εμπλοκή στην ενεργειακή
μετάβαση είτε με δομικά μέτρα στην
αγορά, είτε διευκολύνοντας την είσοδο
νέων επενδυτών στους διαχειριστές,
είτε στην ανάδειξη νέων ρόλων στην
αγορά (aggregators κ.τ.λ.), είτε στην
επιτάχυνση διαδικασιών σημαντικών
επενδύσεων.

//

Βασικός ρόλος του Ρυθμιστή είναι να εναρμονίζει
το ρυθμιστικό του πλαίσιο με το ευρωπαϊκό και
αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές τώρα με το Target
model, που την 1η Νοεμβρίου θα είναι όλα έτοιμα
για να λειτουργήσει, με τη δημιουργία νέων φορέων όπως είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, την

επιτάχυνση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα,
το να δημιουργήσει δράσεις για να αντιμετωπίσει
πιθανά θέματα ενεργειακής ασφάλειας που να
βασίζονται και σε θέματα οικονομικής αποτελεσματικότητας, τη διείσδυση των ΑΠΕ, η οποία είναι πάνω από το 25% στο ενεργειακό μείγμα, ενώ
έχουν ήδη δρομολογηθεί πάνω από 2,6 GW ΑΠΕ
σε διαγωνισμούς που έχουν κατοχυρωθεί.
Όπως δήλωσε ο κ. Δαγούμας, το ΕΣΕΚ θέτει το
πλαίσιο, όπου προσαρμόζεται ο ρυθμιστής και
όλοι οι φορείς, για να υπάρχει μία ομοιογένεια των
αποφάσεων προς μία κοινή κατεύθυνση, ενώ οι
κρίσιμες εξελίξεις κατά τον τρέχοντα μήνα είναι
το Target model, η πολιτική ΑΠΕ, οι επενδύσεις
σε δίκτυα, καθώς και η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΠΑ
Υποδομών και ΔΕΔΔΗΕ.
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ υπογράμμισε επίσης ότι θεωρεί πιθανό να ξεπεραστεί ο εθνικός στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ για το 2030 και στάθηκε στη
σημασία της στήριξης των ιδιωτικοποιήσεων και
των υποδομών στο φυσικό αέριο, ώστε να γίνει η
χώρα μας ενεργειακός κόμβος.

Αθανάσιος Δαγούμας
Πρόεδρος, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
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Οργανικά και με εξαγορές θα πετύχουμε τον στόχο για ΑΠΕ
600 MW έως το 2025
Η ενεργειακή μετάβαση είναι η σημαντικότερη
εξέλιξη στην ενεργειακή βιομηχανία, σύμφωνα
με τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Γενικό Διευθυντή
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ των ΕΛΠΕ. Όπως
είπε, αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη όχι μόνο
λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά όπως υπογράμμισε «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και η αύξηση
των ΑΠΕ την κάνουν ολοένα και πιο επιτακτική».

//

Όπως είπε, ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει ως
κεντρικό σημείο της στρατηγικής του
την ενεργειακή μετάβαση, βελτιώνοντας
τις αποδόσεις στις βασικές του
δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα
διαφοροποιημένο ενεργειακό κεφάλαιο.

//

Ο Όμιλος έχει θέσει τρεις βασικούς άξονες, ώστε
να καταστεί πιο «πράσινος». «Ο πρώτος είναι η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Ο δεύτερος
άξονας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο
Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις πάνω από 3 δισ. ευρώ
προς την κατεύθυνση αυτή και μπορεί να κάνει
επιλεγμένες επενδύσεις αναβάθμισης και να στηρίξει την εμπορική δραστηριότητα στις περιοχές
που δραστηριοποιείται. Τρίτος και σημαντικός
άξονας είναι η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, το φυσικό αέριο και
την ηλεκτροπαραγωγή, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες για την ενεργειακή μετάβαση»
τόνισε. Όπως σημείωσε ο κ. Αλεξόπουλος, όλα
αυτά βασίζονται πάνω σε μία θεμελιώδη αρχή: τη
διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος.

//

Ο κ. Αλεξόπουλος χαρακτήρισε φιλόδοξο
αλλά επιτεύξιμο τον εταιρικό στόχο για
50% βελτίωση του αποτυπώματος CO2
έως το 2030 μέσω της ενεργειακής
αποδοτικότητας, που είναι η αφετηρία
σε όλες τις δραστηριότητες, της
ανακύκλωσης και της ηλεκτροκίνησης.

//

Ανάμεσα στους στόχους του Ομίλου είναι η ανακύκλωση και χρήση βιώσιμων πρώτων υλών, η
παραγωγή χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και
η παροχή υπηρεσιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.
Ειδικά για τις ΑΠΕ, ο στόχος των ΕΛΠΕ είναι η
ανάπτυξη μίας σημαντικής δραστηριότητας με
την εγκατεστημένη ισχύ να φτάνει τα 300 MW
έως το 2021 και τα 600 MW έως το 2025. Ο Όμιλος σκοπεύει να το επιτύχει αυτό μέσω οργανικής
ανάπτυξης και στοχευμένων εξαγορών. «Έχουμε
σήμερα ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ της τάξης των 1000 MW, κυρίως αποτελούμενο από αιολικά και φωτοβολταϊκά σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Παράλληλα όμως και
για να φτάσουμε γρήγορα στους στόχους μας,
εξετάζουμε και την εξαγορά ώριμων έργων ή χαρτοφυλακίων ώριμων έργων. Ο συνδυασμός αυτών
των δύο θα μας πάει στους στόχους μας ίσως και
νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό» σημείωσε.
Ο κ. Αλεξόπουλος χαρακτήρισε ως εμβληματικό
το μεγάλο έργο του φωτοβολταϊκού της Κοζάνης, ισχύος 204 MW, το οποίο θα δημιουργήσει
350 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του και
θα έχει υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Γιώργος Αλεξόπουλος
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων
Δραστηριοτήτων & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
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Νέες δραστηριότητες, διεθνή έργα και επιθετική εμπορική
πολιτική το τρίπτυχο της στρατηγικής της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Ο κ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., στάθηκε στις
πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ενεργειακός κλάδος ως αποτέλεσμα της
απολιγνιτοποίησης, της διακύμανσης των τιμών,
της πανδημίας και της γεωπολιτικής αστάθειας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΠΑ επιδιώκει
να γίνει οδηγός στις εξελίξεις και προς αυτή την
κατεύθυνση ολοκλήρωσε με επιτυχία τον μετασχηματισμό της σε τρεις διακριτές εταιρείες
(Εμπορίας, Υποδομών, Διεθνών Έργων).

//

Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο άντεξε
στην
πανδημία,
αλλά
ανέκτησε
σημαντικό μερίδιο αγοράς και μειώνει
τις τιμές στο πλαίσιο μιας επιθετικής
εμπορικής πολιτικής με εξειδικευμένα
και ανταγωνιστικά πακέτα για κάθε
κατηγορία πελατών της.

//

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ξιφαράς, η επιχείρηση ολοκλήρωσε, απρόσκοπτα
και επιτυχώς, τον μετασχηματισμό της σε τρεις
διακριτές εταιρείες, με πλήρη λειτουργική αυτονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την εργασιακή
ειρήνη.

Κωνσταντίνος Ξιφαράς
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ στο νέο business plan για την περίοδο
2020 - 2024 επιταχύνει τη μετατροπή της από
εταιρεία αερίου σε μια σύγχρονη εταιρεία ενέργειας, με αυξημένη καθετοποίηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της δραστηριότητας λιανικής και την ενίσχυση των συνεργειών με
τη χονδρική, σημείωσε ο κ. Ξιφαράς και συνέχισε
λέγοντας πώς στόχος, επίσης, είναι η αύξηση
της ανταγωνιστικότητας στη βασική εμπορική
δραστηριότητα, μέσα από τη δημιουργία μιας
ευέλικτης οργανωτικής δομής στον Όμιλο, την
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού και
την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών.

//

Σύμφωνα
με
τον
ίδιο,
ανάμεσα
στα επιτυχημένα βήματα που έχει
πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής η ΔΕΠΑ,

συγκαταλέγεται η επαναδιαπραγμάτευση
των μακροχρόνιων συμβολαίων της, η
κλιμάκωση της δραστηριοποίησης στα
διεθνή έργα και η δυναμική είσοδος στο
LNG.

//

Χαρακτηριστική επίσης είναι η είσοδος και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με επενδύσεις που
ξεπερνούν τα 200 εκ. ευρώ σε τομείς όπως οι μικρές χρήσεις LNG, το bunkering, η αεριοκίνηση
και τα ανανεώσιμα αέρια. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάζει ένα καινοτόμο πλοίο μεταφοράς LNG
που θα τροφοδοτεί τα λιμάνια της ευρύτερης
Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αναπτύσσει περαιτέρω την αεριοκίνηση στη
χώρα μας, επεκτείνοντας το πανελλαδικό της
δίκτυο πρατηρίων CNG, FISIKON, ενώ δρομολογεί
ήδη και την είσοδό της στις ΑΠΕ, αλλά τα ανανεώσιμα καύσιμα αέρια, όπως το υδρογόνο και το
βιομεθάνιο. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 120
εκ. ευρώ, η ΔΕΠΑ στοχεύει στη δημιουργία ενός
«πράσινου» χαρτοφυλακίου ισχύος άνω των 200
MW, συμμετέχοντας σε φωτοβολταϊκά ή αιολικά
έργα που βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης ή σε
λειτουργία.
Τέλος, ο κ. Ξιφαράς, υπογράμμισε ότι η ΔΕΠΑ
κλιμακώνει τη συμμετοχή της στα μεγάλα διεθνή έργα, όπως οι αγωγοί EastMed και IGB και ο
Τερματικός Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη,
που συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την ενεργειακή
ασφάλεια Ελλάδας και Ευρώπης, ενώ αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας.
Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΠΑ έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον κορυφαίων εγχώριων και διεθνών
επενδυτών, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης αποκρατικοποίησης, καθώς γνωρίζουν ότι με τη συμμετοχή τους εξασφαλίζουν ηγετική θέση στην
ελληνική αγορά ενέργειας και πρωταγωνιστικό
ρόλο στις ενεργειακές εξελίξεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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Στο δικό της «green deal» βασίζεται το επιχειρησιακό
σχέδιο της ΔΕΗ

//

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ στηρίζεται σε τρεις βασικούς κανόνες: στο δικό της «green
deal», στην πελατοκεντρική προσέγγιση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στα δίκτυα,
στα μέσα παραγωγής και στην εμπορία, όπως τόνισε ο κ. Ιωάννης Κοπανάκης, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε.

//

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το «green deal» περιλαμβάνει την απολιγνιτοποίηση με τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και το κλείσιμο
των ορυχείων αλλά ταυτόχρονα και τη διείσδυση στις ΑΠΕ, με κυριότερη δράση την ανάπτυξη
μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στα αποκατεστημένα ορυχεία. «Έτσι η ΔΕΗ θα γίνει μοχλός
της ενεργειακής μετάβασης της χώρας και ένας
από τους μεγαλύτερους επενδυτές ΑΠΕ στην Ελλάδα», είπε, σημειώνοντας ότι επίσης το «green
deal» περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων μέσων παραγωγής ενέργειας, φιλικότερων στο περιβάλλον
και με μελλοντικές επενδύσεις στις ίδιες τις αποκαταστημένες περιοχές.
«Η απολιγνιτοποίηση δεν είναι κάτι που ξεκινάει τώρα, ξεκίνησε εδώ και μία δεκαετία, αρχικά
για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά ειδικότερα
τα τελευταία έτη εντείνεται για κοστολογικούς
λόγους. Η οικονομική επίπτωση στη ΔΕΗ από τη
λειτουργία των παλιών λιγνιτικών μονάδων είναι
δυσβάσταχτη», είπε, σημειώνοντας ότι συσσωρεύεται έτσι κάθε χρόνο μία ζημία για τη ΔΕΗ από
200 – 300 εκ. το έτος. «Αυτό που αλλάζει είναι η
αναγνώριση και η αποδοχή του προβλήματος και
η αντιμετώπισή του με σχέδιο, με προοπτική για
το μέλλον, συντεταγμένα, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των εμπλεκόμενων και διασφαλίζοντας τους απαιτούμενους οικονομικούς
πόρους», τόνισε.

Ιωάννης Κοπανάκης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

«Η ΔΕΗ δεν φεύγει από τις λιγνιτικές περιοχές,
αντίθετα παραμένει με ισχυρή παρουσία, αλλάζοντας όμως το ενεργειακό της προφίλ με βάση
τις μελλοντικές της ανάγκες. Οι περιοχές αυτές
καθιερώνονται ως κομβικοί πυλώνες της πράσινης μετάβασης της Ελλάδας μέσω και των επενδύσεων της ΔΕΗ με ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας

έργων ΑΠΕ και άλλων επενδύσεων», είπε, τονίζοντας ότι το όλο εγχείρημα θα γίνει με σεβασμό
στο περιβάλλον, στους εργαζόμενους και στις
τοπικές κοινωνίες. Ο κ. Κοπανάκης ανέφερε στη
συνέχεια τις δράσεις της ΔΕΗ για κάθε έναν από
αυτούς τους τομείς. Αναφερόμενος στους εργαζόμενους, ο κ. Κοπανάκης επεσήμανε ότι έχουν
ολοκληρωθεί δύο προγράμματα οικειοθελούς
αποχώρησης, το πρώτο αποκλειστικά για τους
εργαζόμενους των λιγνιτικών περιοχών με συμμετοχή άνω του 90%. Επίσης, όπως είπε, θα υπάρξει
αξιοποίηση του προσωπικού στις νέες δραστηριότητες.
Σχετικά με τις τοπικές κοινωνίες με λιγνιτική παραγωγή, ο κ. Κοπανάκης ανέφερε ότι υπάρχουν
τρεις άξονες, ο πρώτος είναι η κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης με νέα έργα. Όπως είπε οι
επενδύσεις τηλεθέρμανσης θα ανέλθουν στα
100 εκ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια. Ο δεύτερος
άξονας δράσης αφορά την ανάπτυξη μεγάλων
φωτοβολταϊκών πάρκων 2,4 GW καθώς και άλλων
ενεργειακών έργων στα πρώην ορυχεία και ο τρίτος επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, βιομάζα, υδρογόνο και άλλες νέες τεχνολογίες.
Αυτές οι δράσεις, όπως υπογράμμισε, αποτελούν
ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα της
ΔΕΗ, που μαζί με τις αποκαταστάσεις των εδαφών και τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος θα ανέλθει σε 2,2 δισ. ευρώ και θα
δημιουργήσει περίπου 900 μόνιμες και 3.000 προσωρινές για την κατασκευαστική περίοδο νέες
θέσεις εργασίας. «Η εκτίμησή μας για τις επενδύσεις εκτός της ΔΕΗ είναι ότι μπορεί να προσεγγίσουν άλλο 1 δισ. ευρώ και να δημιουργήσουν
άλλες 1.700 μόνιμες και 2.900 προσωρινές θέσεις
εργασίας» σημείωσε ο λ. Κοπανάκης.
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Οι πράσινοι τομείς όπου μπορεί να εστιάσει η Ελλάδα,
σύμφωνα με την Enel
Ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power & Πρόεδρος του
SolarPower Europe, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για την
ενεργειακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
της Ελλάδας.
Η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία είναι το βασικό
εργαλείο της ΕΕ, για να γίνει πρωτοπόρος της
αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως
είπε, θα αναθεωρηθούν πολλές υφιστάμενες νομοθεσίες και θα δημιουργηθούν νέες, με στόχο
την προώθηση πράσινων επενδύσεων. «Το κύριο
εργαλείο για τη στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ύψους
1,1 τρισ. ευρώ, με κύριο σκοπό να βοηθήσει τις
λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης να απανθρακοποιήσουν τις τοπικές τους οικονομίες. Ο προϋπολογισμός θα ενισχυθεί και άλλο, ειδικά μετά την
έξαρση της πανδημίας με το νέο προσωρινό εργαλείο Νext Generation EU ύψους 750 δισ. ευρώ.
Ένα σύνολο δηλαδή των 1,85 τρισ. ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένα από τα πρώτα κράτη - μέλη που δεσμεύτηκαν να αποσύρουν τις λιγνιτικές μονάδες
τους έως το 2023 και να προχωρήσουν σε πλήρη
απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ενέργειας έως
το 2028. Έως το 2030 η Ελλάδα σχεδιάζει να έχει
35% από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας», είπε ο κ. Χαντάβας.
Η ενεργειακή μετάβαση στη χώρα μας είναι περισσότερο μια μεγάλη ευκαιρία σημείωσε ο κ. Χαντάβας, αν συνδυάσουμε τις ΑΠΕ με τεχνολογίες
αποθήκευσης, μπορούμε, όπως είπε, να πετύχουμε ένα κατεξοχήν πράσινο ενεργειακό σύστημα
χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία του.

//

«Το μεγάλο εγχώριο δυναμικό των ΑΠΕ
δημιουργεί το περιβάλλον, για να γίνει
η Ελλάδα ηγέτης και στην παραγωγή
πράσινου υδρογόνου, τεχνολογία που
κρίνεται ως άκρως απαραίτητη για
την απολιγνιτοποίηση ολόκληρης της
οικονομίας» σημείωσε.

//

Ο ίδιος μίλησε για τις ευρείες προσπάθειες και
επενδύσεις της Enel για μείωση των εκπομπών
CO2 και του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της
ως παράδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις.
Η εταιρεία επένδυσε μέχρι στιγμής εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ για έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και
έχει φτάσει πλέον τα 58 έργα σε 24 διαφορετικούς
νομούς με ισχύ 475 MW και, όπως επεσήμανε,
κάθε έργο νέο βασίζεται στο μοντέλο βιωσιμότητας, δημιουργώντας αμοιβαία αξία με τις τοπικές
κοινωνίες. Το σύμπλεγμα αιολικών του Καφηρέα
αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στον ελληνικό χώρο
και μία επένδυση άνω των 300 εκ. ευρώ, ενώ αποτελεί ορόσημο στον τομέα των ΑΠΕ.
Παρά τις όποιες αβεβαιότητες του παρελθόντος,
είπε ο κ. Χαντάβας, η Ελλάδα μπορεί να είναι
ένας από τους σταθμούς επενδύσεων της εταιρείας που υλοποιεί ήδη μεγάλες επενδύσεις στην
Ευρώπη. Τα πράσινα λιμάνια είναι ένας υποσχόμενος νέος τομέας, που ο κ. Χανταβάς ανέφερε ως
παράδειγμα επενδύσεων και μαζί με τα υβριδικά,
τα έξυπνα νησιά και το repowering συγκαταλέγονται ανάμεσα στις προτάσεις της Enel για την
χώρα μας.

Αριστοτέλης Χαντάβας
Επικεφαλής Ευρώπης, Enel Green Power & Πρόεδρος,
SolarPower Europe S.A.
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Ενεργειακές υποδομές Η μετεξέλιξη και οι επενδυτικές
προκλήσεις
Στην Ενότητα Γ2’ του 3rd Athens Investment Forum για την ενέργεια με θέμα
τη μετεξέλιξη και τις επενδυτικές προκλήσεις, συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος
Χάρης Φλουδόπουλος. Κεντρικός ομιλητής της ενότητας ήταν ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης. Ομιλίες εκφώνησαν ο κ. Μάνος
Μανουσάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ, ο κ. Αναστάσιος Μάνος,
Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο κ. Nicola Battilana, CEO, Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΔΕΣΦΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, Project Director
Gastrade, ο κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Εταιρείας Διανομής Αερίου
Αττικής Μ.Α.Ε. και ο κ. Μανώλης Σιγάλας, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος για τη
Ν. Ευρώπη, Hill International.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μεγάλες επενδύσεις σε διάφορους τομείς κινούν την
περιέργεια του παγκόσμιου επενδυτικού γίγνεσθαι

//

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, έθεσε ως
βασικά ερωτήματα το πώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα φιλική προς τις επενδύσεις
και πώς θα περάσει στην ανάπτυξη.

//

«Είναι πολύ ουσιαστική η συζήτηση γύρω από τις
επενδυτικές δομές, τη μετεξέλιξη και τις επενδυτικές προκλήσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι επενδυτικές προκλήσεις προκύπτουν όταν
υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον. Από την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έστειλε ένα μήνυμα
ότι η χώρα αλλάζει, μεταρρυθμίζει τις παθογένειες του παρελθόντος και ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Το μήνυμα αυτό έχει περάσει πραγματικά στη διεθνή επενδυτική κοινότητα γι’ αυτό και
αυτή τη στιγμή βλέπουμε, μετά από μία περίοδο
χωρίς μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, ο ένας
μετά τον άλλον, μεγάλοι επενδυτές να παρουσιάζονται για στρατηγικές επενδύσεις», σημείωσε ο
κ. Παπαθανάσης.

//

Όπως είπε, δεν είναι μόνο το Ελληνικό,
το οποίο σηματοδοτεί μια άλλη εποχή,
δεδομένου ότι είναι το μεγαλύτερο
έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη,
αλλά και άλλες μεγάλες επενδύσεις
σε διάφορους τομείς, που κινούν την
περιέργεια του παγκόσμιου επενδυτικού
γίγνεσθαι.

//

Νικόλαος Παπαθανάσης

Έφερε ως θετικό παράδειγμα την αμερικανική
DFC, που ήρθε να επενδύσει στα ελληνικά ναυπηγεία και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα λιμάνια
Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, καθώς και τη
Microsoft, που αποφάσισε να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στη χώρα μας, όπως και άλλες
επενδύσεις από χώρες όπως το Ισραήλ. Αναφέρθηκε στην περίπτωση της ΕΛΒΟ, κατά την οποία

ένα κάποτε δυνατό εργοστάσιο, όπως σημείωσε,
βιώνει μια αναγέννηση και δημιουργεί εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας σε μία περιοχή κρίσιμη
για την ανεργία, όπως είναι εκείνη της Σίνδου στη
Θεσσαλονίκη.
«Περάσαμε μέσα από την κρίση ως παράδειγμα
προς μίμηση, περάσαμε στην επανεκκίνηση της
οικονομίας με μέτρα, που πρέπει να κριθούν μόνο
σε συνάρτηση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και τις άλλες βιομηχανικές χώρες του Νότου. Η
Ελλάδα, που το α’ εξάμηνο είχε ύφεση 7,9%, θα
πρέπει να συγκριθεί με τον μέσο όρο της ύφεσης των άλλων ευρωπαϊκών χωρών χωρίς να
υπάρχει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα πέρασε μέσα
από μία οικονομική κρίση. Έχουμε ένα μέσο όρο
χαμηλότερο από την Ευρώπη και από άλλες χώρες ισχυρές βιομηχανικά όπως η Γαλλία, η Ιταλία
και η Ισπανία. Ανεβήκαμε 9 θέσεις στην παγκόσμια ανταγωνιστική θέση και ταυτόχρονα είχαμε
αύξηση των ξένων επενδύσεων και ανεβήκαμε 6
θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη», είπε ο κ Παπαθανάσης και τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωράει με στόχο τη βιώσιμη κυκλική οικονομία μακριά
από την μονοθεματική εξάρτηση από τον Τουρισμό και με τη βιομηχανία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Παράλληλα, έδωσε έμφαση
στη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μας και
στα μεγάλα έργα υποδομής, όπως το τερματικό
LNG της Αλεξανδρούπολης και στην ανάπτυξη
δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού.

Αναπληρωτής Υπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης
& Επενδύσεων
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Ο ΑΔΜΗΕ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την
απότομη στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη
Το επενδυτικό σχέδιο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για αυτή
τη δεκαετία αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ και τον καθιστά τον μεγαλύτερο ενεργειακό επενδυτή στη
χώρα, τόνισε ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ και στις απαραίτητες
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, ώστε να
καταφέρει να ενταχθεί η Ελλάδα στον «πράσινο χάρτη» της ενέργειας. «Η κλιματική αλλαγή,
την οποία βιώνουμε επώδυνα τον τελευταίο καιρό, δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρία», σημείωσε
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «ο ΑΔΜΗΕ θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την απότομη στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη».
Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη προτεραιότητα
για τον ΑΔΜΗΕ αποτελεί η διασύνδεση των Κυκλάδων στην υψηλή τάση, έργο συνολικού ύψους
832 εκ. ευρώ.

//

Όπως σημείωσε, έχουν ολοκληρωθεί τα
τρία από τα τέσσερα στάδια του έργου,
«το οποίο αναμένεται να θωρακίσει το
σύμπλεγμα νησιών σε συνθήκες υψηλής
ζήτησης» και να αυξήσει τον ηλεκτρικό
χώρο για ΑΠΕ κατά 300 MW.

//

Επίσης ανήγγειλε ότι ο διαχειριστής πρόκειται να
εγκαινιάσει τη διασύνδεση της Νάξου και ακολουθεί το δεύτερο καλώδιο Λαυρίου - Σύρου. Ο
κ. Μανουσάκης επεσήμανε, επίσης, ότι μέχρι το
τέλος του 2020, εκτιμάται ότι θα εκκινήσει το τέταρτο στάδιο διασύνδεσης, στο οποίο περιλαμβάνονται η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Σέριφος και η Μήλος.
Όπως σημείωσε ο κ. Μανουσάκης, η διπλή δια-

δύνδεση της Κρήτης δημιουργεί χώρο άνω των
100 MW για την αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού στο μεγαλύτερο ελληνικό νησί, που
θα αξιοποιηθεί και για την κατανάλωση στο νησί
αλλά και για εξαγωγή από αυτό. Μέχρι σήμερα
η Κρήτη είναι το πιο ρυπογόνο νησί, καθώς ηλεκτροδοτειται από εργοστάσια που καίνε μαζούτ
και ντίζελ και για τον λόγο αυτό η διασύδνεση
της Κρήτης βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του υπουργείου Ενέργειας και του ΑΔΜΗΕ.
Το πρώτο βήμα αυτής της διπλής διασύνδεσης
προχωράει με τη σύνδεση του καλωδίου ανάμεσα
στα Χανιά και τη Νεάπολη της Λακωνίας.

//

Το υποβρύχιο καλώδιο που είναι μήκους
135 χλμ., το μεγαλύτερο σε μήκος καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως,
είναι ένα έργο εξαιρετικών τεχνικών
προκλήσεων που θα ολοκληρωθεί σε δύο
στάδια: το πρώτο καλώδιο στο τέλος του
2020, το δεύτερο στις αρχές του 2021
και θα καλύψει το 35% των ενεργειακών
αναγκών της Κρήτης.

//

Όπως σημείωσε μέχρι το 2027 στην «πρίζα» θα
μπουν τα Δωδεκάνησα και έως το 2029 θα έχει
ολοκληρωθεί η διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου. Οι διασυνδέσεις αυτές θα δημιουργήσουν
επιπλέον ηλεκτρικό χώρο άνω των 1.000 ΜW για
νέες ΑΠΕ στην περιοχή.
Σχετικά με τα υπεράκτια αιολικά, ο κ. Μανουσάκης δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του γερμανικού
μοντέλου για την ανάπτυξη των απαραίτητων
ηλεκτρικών διασυνδέσεων, όπου οι διαχειριστές
είναι αρμόδιοι για τις διασυνδέσεις των μεγάλων
αυτών έργων, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση και
στην αποθήκευση ενέργειας.

Μάνος Μανουσάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
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Ο ΔΕΔΔΗΕ μετατρέπεται σε σύγχρονο ενεργειακό διαχειριστή

//

Ο μετασχηματισμός σε έναν σύγχρονο ενεργειακό διαχειριστή με κυρίαρχο ρόλο στην
ηλεκτροκίνηση και στις σχετικές υποδομές φόρτισης και δικτύου αποτελεί μεγάλο στοίχημα
για τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως υποστήριξε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας.

//

Ο κ. Μάνος ανέφερε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ διαχειρίζεται
ένα δίκτυο με συνολικό μήκος περί τα 242 χιλ.
χλμ., απασχολεί 5.800 άτομα προσωπικό και εξυπηρετεί 7,5 εκ. πελάτες σε κάθε γωνιά της χώρας.
Έχει συνδέσει 58 χιλ. ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής
ηλεκτρισμού και υλοποιεί κάθε χρόνο επενδύσεις
περί τα 200 εκ. ευρώ.
«Η νέα διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ κλείνει έναν χρόνο
από την ανάληψη των καθηκόντων της και από
την πρώτη στιγμή έθεσε ένα βασικό στόχο: τον
μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν σύγχρονο
διαχειριστή ενέργειας, που θα μπορέσει να διευκολύνει και να επιταχύνει τη μετάβαση της αγοράς
ενέργειας σε μία αγορά ενεργών καταναλωτών
και νέων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, υλοποιώντας ταυτόχρονα τους στόχους του
ΕΣΕΚ», σημείωσε.
Όπως είπε, η νέα οργανωτική δομή έχει ήδη αρχίσει να αντιστρέφει το κλίμα της αποεπένδυσης
της εταιρείας. Σύμφωνα με τον κ. Μάνο, ο ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία πενταετία ήταν ο μοναδικός
διαχειριστής στην Ευρώπη, που είχε μειούμενη
ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση. Αυτό σημαίνει ότι
οι επενδύσεις κάθε χρόνο ήταν λιγότερες από τις
αποσβέσεις. Όπως τόνισε, ήταν ο μόνος διαχειριστής στην Ευρώπη που έχανε αξία.

Αναστάσιος Μάνος
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον κ. Μάνο, ο στόχος για το 2020
είναι να προχωρήσει σε αύξηση των επενδύσεων και της περιουσιακής βάσης μετά από πολλά
χρόνια, «ώστε να αποτελέσει έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης όχι μόνο για την ελληνική αγορά
ανάπτυξης αλλά και για ολόκληρη την ελληνική
οικονομία και κοινωνία».

Όπως σημείωσε, με στόχο τον εκσυγχρονισμό
της, η εταιρεία ψηφιοποιείται και υλοποιεί σχέδια
και δράσεις σε τρία επίπεδα: Στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, στο δίκτυο διανομής και
στην εξυπηρέτηση των πελατών.

//

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον
ίδιο, ότι κατά το α΄εξάμηνο του 2020
ο ΔΕΔΔΗΕ ανταποκρίθηκε σε τριπλάσια
αιτήματα συνδέσεων ΑΠΕ σε σχέση με
όλο το 2019 τόσο σε πλήθος, όσο και σε
ισχύ.

//

Σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον κ. Μάνο, είναι εύκολα αντιληπτή σε όποιον Έλληνα πολίτη θέλει να
συνδεθεί, να δηλώνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά τη
βλάβη του μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή
στο κινητό του τηλέφωνο ή εναλλακτικά μέσα
από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ ή από την αναβαθμισμένη τηλεφωνική εξυπηρέτηση που είναι
22% πιο γρήγορη σε σχέση με το παρελθόν.
Τέλος, ο κ. Μάνος τόνισε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ από
την αρχή του χρόνου ήρθε σε επαφή με τη ΡΑΕ
και ολοκληρώνεται με ένα γόνιμο διάλογο ή νέα
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ρυθμιζόμενου εσόδου, εναρμονίζοντας τον ΔΕΔΔΗΕ με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έτσι θα ξεφύγει από την
ετήσια απόδοση και θα πάει σε τετραετή πλάνα,
ώστε να ανοίγεται ο δρόμος για την προσέλκυση τόσο σοβαρών στρατηγικών επενδυτών στην
ιδιωτικοποίησή του, όσο και να δημιουργεί ταυτόχρονα το σωστό και υγιές επενδυτικό πλαίσιο για
μακρόπνοες επενδύσεις.
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Επενδύσεις στο δίκτυο και το υδρογόνο για την επόμενη
ημέρα
Ο ΔΕΣΦΑ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου της χώρας, με έργα στο εσωτερικό αλλά και
στις διασυνδέσεις με γειτονικές αγορές, όπως
ανέλυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ,
κ. Nicola Battilana. Στόχος του διαχειριστή είναι
επίσης οι επενδύσεις στο υδρογόνο, ώστε να
συμβαδίσει ο ΔΕΣΦΑ με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
στην ενεργειακή μετάβαση και να επιτύχει τους
φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης.
Επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, που
θα αναβαθμίσουν το σύστημα της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και ευελιξία εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περιοχής,
περιλαμβάνει το νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης (2021 - 2030) του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με
όσα ανέφερε ο CEO της εταιρείας.
O κ. Battilana αναφέρθηκε στις παραμέτρους
που καθιστούν την Ελλάδα ιδανική χώρα για την
ανάπτυξη επιπλέον επενδύσεων στο δίκτυο φυσικού αερίου, με σημαντικότερη τη στρατηγική
γεωγραφική θέση της, η οποία επιτρέπει στον ΔΕΣΦΑ να συνεργάζεται με άλλα δίκτυα (όπως ο ΤΑΡ
και ο IGB) και να επεκτείνει τις δραστηριότητές
του.

//

Ακόμη, επισήμανε ότι το νέο δεκαετές
πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις
για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού
αερίου, τη δημιουργία νέων σταθμών
συμπίεσης και την ενίσχυση των ήδη
υφισταμένων.

//

Nicola Battilana
CEO, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου - ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη των υποδομών, που είναι απαραίτητες για τη διείσδυση του
«Small-Scale LNG» (ssLNG) σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς, όπως η ναυτιλία, καθώς και για
την απόκτηση πρόσβασης στο φυσικό αέριο και
από νέες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία και
η Δυτική Ελλάδα, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στο FSRU Αλεξανδρούπολης, Τέλος, ανα-

φέρθηκε και στο πρόγραμμα «Poseidon Med II»
(PMII), το οποίο μελετά υποδομές ssLNG στους
λιμένες της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του
Ηρακλείου, ενώ ο λιμένας του Πειραιά προβλέπεται να ανεφοδιάζεται απευθείας από τη Ρεβυθούσα.
Όπως είπε, οι συγκεκριμένες επενδύσεις είναι
απαραίτητες, προκειμένου το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα να είναι αξιόπιστο και ευέλικτο,
στοιχεία που προαποαιτούνται για την ανταπόκρισή του στην αυξανόμενη ζήτηση. Η υλοποίηση
αυτών των project απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, που θα απασχολείται για τα επόμενα χρόνια,
ενώ η χρηματοδότησή τους θα γίνει σχεδόν αποκλειστικά μέσω ελληνικών παρόχων. Όλα αυτά,
σε συνδυασμό με τους πολλαπλασιαστικούς συντελεστές, οι οποίοι συνδέονται με αυτά τα έργα,
αποτελούν μια μεγάλη επιτυχία των λειτουργιών
και της δραστηριότητας του ΔΕΣΦΑ.

//

Σύμφωνα με τον κ. Battilana, όλες
οι επενδύσεις είναι σύμφωνες με την
πράσινη μετάβαση της χώρας, αφού οι
υποδομές του ΔΕΣΦΑ θα υφίστανται ήδη
όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή και η χρήση
του υδρογόνου και θα αποτελούν ένα
εναλλακτικό μέσο για την αποθήκευση
ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ μέσω
του ΔΕΣΦΑ.

//

«Συμμετέχουμε σε project και παρακολουθούμε
μελέτες που έχουν ως τελικό στόχο να επιτύχουν
το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας, προκειμένου
το δίκτυο να είναι έτοιμο για τη χρήση υδρογόνου. Το να μπορέσει το υδρογόνο να φτάσει σε
απομακρυσμένες περιοχές αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πράσινης μετάβασης. Μάλιστα,
όταν ολοκληρωθεί η πράσινη μετάβαση και το
υδρογόνο θα χρησιμοποιείται αντί του φυσικού
αερίου, οι υποδομές μας θα μπορούν να αποτελούν εργαλείο μεταφοράς του», κατέληξε.
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Τα οφέλη του LNG Αλεξανδρούπολης για τη χώρα
και την περιοχή
Η σημασία του πλωτού τερματικού LNG της Αλεξανδρούπολης ως νέα πύλη εισόδου για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή ήταν το θέμα της
ομιλίας του κ. Κωνσταντίνου Σιφναίου, Project
Director της Gastrade S.A.

//

Όπως είπε ο κ. Σιφναίος, υπάρχει μία
μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή της
Νοτιανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα
για την Ελλάδα ως ηγέτη της περιοχής
στα αμέσως επόμενα χρόνια να
μεταμορφώσουν το ενεργειακό τους
μοντέλο και να μετακινηθούν από ένα
σύστημα που εξαρτάται από τον άνθρακα
και το πετρέλαιο σε ένα σύστημα χωρίς
άνθρακα.

//

Όπως είπε, το σημαντικότερο ενεργειακά προϊόν
που θα μας μεταφέρει από την οικονομία του άνθρακα στην πράσινη οικονομία, είναι το φυσικό
αέριο, καθώς μειώνει σημαντικά τους ρύπους και
ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ο ίδιος
εκτιμά ότι το έργο θα δημιουργήσει μεγαλύτερη
ενεργειακή ρευστότητα στην αγορά, θα επιτρέψει τη μείωση του ενεργειακού κόστους και θα
διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, εστίασε στον ρόλο του
φυσικού αερίου ως μεταβατικό καύσιμο κατά τα
επόμενα 20 χρόνια.

Κωνσταντίνος Σιφναίος
Project Director, Gastrade S.A.

Όπως είπε, η μετάβαση αυτή στο φυσικό αέριο
περνάει μέσα από την απόσυρση των λιγνιτικών
μονάδων, την ενίσχυση της χρήσης του από οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, νέα δίκτυα πόλεων, την επέκταση των
υφισταμένων για παροχή σε περιοχές, που δεν
προβλέπονται δίκτυα ή είναι ασύμφορα οικονομικά. Επίσης, η μετάβαση θα γίνει, όπως είπε, με
χρήση του φυσικού αερίου στις μεταφορές για
αυτοκίνητα απευθείας, είτε έμμεσα μέσω της ηλεκτροκίνησης, σε φορτηγά με LNG και στα πλοία,
εισάγοντας το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως
καύσιμο.

Όπως σημείωσε, η κατανάλωση του φυσικού αερίου στη χώρα μας εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί
από 5,3 δισ. m³ το 2019 στα 7,5 δισ. m³ το 2030.
Παρόμοιες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον κ. Σιφναίο, θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου αναμένεται ανάλογη αύξηση στην κατανάλωση φυσικού
αερίου. Για να γίνει όπως η μετάβαση με τρόπο
ομαλό και προς όφελος του τελικού καταναλωτή, πρέπει να εξασφαλίζονται, σύμφωνα με τον κ.
Σιφναίο, η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, η
διαφοροποίηση των πηγών και των δρόμων εφοδιασμού, η μείωση της εξάρτησης από μία μόνο
πηγή, η ενοποίηση και απελευθέρωση των αγορών, η δημιουργία ενεργειακής ρευστότητας και
ευκαιριών για συναλλαγές και τέλος η δημιουργία
πλατφoρμών και κόμβων συναλλαγών.

//

Όπως υπογράμμισε, για τα παραπάνω θα
χρειαστεί ένα σύστημα υποδομών, που
θα λειτουργεί μεταξύ του υποστηρικτικά,
συμβουλευτικά και θα διασφαλίζει και θα
εξασφαλίζει την αποθήκευση και τη ροή
ενέργειας με τρόπο συνεχή, αδιάλειπτο
και ανταγωνιστικό, ενισχύοντας την
πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια σε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της
γεωγραφίας.

//

Αναφερόμενος στο πλωτό τερματικό LNG της
Αλεξανδρούπολη, είπε πώς πρόκειται για ένα έργο
που είναι ενταγμένο στο ΕΣΕΚ, έργο ευρωπαϊκής
προτεραιότητας και ενταγμένο στην ενεργειακή
στρατηγική της Βουλγαρίας. Όπως είπε, το έργο
αυτό θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Τόνισε επίσης ότι είναι ένα έργο που
συμπληρώνει και λειτουργεί βοηθητικά με τις υπόλοιπες υποδομές φυσικού αερίου της χώρας.
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Φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης 150 εκ. ευρώ
για την ΕΔΑ Αττικής
Το ερώτημα του «πώς θα εξασφαλίσουμε άφθονη, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον
ενέργεια για όλες τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας μας;» έθεσε ο Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών
& Ρυθμιστικών Θεμάτων της ΕΔΑ Αττικής, κ. Παντελής Βογιατζής, ξεκινώντας την ομιλία του.
Στον φιλοπεριβαλλοντικό ρόλο του φυσικού αερίου ως καύσιμο - γέφυρα της ενεργειακής μετάβασης επικεντρώθηκε ο κ. Βογιατζής. Κάνοντας μια αναφορά στην πορεία της ΕΔΑ Αττικής,
ανέφερε ότι απασχολεί 300 εργαζόμενους και
εξυπηρετεί 52 δήμους της Αττικής με ένα δίκτυο
αγωγών που φτάνει τα 3.760 χλμ. Με 147 χιλιάδες ενεργά σημεία παράδοσης φυσικού αερίου
εξυπηρετώντας 200.000 νοικοκυριά, 7.500 εμπορικούς καταναλωτές και 231 μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες. Όπως είπε, η εταιρεία εργάζεται για την επέκταση της χρήσης του
φυσικού αερίου στον τομέα ελέγχου της, δηλαδή
στους Δήμους της Αττικής.

//

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΔΑ
Αττικής υλοποιεί φιλόδοξο πρόγραμμα
ανάπτυξης έως το 2024 με επενδύσεις
άνω των 150 εκ. ευρώ, με αναμενόμενη
αύξηση των διασυνδέσεων στους
240.000 μετρητές, έναντι 135.000
μετρητών το 2019. Όπως σημείωσε, το
2024 το ποσοστό κάλυψης της ΕΔΑ
Αττικής στις περιοχές ευθύνης της θα
ανέβει στο 66% από το 55% σήμερα και
το ποσοστό διείσδυσης σε οικιακά κτίρια
θα ξεπεράσει το 50% από το 39%, που
ήταν το περασμένο έτος.

//

Παντελής Βογιατζής
Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών, Οικονομικών
Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, ΕΔΑ Αττικής

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει
θέσει η εταιρεία, ο κ. Βογιατζής τόνισε ότι είναι
απαραίτητο ένα σταθερό, συμπαγές ρυθμιστικό
πλαίσιο με ρεαλιστικούς και ξεκάθαρους κανόνες
για όλους ανεξαιρέτως. Μόνο έτσι οι επενδυτές
θα αποφασίσουν να διαθέσουν κεφάλαια σε δίκτυα φυσικού αερίου, που έχουν εκ των πραγμά-

των μακρινό ορίζοντα. Υποδομές, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη, την
ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

//

Όπως σημείωσε η πρόσβαση στο φυσικό
αέριο δεν μπορεί να συντελείται μόνο με
εμπορικά κριτήρια αλλά και με κοινωνικά,
καθώς δεν πρόκειται απλώς για ένα
προϊόν.

//

«Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με την έγκριση των τιμολογίων διανομής για την περίοδο 2019 - 2022, που
ενδεχομένως θα περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές, όπως η μείωση των εκπτώσεων στα τέλη
σύνδεσης καθώς και μειώσεις στις επιδοτήσεις
των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Οι αλλαγές αυτές ευελπιστούμε να μην επηρεάσουν αρνητικά
τα πλάνα ανάπτυξης της εταιρείας ως προς τη
διείσδυση και την επέκταση των νέων συνδέσεων», τόνισε.
Στο προγραμματισμό της εταιρείας εντάσσεται η
επέκταση του δικτύου και η αντικατάσταση του
παλαιού δικτύου στο κέντρο της Αθήνας. Όπως
επισήμανε, έως το 2024 αναμένεται να έχουν
αντικατασταθεί 31,5 χλμ. παλαιών αγωγών. Επίσης
δρομολογείται η τροφοδότηση απομακρυσμένων
περιοχών μέσω CNG και ενέργειες για τη διευκόλυνση της αεροκίνησης. Η εταιρεία επενδύει επίσης και στην ψηφιοποίησή της καθώς και στην
απλοποίηση των διαδικασιών σύνδεσης.
Πέρα από όσα αναφέρονται στο αναπτυξιακό
πρόγραμμα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμπράξεις με Δήμους, Περιφέρεια και ιδιώτες καθώς και με άλλες εταιρείες διανομής. Όπως σημείωσε, η απόλυτη διαφάνεια των διαγωνισμών
διασφαλίζεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενώ, τέλος, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ
γίνεται εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,
για να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο
οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.
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Έντονο το ενδιαφέρον της Hill International για τα έργα
φυσικού αερίου
«Έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα σε μία δύσκολη
περίοδο και αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να καρποφορεί σιγά
- σιγά», ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Μανώλης
Σιγάλας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hill International για τη Ν. Ευρώπη. Όπως
είπε, πρόκειται για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, project management και τεχνικού συμβούλου
στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο, που στην
Ελλάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει μία σειρά δράσεων.

//

Ο ίδιος ανέφερε ως σημαντικά έργα για
την εταιρεία τη συμμετοχή της στον
αγωγό ΤΑΡ, τον ρόλο της στη ΔΕΠΑ
Υποδομών ως τεχνικός σύμβουλος,
καθώς και το FSRU της Κύπρου, ένα έργο
350 εκ. ευρώ ιδιαίτερης σπουδαιότητας
για τη χώρα, που πλέον υλοποιείται
και συμβατικά προβλέπεται ότι θα
ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια.

//

Όπως τόνισε, η Hill παρακολουθεί την εξέλιξη και
την ωρίμανση όλων των έργων φυσικού αερίου
της περιοχής μας.
«Παρουσιάζεται μπροστά μας μία μοναδική ευκαιρία την Ελλάδα και μια μεγάλη πρόκληση για
όλους εμάς, που ασχολούμαστε με τα έργα των
ενεργειακών υποδομών, διότι μαζί με τις κλασικές υποδομές η χώρα καλείται να ωριμάσει και
να υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα, το
οποίο είναι δυνητικά πολλαπλάσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας», τόνισε ο κ. Σιγάλας,
σημειώνοντας παράλληλα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο εθνικός σχεδιασμός του προγράμματος
έργων και η ιεράρχηση αυτών που είναι για άμεση
υλοποίηση ή προς ωρίμανση. Σε αυτό το πλαίσιο,

υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνει και εξέταση
προτάσεων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων
μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανικούς χρήστες. Ενδεικτικά
ανέφερε το Carbon Capture and Storage – το
λεγόμενο CCF, τη βιολογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, όπως είπε, απαιτείται ενίσχυση των δομών του Υπουργείου και των
αρμόδιων αρχών, υπάρχουν εξαιρετικοί τεχνοκράτες στο Δημόσιο. Αλλά όπως επεσήμανε, «αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερα και ικανότερα χέρια. Γι’ αυτό το
λόγο μπορεί τώρα να μπει ο ιδιωτικός τομέας να
συμπληρώσει και να ενισχύσει τον δημόσιο τομέα
χωρίς να τον αντικαθιστά», τόνισε.

//

«Έχουμε μπροστά μας ένα απαιτητικό
πρόγραμμα
προς
ωρίμανση
και
υλοποίηση, απαιτείται μια συστηματική
και ειλικρινής συνεργασία του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα σε κάθε
επίπεδο: σε επίπεδο προγραμματισμού,
χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων.

//

Στην Hill International μοιραζόμαστε αυτό το
όραμα και αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε
τις επενδύσεις για να υλοποιηθούν και για να πετύχουν. Άλλωστε, κι εμείς για να αντεπεξέλθουμε
στις απαιτήσεις της εποχής, συνεχώς ενισχύουμε και εξελίσσουμε την ομάδα μας, προσλαμβάνουμε και επαναπατρίζουμε Έλληνες μηχανικούς,
πεπειραμένους νέους. Άλλωστε οι ενεργειακές
υποδομές, όπως και όλες οι επενδύσεις, πρέπει
τελικά να μετουσιώνονται σε καλές θέσεις εργασίας και ο ιδιωτικός τομέας, εμείς, έχουμε ευθύνη
να υπηρετήσουμε τον σκοπό αυτόν», κατέληξε ο
κ. Σιγάλας.

Μανώλης Σιγάλας
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για τη Ν. Ευρώπη,
Hill International
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Ο κατασκευαστικός κλάδος οδηγός
της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομιας
Στην ενότητα αυτή την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών,
κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής. Ομιλίες εκφώνησαν ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων
Σύμβουλος ΑΚΤΩΡ, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης. Διευθύνων Σύμβουλος AVAX S.A.,
ο κ. Γιώργος Περδικάρης, Μέλος Δ.Σ., Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Πέτρος Σουρέτης,
Διευθύνων Σύμβουλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., ο κ. Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Αττικό Μετρό Α.Ε. και ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Συντονιστής
στην ενότητα ήταν ο κ. Νότης Σαρδελάς, Διαχειριστής Εταίρος Σαρδελάς - Πέτσα
Δικηγορική Εταιρεία.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί
σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής
«Αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας σήμερα είναι
όραμα, σχέδιο και συστηματική εργασία στα ζητήματα των μεγάλων έργων υποδομής», ανέφερε
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής.
Yπουργός σημείωσε ότι η χώρα πρέπει
// Οτώρα
να επενδύσει σε τομείς που έχει
συγκριτικό πλεονέκτημα,
στρατηγικής της θέσης.

//

λόγω

της

Τέτοιοι τομείς είναι τα logistics, οι συνδυασμένες
μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, και η νέα γενιά έργων υποδομών, που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα
αλλάξουν την εικόνα της χώρας. Έργα που υπηρετούν το νέο παραγωγικό μοντέλο.
Όπως επισήμανε ο κ. Καραμανλής, η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας προχωρά με ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων συνολικού ύψους 13 δισ.
ευρώ και αυτό ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση δεν
άφησε πίσω της καμία απολύτως ωριμότητα νέων
έργων.
«Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα
να εξελιχθεί σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης
περιοχής» τόνισε.
πλάνο αυτό περιλαμβάνει έργα, τα
// «Το
οποία έχει ανάγκη ο τόπος, μπορούν
να δώσουν μεγάλη ώθηση στο ΑΕΠ της
χώρας, να ενισχύσουν σημαντικά την
απασχόληση και εν τέλει να βοηθήσουν
καίρια στο μεγάλο στοίχημα: την όσο το
δυνατόν πιο γρήγορη επιστροφή στην
Ανάπτυξη.

Κώστας Αχ. Καραμανλής
Υπουργός, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

//

Καταφέρνουμε να ξεμπλοκάρουμε εμβληματικά
έργα, τα οποία επί χρόνια παρέμεναν κολλημέ-

να στη δίνη περίπλοκων προβλημάτων», τόνισε
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όπως
το μετρό Θεσσαλονίκης, το νέο αεροδρόμιο στο
Καστέλι και ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης
(ΒΟΑΚ), ο οδικός άξονας Πάτρα –Πύργος και η
ολοκλήρωση του νότιου τμήματος του Ε65.
Ιδιαίτερα κρίσιμος πυλώνας του σχεδίου του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως
αναφέρθηκε, είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη των συνδυαστικών μεταφορών. «Ανάγουμε τον Πειραιά,
τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθμίζουμε την
Ελλάδα στον χώρο των logistics. Αναπτύσσουμε
το σιδηροδρομικό δίκτυο και εκσυγχρονίζουμε το
προβληματικό σύστημα ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ με τη βοήθεια και την εποπτεία της Ε.Ε. Ένας σύγχρονος
σιδηρόδρομος μπορεί να επεκτείνει τον θαλάσσιο
διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον
Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς
προϊόντων προς την Κεντρική Ευρώπη. Και βέβαια,
δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα σιδηροδρομικά
έργα», ανέφερε ο κ. Καραμανλής.
Τέλος, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από καίριες αλλαγές στον νόμο
4412 των δημόσιων έργων, ώστε να προχωρούν
με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
Στόχος είναι να θεσμοθετηθούν πιο γρήγορες,
αξιόπιστες και αμερόληπτες διαδικασίες τόσο
στην ανάθεση, όσο και στην εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων, οι οποίες θα βασίζονται στην καλή
συνεργασία των δυο πλευρών.

// Παράλληλα,
προσπάθεια

όπως
τόνισε,
γίνεται
να μειωθούν οι χρόνοι
επίλυσης των διαφορών και να
περιοριστούν οι λόγοι που οδηγούν σε
διαφωνίες.

//
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Να θεσμοθετηθούν ταχύτερες και αξιόπιστες διαδικασίες
για τα δημόσια έργα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ Α.Ε., αναφέρθηκε στην απουσία δημοπράτησης έργων και
επεσήμανε την αναγκαιότητα να θεσμοθετηθούν
ταχύτερες και αξιόπιστες διαδικασίες όσον αφορά στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.
Έπειτα από δέκα χρόνια παρατεταμένης κρίσης
που οδήγησε τον κλάδο σε συνθήκες κατασκευαστικής ασιτίας, η αγορά υποφέρει, τόνισε ο κ.
Εξάρχου, σημειώνοντας πως το αυστηρό πλαίσιο
από τη μνημονιακή εποχή δεν άφησε χώρο για
μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, ενώ μειώθηκε και
το περιθώριο ευελιξίας των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν χρήσεις τέτοιου μεγέθους.

//

Η απουσία δημοπράτησης σημαντικών
έργων έχει οδηγήσει τους τζίρους των
κατασκευαστικών και τα ανεκτέλεστα
αυτών σε μία διαρκώς μειούμενη πορεία,
υπογράμμισε.

//

Αλέξανδρος Εξάρχου
Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Όσον αφορά στην ένδεια που χαρακτηρίζει τις
δημοπρατήσεις νέων έργων, είπε ότι το τοπίο των
έργων που μπήκαν σε τροχιά δημοπράτησης περιγράφονται με τρεις χαρακτηρισμούς: «Πολύ
μικρά, πολύ φθηνά, πολύ αργά». Σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΣΑΤΕ που παρέθεσε, ο αριθμός
δημοπρατούμενων έργων ήταν 3,5 δισ. ευρώ την
περίοδο 2010 - 2013, ενώ έφτασε το 1,3 δισ. ευρώ
μεταξύ 2014 - 2017. Η μείωση αυτή δεν ανακτήθηκε ακόμα, τόνισε, καθώς το 2019 δημοπρατήθηκαν έργα 1,7 δισ. με μέσο προϋπολογισμό στα
χαμηλά της δεκαετίας 5,6 εκ. ευρώ ανά έργο. Φέτος κινείται ελαφρώς ανοδικά στο 1,96 δισ. ευρώ
το 8μηνο. «Είναι προφανές ότι τα νούμερα αυτά
δεν αρκούν για να τροφοδοτήσουν τις ελληνικές
κατασκευαστικές εταιρείες. Εμείς, η μεγαλύτερη
κατασκευαστική εταιρεία, συντηρούμαστε από
το ανεκτέλεστό μας στη Ρουμανία, που αποκτήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, υπογράφοντας
εκεί συμβάσεις περί του ενός δισ. ευρώ. Σε αυτό
το τοπίο ήρθε να προστεθεί και η υγειονομική κρίση που παραδόξως δημιούργησε μία ευκαιρία, το
Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε.

Ανέφερε ακόμη, ότι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να «ξεβαλτώσει» εμβληματικά έργα και
να διορθώσει στρεβλώσεις του νομικού πλαισίου
δεν περνάει απαρατήρητη από διεθνείς επενδυτές,
που διαβλέπουν την προοπτική του κλάδου, επιβραβεύοντας συγχρόνως την προσπάθεια εξυγίανσης κορυφαίων τεχνικών εταιρειών της χώρας.
Ωστόσο, σχολίασε ότι για να έχουν νόημα αυτές
οι προσπάθειες της κυβέρνησης, θα πρέπει να
υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ώριμες
μελέτες, αλλαγή στον τρόπο σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και να δοθεί τέλος στη μανία
των προσφυγών, που κατατρύχει τον κατασκευαστικό κλάδο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Ως παράδειγμα έφερε τον διαγωνισμό για τη
γραμμή 4 του μετρό που ανακοινώθηκε το 2014,
δημοπρατήθηκε το 2017 και σχεδόν 4 χρόνια μετά
δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι οικονομικές προσφορές. «Πιστεύετε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε
χωρίς να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο αυτό των
δικαστικών προσφυγών;» αναρωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας πώς τα έργα πια αποφασίζονται
από τα δικαστήρια. «Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αυτό που αποφασίζει ποιος θα επιτελέσει
ένα έργο και σε ποιους χρόνους», τόνισε.
Ο διαγωνισμός για την Ψυττάλεια, όπου 15 μήνες τώρα περιμένουμε να κοινοποιηθεί το κείμενο
της αρμόδιας επιτροπής ανταγωνισμού, αποτελεί
το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ευθύνης
των Αρχών για καθυστερήσεις στην προώθηση
και υλοποίηση Δημοσίων έργων.
«Πέραν της βελτίωσης του νομικού πλαισίου που
αναμένουμε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των έργων νέας
γενιάς, που θα δώσουν κατασκευαστικό αντικείμενο στον κλάδο για την επόμενη 15ετία, η υιοθέτηση νέων εργαλείων, όπως ο ανταγωνιστικός
διάλογος και οι πρότυπες προτάσεις, οι οποίες
επισπεύδουν τον χρόνο διενέργειας των διαγωνισμών και μειώνουν ουσιωδώς το όριο προσφυγών», υπογράμμισε.
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Η Ελλάδα χρειάζεται έργα, τα οποία αναδεικνύουν τα φυσικά
προτερήματα της χώρας μας, δηλαδή στον τουριστικό
κλάδο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVAX S.A. κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, στην παρέμβασή του ανέφερε ότι ο όρος βιωσιμότητα δεν είναι άγνωστη
λέξη για τις κατασκευές, αντιθέτως μάλιστα
πρόκειται για έναν όρο που συνδέεται κατεξοχήν με τον κλάδο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε
στις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο κλάδος των
υποδομών θα καταφέρει να αποτελέσει πυλώνα
τόνωσης της αγοράς και αύξησης της απασχόλησης για τη χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια.

//

Ανέφερε επί τούτου, ότι, τόσο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που προωθούνται από την Ευρώπη, θα ενισχύουν
περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, καθώς δάνεια και επιδοτήσεις θα συνδέονται με περιβαλλοντικά κριτήρια.

//

Στο νέο αυτό ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον που
δημιουργεί η Ευρώπη μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ως μεγάλη αναγκαιότητα
τη δημοπράτηση νέων έργων, με ορθές διαδικασίες ωρίμανσης, σφιχτά χρονοδιαγράμματα και
επάρκεια πόρων για τους μελετητές.
Τόνισε επίσης την ανάγκη να υλοποιηθούν έργα,
που αναδεικνύουν τα φυσικά προτερήματα της
χώρας μας. Αρκεί, όπως σημείωσε, και ο κατασκευαστικός κλάδος, ως κατεξοχήν συμμέτοχος
σε αυτή τη διαδικασία, να περιορίσει από την
πλευρά του τις ενστάσεις και τις προσφυγές,
που κάποιες φορές γίνονται για την τιμή των
όπλων, όπως είπε.

Όπως υπογράμμισε, απαιτείται ακόμα επιτάχυνση
όλων των διαδικασιών, που καθιστούν τα έργα
ώριμα και αξιοποίηση όλων των δυνατών λύσεων και μεθόδων δημοπράτησης, που συμβάλλουν
σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με τις δρομολογούμενες νομοθετικές αλλαγές γύρω από την
ανάθεση και κατασκευή των έργων, εξέφρασε
την ανάγκη οι αλλαγές αυτές να απλοποιούν ουσιαστικά τις διαδικασίες, ώστε να επιταχύνονται
και οι επενδύσεις.
Αναφερόμενος στο ζήτημα των υποδομών, οι
οποίες είναι απαραίτητες για τη χώρα, ο κ. Μιτζάλης τόνισε ότι «προχωρώντας στη νέα εποχή,
η χώρα μας έχει ανάγκη ολοκλήρωσης των μεταφορικών μας υποδομών, πρωτίστως δηλαδή τα
αεροδρόμια, τα λιμάνια το σιδηροδρομικό αλλά
και το οδικό δίκτυο. Χρειάζεται έργα, τα οποία
αναδεικνύουν τα φυσικά προτερήματα της χώρας μας, δηλαδή τον τουριστικό κλάδο και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, έργα με
περιβαλλοντικό πρόσημο, όπως για παράδειγμα
η διαχείριση απορριμμάτων ή η θωράκιση έναντι
των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών.

//

Όλα αυτά, πέρα από την αυτονόητη
οικονομική τους διάσταση, αναβαθμίζουν
άμεσα και την ποιότητα και την ασφάλεια
ζωής όλων μας».

//

Καταλήγοντας, ο κ. Μιτζάλης διαβεβαίωσε πως
ο τεχνικός κλάδος και ο κόσμος του πρόκειται
να σταθεί, όπως έκανε πάντα, αρωγός στην προσπάθεια για επιστροφή στην ανάπτυξη, τώρα
που οι συνθήκες επιβάλλουν άμεσα και αποφασιστικά βήματα.

Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Διευθύνων Σύμβουλος, AVAX S.A.
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Ο κατασκευαστικός κλάδος στον πυρήνα του Ταμείου
Ανάκαμψης
Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Γιώργος Περδικάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., υπενθύμισε αυτό που είχε εκφράσει και πέρυσι η εταιρεία από το βήμα του συνεδρίου, την ανάγκη, δηλαδή, ενός ολικού restart
ανάμεσα στην Πολιτεία, τον τεχνικό κόσμο, τους
θεσμικούς φορείς, όπως το ΤΕΕ, τις εργοληπτικές
ενώσεις όπως και τις τράπεζες, ώστε να κόψουν
όλοι μαζί τον «γόρδιο δεσμό» του τέλματος, στο
οποίο έχει περιέλθει ο κατασκευαστικός κλάδος.
Δυστυχώς όπως είπε ό,τι ακολούθησε δημιουργεί
την ίδια ανάγκη αλλά με τελείως άλλες συνθήκες
πια.

//

Ο κ. Περδικάρης τόνισε ότι η πανδημική
κρίση δημιουργεί μία μοναδική ευκαιρία
στη χώρα να αλλάξει πορεία μετά την
υγειονομική κρίση.

//

Όπως είπε, τα κεφάλαια άνω των 60 δισ. ευρώ,
που θα εισρεύσουν στη χώρα από τη νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και εθνικούς πόρους, μέσα στα επόμενα
λίγα χρόνια με τη μόχλευση και τη συμμετοχή των
ιδιωτικών κεφαλαίων, μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα, είναι η μεγάλη πρόκληση που γεννάται. «Αν πετύχουμε όλοι μαζί, εκαντοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν δουλειά, οι κοινωνικές
ανισότητες θα αμβλυνθούν, η χώρα θα ευημερήσει, οι γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή
θα αλλάξουν υπέρ μας και οι επόμενες γενιές
θα ζήσουν σε μία Ελλάδα πολύ καλύτερη από τη
σημερινή». Αρκεί όπως τόνισε, να ξεπεραστούν
οι παθογένειες και αγκυλώσεις: «Οφείλουμε όλοι
μας να αφήσουμε πίσω τις συνήθειες του παρελθόντος». Ο χρόνος για τη απορρόφηση των 60
δισ. ευρώ είναι πολύ λίγος. «Θα είμαστε, όπως
είπε, ασυγχώρητοι αν δεν πετύχουμε».

Κατά τον κ. Περδικάρη, η πρόκληση είναι ακόμη
μεγαλύτερη ακόμη κι από αυτή των Ολυμπιακών
Αγώνων. Υπογράμμισε ακόμη, ότι, εκτός από την
εξάλειψη των παθογενειών που οφείλει να αφήσει πίσω του ο κατασκευαστικός κλάδος, πρέπει
και η Ελληνική Διοίκηση από την πλευρά της να
αλλάξει. «Να υπάρξει ακόμη και outsourcing εκεί
που το Δημόσιο αργεί να ανταποκριθεί», ανέφερε,
ούτως ώστε να συνδράμουν την πολιτεία στην
ωρίμανση των μελετών. «Αυτή τη στιγμή πάσχουμε σε αυτόν τον τομέα και το πρόγραμμα, όπως
είχαμε πει σε παλαιότερο συνέδριο, πρέπει να είναι εμπροσθοβαρές, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν μπει», σημείωσε.

//

«Δεν γίνεται να συνεχιστούν οι στρεβλές
συμπεριφορές του παρελθόντος», είπε,
αναφερόμενος στον κατασκευαστικό
κλάδο. Όπως σημείωσε, πρέπει να
σταματήσουν οι τεράστιες εκπτώσεις και
οι συνεχείς δικαστικές αντιπαραθέσεις,
καθώς, όπως είπε, ούτε ως κλάδος, ούτε
ως χώρα έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια.

//

Σημείωσε ακόμη ότι Πολιτεία και κλάδος πρέπει
να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και να τις κάνουν πιο διαφανείς απέναντι σε σκοπιμότητες και
αντιπαραθέσεις. Στην κατακλείδα της παρέμβασής του, υπογράμμισε ότι ο κατασκευαστικός
κλάδος βρίσκεται στον πυρήνα του ταμείου ανάκαμψης. Χαρακτήρισε τον όμιλο που εκπροσωπεί
«μπροστάρη» στα βιώσιμα έργα πράσινου προσανατολισμού ενώ δήλωσε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι στη διάθεση της πολιτείας να συμβάλει όπου
μπορεί, στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Γιώργος Περδικάρης
Μέλος Δ.Σ., Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
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Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πετύχουμε
από τη στοχοπροσήλωση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., κ. Πέτρος Σουρέτης, υπενθυμίζοντας την προφητική
φράση του Μπιλ Γκέιτς που το 2015 σε δημόσια
παρέμβασή του είχε πει ότι είναι πιθανότερο ένας
ιός να σκοτώσει δέκα εκατομμύρια ανθρώπους
παρά ένας πόλεμος, θέλησε να αναδείξει την τρομακτική επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας
λόγω της πανδημίας, η οποία όπως είπε ευτυχώς
δεν σκότωσε δέκα εκατομμύρια ανθρώπους.
Ανέφερε ακόμη, ότι η αρνητική επίδραση της
πανδημίας για την Ελλάδα θα αποφέρει ακόμη
πιο βαριές επιπτώσεις, με δεδομένο ότι η χώρα
έβγαινε από μία δεκαετή κρίση. Υποστήριξε, ότι
δεν υπάρχει ενδεχόμενο γρήγορης ανάκαμψης
της χώρας αλλά αυτή θα είναι σταδιακή καθώς οι
προβλέψεις για την ελληνική οικονομία αποτυπώνουν μία δύσκολη κατάσταση για το 2020 - 2021.
Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του μηχανισμού
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των 671 δισ. ευρώ,
που αναπτύσσεται σε τρεις πυλώνες: την ενίσχυση
των δημοσίων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με
αύξηση των πόρων του Ταμείου Συνοχής, την παροχή πόρων για ιδιωτικές επενδύσεις με εργαλεία
όπως η ανακεφαλαιοποίηση υγιών εταιρειών και
την ενίσχυση προγραμμάτων μεγάλης αποτελεσματικότητας, όπως είναι το «Horizon Europe», το
νέο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία
με διάρκεια από το 2021 - 2027 και με προτεινόμενο προϋπολογισμό 100 δισ. ευρώ.

//

Όπως είπε, τα έργα που έχουν προτεραιότητα αφορούν την καθαρή πράσινη
ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα
των δημοσίων και ιδιωτικών υποδομών,
τις έξυπνες μεταφορές κ.τ.λ.

//

Πέτρος Σουρέτης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Στην ίδια κατεύθυνση, όπως τόνισε, είναι και η
κατεύθυνση των πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Στην Ελλάδα, οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ την επόμενη πενταετία θα ξεπεράσουν τα 70 δισ. ευρώ. Ο σχεδιασμός, όπως είπε, προβλέπει να διοχετευτούν σε
έργα υποδομών, στην πράσινη ανάκαμψη, την
ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κ. Σουρέτης τόνισε τη
δυναμική που αναπτύσσεται στον κατασκευαστικό κλάδο με έργα υψηλών προϋπολογισμών, που
είτε βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού είτε φάση
τελικής δημοπράτησης.
Όπως είπε, τα έργα αυτά αφορούν σε αναβαθμίσεις υπαρχουσών υποδομών, αναβαθμίσεις αεροδρομίων και λιμένων, επεκτάσεις σιδηροδρομικών δικτύων, έργα διαχείρισης υγρών και στερεών
αποβλήτων, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και
αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Όπως είπε, σημαντικές για τον κλάδο είναι
και οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε δίκτυα
οπτικών ινών, δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς και
δίκτυα φυσικού αερίου. Όπως σημείωσε, πολλά
από αυτά τα έργα επιδοτούνται ήδη και σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν υπό την μορφή ΣΔΙΤ.
Ο κ. Σουρέτης έθεσε το ερώτημα αν είμαστε
έτοιμοι για όλα αυτά. «Είμαστε έτοιμοι; Οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να στηρίξουν με
ευέλικτες διαδικασίες την πραγματική οικονομία;
Είναι έτοιμοι οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι αρχές
να προσελκύσουν ή έστω να υποδεχτούν επενδύσεις δημόσιες ή ιδιωτικές; Πολύ φοβάμαι ότι
οι απαντήσεις στην πραγματική οικονομία είναι
αρνητικές» τόνισε.
Σημείωσε ότι υπάρχουν μια σειρά από έργα που
μπορούν να δημοπρατηθούν και πρόσθεσε ότι
χρειάζεται εκσυγχρονισμός των εργαλείων παραγωγής έργων με έξυπνες λύσεις, αναμόρφωση
του νόμου 4412, ώστε να δοθεί πραγματική ώθηση καθώς και ενίσχυση του υγιούς διάλογου με
τον κλάδο», ενώ κατέληξε: «Δεν υπάρχει άλλος
τρόπος από τη στοχοπροσήλωση δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα».
Στην κατακλείδα της παρέμβασής του, κατέγραψε μία σειρά εμβληματικών έργων στη χώρα (μετρό, Flyover, Ελληνικό κ.τ.λ.), υπογραμμίζοντας
ότι ο μακρύς κατάλογος αυτών των έργων δίνουν
απάντηση σε οποιαδήποτε αμφιβολία για τον κρίσιμο ρόλο που θα παίξει ο κατασκευαστικός κλάδος στην ανάκαμψη της χώρας.
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Επιτυχής πορεία της ΕΡΓΟΣΕ που συνεχίζει
με νέες δημοπρατήσεις έργων
Στους αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει η
ΕΡΓΟΣΕ αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κ. Χρήστος
Βίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Μεταξύ άλλων, η ΕΡΓΟΣΕ στοχεύει
στην ενίσχυση της διατροπικότητας με έμφαση
στην εμπορική μεταφορά, με συνδέσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια, στην ολοκλήρωση του κορμού
του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (άξονας
ΠΑΘΕ), αλλά και στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου.

//

Ο κ. Βίνης αναφέρθηκε στα 24 χρόνια
αδιάλειπτης παρουσίας της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,
η οποία όπως είπε έχει εκτελέσει έργα 6,1
δισ. ευρώ σε 518 συμβάσεις. Εξ αυτών
των συμβάσεων, 21 είναι ενεργές με
προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 1,2
δισ. ευρώ.

//

Χρήστος Βίνης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Η εταιρεία, όπως τόνισε, καταγράφει μία επιτυχή
πορεία, καθώς προχωράει η δημοπράτηση έργων
με τη διαδικασία των μειοδοτικών διαγωνισμών
προϋπολογισμού 600 εκ. ευρώ αλλά και η δημοπράτηση έργων με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου προϋπολογισμού 3 δισ. ευρώ. Ο
κ. Βίνης αναφέρθηκε σε μία σειρά από έργα, που
δημοπρατήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν την περίοδο
Οκτώβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020, καθώς και
στη νομοθετική ρύθμιση για ανακατανομή των
υπολειπόμενων δαπανών διαχείρισης και διοίκησης της ΕΓΟΣΕ και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στα έργα, που προωθούνται μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου καθώς και στους λόγους, για
τους οποίους ο ανταγωνιστικός διάλογος αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τη δημοπράτηση
μεγάλων και πολύπλοκων έργων. Όπως σημείωσε,
επισπεύδει τις διαδικασίες ωρίμασης των έργων,
παρέχοντας τη δυνατότητα καινοτόμων λύσεων
και διασφαλίζει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. Επίσης διασφαλίζεται η αρτιότερη τεχνική λύση ως αποτέλεσμα διαβούλευσης
μεταξύ των διαγωνιζομένων και ο ανάδοχος γίνεται Κύριος της μελέτης του έργου.

Σύμφωνα με τον κ. Βίνη, τις επόμενες εκατό ημέρες δημοπρατούνται έργα όπως η Ηλεκτροκίνηση
- Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες
και ETCS Level 1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος, με αναβάθμιση
της σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ ΣΣ Βόλου, ύψους 66 εκ. ευρώ, η
εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και
ETCS - Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή
Θεσσαλονίκη - Ειδομένη (μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο - Ειδομένη) και η
αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες σηματοδότησης, ύψους 46 εκ. ευρώ, ο σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών (Β’ Φάση) και η
σύνδεση με το Μετρό, ύψους 40 εκ. ευρώ και η
κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής
Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη
- Ψαθόπυργος (Επιδομή, Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση), ύψους 110 εκ. ευρώ.
Επίσης, όπως ανέφερε μέσα στις επόμενες 100
ημέρες υπογράφονται έργα όπως η ηλεκτροκίνηση νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο
τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη, ύψους 30 εκ. ευρώ,
ο εκσυγχρονισμός σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και εγκατάσταση ETCS Level 1 σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα
- Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας (πλην Τιθορέα Δομοκός), ύψους 13 εκ. ευρώ, η ολοκλήρωση της
νέας διπλής ηλεκτροδοτούμενης σιδηροδρομικής
γραμμής υψηλής ταχύτητας Τιθορέα - Λιανοκλάδι - Δομοκός, ύψους 21 εκ. ευρώ, η κατασκευή
υπολειπόμενων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο
- Ροδοδάφνη, ύψους 27 εκ. ευρώ και η κατασκευή
τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα Έξοδος ΣΣ Αθηνών (ΣΣΑ) - Τρεις Γέφυρες, με
υπογειοποίηση στην περιοχή των Σεπολίων, ύψους
15 εκ. ευρώ.
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Νέες επεκτάσεις και έργα 10,9 δισ. ευρώ

//

Ο Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Αττικό Μετρό Α.Ε., κ. Νίκος Κουρέτας,
αναφέρθηκε κατά την παρέμβασή του στη συμβολή της κατασκευής λειτουργίας των έργων
του μετρό όσον αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και στο
θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου.

//

Για το σύνολο του έργου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η Αττικό Μετρό την τελευταία
20ετία έχει κατασκευάσει 60 χιλιόμετρα γραμμών
και 64 σταθμούς συνολικού κόστους 7,2 δισ.
ευρώ. Μίλησε για τις υφιστάμενες επεκτάσεις
του έργου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αναφέρθηκε και στις μελλοντικές επεκτάσεις, που
σχεδιάζει η εταιρεία.
Για τη γραμμή 4 του μετρό, ανέφερε ότι στο πρώτο στάδιό της φτάνει τα 13 χιλιόμετρα, θα διαθέτει 15 σταθμούς, ενώ ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ. Εξήγησε ότι
θα εξυπηρετεί 220 χιλιάδες επιβάτες με υψηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την πόλη.
Όσον αφορά στην επέκταση του έργου προς
τον Πειραιά, ενημέρωσε ότι υπολείπεται η ολοκλήρωση τριών σταθμών που θα είναι έτοιμοι το
καλοκαίρι του 2022, με τη γραμμή να εξυπηρετεί
132 χιλιάδες επισκέπτες. Το συνολικό κόστος του
έργου (και για τους άλλους τρεις σταθμούς που
παραδόθηκαν το καλοκαίρι του 2020 ) φτάνει τα
760 εκ. ευρώ.
Για το έργο της Θεσσαλονίκης εξήγησε ότι γίνονται οι προετοιμασίες για να ξεκινήσουν οι επεκτάσεις του μετρό προς τις δυτικές συνοικίες.
Για τα σχέδια της εταιρείας που αφορούν τις μελλοντικές επεκτάσεις, τόσο στο λεκανοπέδιο όσο
και στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 11 δισ. ευρώ.

Νίκος Κουρέτας
Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Αττικό Μετρό Α.Ε.

Για τη γραμμή 1, η Αττικό Μετρό προγραμματίζει
τρεις επεκτάσεις με υπογειοποίηση του τμήματος Φάληρο - Πειραιάς και προσθήκη ενδιάμεσα του σταθμού «Καμίνια», προϋπολογισμού 100
εκ. ευρώ, η επέκταση από την Κηφισιά προς Νέα
Ερυθραία, Καστρί και Εθνική Οδό, με υπογειοποίηση του σταθμού της Κηφισιάς, κόστους 400 εκ.
ευρώ. Η τρίτη επέκταση αφορά μία διακλάδωση

από το σταθμό της Καλλιθέας προς το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με 4 σταθμούς, τη σκοπιμότητα της οποίας εξετάζει η Αττικό Μετρό Τέλος, έγινε αναφορά και σε μία τέταρτη υπόγεια επέκταση, προς Δραπετσώνα και
Κερατσίνι, η οποία όμως θεωρείται «αμφίβολης
εφικτότητας και σκοπιμότητας».
Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στη γραμμή 5 προς
Πατησίων, Άνω Πατήσια, Ν. Φιλαδέλφεια, Μεταμόρφωση, Αχαρνές και Άνω Λιόσια, της οποίας
το κόστος της υπολογίζεται σε 1,8 δισ. ευρώ,
ωστόσο, όπως είπε ο κ. Κουρέτας για τον σχεδιασμό αυτό «απαιτείται τεκμηρίωση σκοπιμότητας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της Αττικό Μετρό για τη γραμμή 6, η οποία
θα ξεκινά από τα Μελίσσια, θα διέρχεται μέσω
της λεωφόρου Πεντέλης από τα Βριλήσσια και
το Χαλάνδρι, θα τέμνεται με τη γραμμή 4 στον
Φάρο Ψυχικού, θα συνεχίζει προς το κέντρο διερχόμενη από Γκύζη και πλατεία Κλαυθμώνος και
στη συνέχεια θα κινείται δυτικά μέσω Π. Ράλλη
προς Ι. Ρέντη, Νίκαια, Κερατσίνι και τελικώς Πέραμα. Πρόκειται για ένα έργο που προβλέπει 25
σταθμούς και υπολογίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ
αλλά, όπως σημείωσε, βρίσκεται «σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού» και για το οποίο επίσης «απαιτείται τεκμηρίωση σκοπιμότητας».
Τέλος, ο κ. Κουρέτας μίλησε και για τη γραμμή 7,
η οποία θα ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών στο
ύψος του Χαΐδαρίου, θα διέρχεται από το κέντρο
της Αθήνας στην περιοχή του Μοναστηρακίου,
στη συνέχεια θα διέρχεται από το Παγκράτι και
τον Νέο Κόσμο, για να καταλήξει στον Άλιμο. Και
για αυτή τη γραμμή δεν έχει τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα ενώ το συνολικό κόστος της υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ και θα διαθέτει 15 σταθμούς.
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Ανοιχτή σε συμπράξεις η ΕΥΔΑΠ, απαραίτητη η ευελιξία
για την προώθηση των έργων

//

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε., κ. Χάρης Σαχίνης μίλησε για τη
σημασία που έχει για την ΕΥΔΑΠ η
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υδάτων και
αποχέτευσης, με καλύτερες υπηρεσίες
στους καταναλωτές και σεβασμό στο
περιβάλλον και χρησιμοποιώντας νέες
ψηφιακές τεχνολογίες.

//

Όπως είπε αυτοί είναι οι βασικοί άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ αλλά οι
όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν όπως είπε
χωρίς να αυξηθεί η τιμή του νερού.
Με στραμμένη την προσοχή της εταιρείας σε
έργα με υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο, στόχος της εταιρείας είναι, όπως είπε ο κ.
Σαχίνης, να πενταπλασιαστούν οι επενδύσεις, με
κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, καλής εκτέλεσης,
σε καλύτερες τιμές και λιγότερες προσφυγές.
«Πρέπει να μειώσουμε και το δικό μας κόστος
και κάνουμε έργα βελτιστοποίησης για αυτό μέσα
στην εταιρεία αλλά και για να πενταπλασιάσουμε
την αποδοτικότητά μας», σημείωσε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανέφερε πως είναι απαραίτητη η ευελιξία και, απευθυνόμενος στον υπουργό Μεταφορών, είπε «ευελιξία σαν αυτή της ΔΕΗ να μπορέσει να κάνει
τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Έχουμε χρήματα
στο ταμείο μας», ανέφερε και συνέχισε λέγοντας
πώς «έχουμε περίπου 400 εκ. ευρώ σήμερα αλλά
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης χρειαζόμαστε
κεφάλαια, γιατί, αν βάζουμε δικά μας χρήματα,
αυτό είναι επένδυση και σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της
τιμής του νερού. Αν έχουμε κεφάλαια, αυτά τα
πληρώνουν κάποιοι άλλοι αν υπάρχει επιδότηση,

αποτρέποντας την αύξηση της τιμής του νερού»
σημείωσε ο κ. Σαχίνης.
Χαρακτηριστικά είπε ότι «είμαστε ανοιχτοί σε
συμπράξεις», τονίζοντας ότι η εταιρεία θέλει να
συνεργαστεί με άλλες εταιρείες από κοινού για
το σημαντικό επενδυτικό έργο της.

//

Επανέλαβε πως η εταιρεία ύδρευσης
προωθεί έργα ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Εντός της επόμενης πενταετίας τα έργα
αυτά φτάνουν το 1 δισ. ευρώ πριν τις
εκπτώσεις.

//

Όπως εκτίμησε, μετά τις εκπτώσεις τα έργα
αυτά θα ανέρχονται σε 500 - 700 εκ. ευρώ και
αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση
των δικτύων ύδρευσης (γύρω στα 1.000 χλμ.) με
κόστος 80 εκ. ευρώ, παρεμβάσεις για τη μείωση του μη τιμολογημένου νερού προϋπολογισμού
50 εκ. ευρώ και έξυπνους υδρομετρητές. Στόχος
της διοίκησης είναι να αλλάζουν περίπου 200.000
υδρομετρητές τον χρόνο (με κόστος στην πενταετία που θα φτάνει τα 100 εκ. ευρώ). Όπως
είπε, η εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει την πιο
σύγχρονη τεχνολογία «θα πάμε για 5G και πρέπει
να δούμε πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτοί οι διαγωνισμοί, αυτούς ετοιμάζουμε τώρα», σημείωσε
ο κ. Σαχίνης.
Αναφερόμενος στο σύστημα της αποχέτευσης,
ο κ. Σαχίνης σημείωσε ότι, για την αναβάθμισή
του, το κόστος θα φτάσει στην πενταετία τα
250 εκ. ευρώ, ενώ το όφελος θα είναι σημαντικό
για την κοινωνία, όπως είπε. Στην κατακλείδα του
υπογράμμισε ότι στόχος της εταιρείας και μέσα
από όλα τα έργα που δρομολογούνται, είναι να
παράγεται «zero carbon» νερό χωρίς ανθρακικό
αποτύπωμα.

Χάρης Σαχίνης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
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Η Ελλάδα
στην ψηφιακή εποχή
Στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
αλλά και ο δημόσιος τομέας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ήταν αφιερωμένη
η ενότητα Digital - Ψηφιακός Μετασχηματισμός «Η Ελλάδα στην Ψηφιακή Εποχή», στο
πλαίσιο του τρίτου Athens Investment Forum. Ο υπουργός Επικρατείας Αρμόδιος για
θέματα Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ενώ
τη συζήτηση συντόνιζε ο δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Δελεβέγκος. Ομιλητές ήταν ο
κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού & Παρόχων
Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Γρηγόρης Κοτσικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. I KNOW HOW, o κ. Θεοδόσης
Μιχαλόπουλος, CEO Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα, Microsoft, ο κ. Γιάννης Λουμάκης,
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Uni Systems, ο κ. Γιάννης Μητρόπουλος, Γενικός
Διευθυντής Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο κ. Λάμπρος Φώτος, Σύμβουλος
Επιχειρησιακών Θεμάτων, ΟΝΕΧ GROUP. Συντονιστής ήταν ο κ. Κάρολος Χανικιάν,
Δικηγόρος, Ιδρυτής & Managing Partner, Hanikian Law Firm.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Το gov.gr θα είναι η κεντρική μας συνεισφορά

Ο Υπουργός Επικρατείας, Αρμόδιος για θέματα
Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης,
συνομίλησε με τον δημοσιογράφο, κ. Δημήτρη
Δελεβέγκα, για τα επόμενα βήματα του ψηφιακού
μετασχηματισμού της χώρας.
Την τεράστια συμβολή που έχει η ψηφιοποίηση
του Δημοσίου όχι μόνο στην καθημερινότητα του
πολίτη αλλά και στην οικονομία, τόνισε, μεταξύ
άλλων ο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος
Πιερρακάκης. Όπως υπογράμμισε, στόχος του
υπουργείου είναι να φέρει ουσιαστικά την Ελλάδα στον 21ο αιώνα, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει,
τόσο μέσω της συνεχούς ανάπτυξης της βασικής ιστοσελίδας gov.gr, όσο και μέσω της επικείμενης δημοπράτησης για το φάσμα 5G.
Αναφερόμενος στο gov.gr, υπογράμμισε ότι σε
καθημερινή βάση αυξάνονται οι υπηρεσίες που
προσφέρει και μάλιστα με τέτοιο ρυθμό, ώστε
σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να δοθούν
ακριβείς αριθμοί, καθώς είναι ένα έργο το οποίο
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Το gov.gr ξεκίνησε
με 531 υπηρεσίες και σήμερα αυτές ξεπερνούν
κατά πολύ τις 600, με τελευταία αυτή που θα
παραδοθεί σήμερα και θα αφορά τον επονομαζόμενο «χάρτη του κορωνοϊού», όπου θα αποτυπώνεται η πορεία της πανδημίας σε όλη την Ελλάδα.
«Το gov.gr θα είναι η κεντρική μας συνεισφορά
για δυο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι χρηστικός.
Σε ένα σημείο υπάρχουν τα πάντα (από υπηρεσίες) όπου ο πολίτης μπορεί να κάνει την δουλειά
του με το Δημόσιο χωρίς να ταλαιπωρείται, και
δεύτερον, συμβολικός και πολιτικός λόγος. Το
κράτος είναι ένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κυριάκος Πιερρακάκης
Υπουργός Επικρατείας,
Αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Πολιτικής

Τόνισε ακόμη ότι στόχος της Ελλάδας είναι να
γίνει όπως η Εσθονία, μία χώρα, όπου οι πολίτες
μπορούν να κάνουν τα πάντα από το σπίτι τους,
εκτός, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, από το να
παντρευτούν, να χωρίσουν ή να αγοράσουν ακί-

νητο. Φυσικά πρόκειται για έναν στόχο, ο οποίος
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί άμεσα αλλά η ταχύτητα με την οποία καλύπτονται τα κενά είναι
κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.
ό,τι αφορά το φάσμα του 5G, ο
// Σε
υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα
είναι μεταξύ των ελάχιστων χωρών
που πραγματοποιούν μία τετραπλή
δημοπράτηση, ενώ πέραν από τα οφέλη
που μπορεί να έχει για την καθημερινότητα
των πολιτών, αυτό που θα αλλάξει
πλήρως είναι η λειτουργία της ίδιας της
οικονομίας αλλά και αρκετών τομέων,
όπως για παράδειγμα οι μεταφορές και
όχι μόνο και αυτό αποτελεί καινοτομία.

//

«Το πρώτο σκέλος της καινοτομίας έχει να κάνει με την ίδια τη δημοπρασία. Τέσσερις μπάντες
συχνοτήτων μαζί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Δεύτερον, σύνδεση της δημοπρασίας με τη γένεση του οικοσυστήματος γύρω από το 5G, με τη
δημιουργία του ταμείου «ΦΑΙΣΤΟΣ», που θα επενδύει σε εταιρείες, οι οποίες παράγουν προϊόντα
που αξιοποιούν το δίκτυο. Η τρίτη καινοτομία είναι το γεγονός ότι κρατάμε ένα κομμάτι του φάσματος και δεν το δημοπρατούμε. Παραχωρούμε
ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δωρεάν
πρόσβαση σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
σε start up επιχειρήσεις. Η τεράστια διαφορά με
το 5G θα έρθει στα προϊόντα, στις υπηρεσίες».
κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην
// Οπρόσφατη
επένδυση που ανακοίνωσε η
Microsoft, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί
και ένδειξη εμπιστοσύνης όχι μόνο
στην ελληνική οικονομία αλλά και στον
γεωπολιτικό ρόλο που διαδραματίζει η
χώρα.

//
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Η αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία θα
στηρίξει την ανάπτυξη και θα την καταστήσει βιώσιμη
Η ψηφιακή οικονομία και κατ’ επέκταση το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι θεμελιώδης προτεραιότητα και προϋπόθεση για την
επιβίωση τη χώρας μας και για την ανάπτυξή της
μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο των σύγχρονων επικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας, τόνισε
στην έναρξη της ομιλία του ο κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Chief Οfficer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ. Όπως σημείωσε,
στη νέα συνθήκη, που η πανδημία έφερε στη ζωή
μας, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες και
οι οργανισμοί, που έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, έχουν πολύ καλύτερες
πιθανότητες να αντεπεξέλθουν στην κρίση, να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που η πανδημία
δημιουργεί και να ανέβουν, όπως είπε «στο τρένο
της ψηφιακής εποχής».
Στις κινήσεις τις οποίες έχει προχωρήσει ο όμιλος
ΟΤΕ προκειμένου να «ευθυγραμμιστεί» με τη νέα
ψηφιακή εποχή, αναφέρθηκε ο κ. Κωνσταντινίδης.
είπε,
// Όπως
ΟΤΕ στον

στον κομβικό ρόλο του
ψηφιακό μετασχηματισμό
της Ελλάδας εντάσσονται τα GIGABIT
Δίκτυα, η παροχή ψηφιακών λύσεων στον
ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του ίδιου
του Ομίλου μέσα από ένα πολυεπίπεδο
πρόγραμμα.

//

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Chief Officer Στρατηγικής,
Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ A.E.

Όπως σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, λόγω του
μεγέθους και του αποτυπώματος του Ομίλου, αν
και αυτές οι δράσεις είναι εσωτερικές, τα αποτελέσματά τους διαχέονται και εκτός Ομίλου.
Χαρακτηριστικά ανέφερε την εφαρμογή της
Cosmote, την οποία πάνω από 3,2 εκ. πολιτών
έχουν στο κινητό τους και την οποία χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο ψηφιακό κανάλι στη χώρα
που «εκπαιδεύει την κοινωνία στη χρήση και στην
αξιοποίηση των ψηφιακών ευκολιών».
Όπως υπογράμμισε, βασικός στόχος του ΟΤΕ είναι η αύξηση των επενδύσεών του κυρίως στον

τομέα των οπτικών ινών, οι οποίες θα ξεπεράσουν
τα 2 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια. Τόνισε ότι
είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Πολιτεία
στηρίζει τις επενδύσεις.

//

Προσέθεσε ακόμη ότι μέχρι σήμερα ο
Όμιλος έχει κατορθώσει να ολοκληρώσει
την αναβάθμιση των fiber οπτικών
ινών σε μεγάλο βαθμό, με αύξηση των
ταχυτήτων σύνδεσης άνω του 50%.

//

Το δεύτερο σκέλος του επενδυτικού προγράμματος αφορά τις οπτικές ίνες, χάρη στο οποίο
μέσα στην επόμενη 3ετία το μεγαλύτερο μέρος
των συνδρομητών του ΟΤΕ (1 εκ. νοικοκυριά) θα
απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες σύνδεσης. Πάνω από το 40% των πελατών του ομίλου απολαμβάνουν ήδη υπερυψηλές ταχύτητες,
σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη. Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε ακόμα στη σημασία του
προγράμματος «Ultra Fast Broadband» για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην κοινωνία,
ένα έργο ύψους 700 εκ. ευρώ, που φέρνει Gigabit
ταχύτητες σε πάνω από 2,4 εκ. συμπολίτες μας.
Υπογράμμισε ακόμη το πόσο σημαντική είναι η
δημιουργία του fund «Φαιστός» του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του οποίου θα
στηριχθούν υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά και η τηλεϊατρική. Επιπρόσθετα, πέραν των συνεργασιών του με τις μεγάλες εταιρείες, ο ΟΤΕ έχει ανάλογη δραστηριότητα
και στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο κ. Κωνσταντινίδης ολοκλήρωσε τονίζοντας ότι
ο Όμιλος ΟΤΕ είναι βασικός πυλώνας της ανάπτυξης, υλοποιώντας το 60% των συνολικών
επενδύσεων του κλάδου και με συνεισφορά στο
ΑΕΠ, που φτάνει σε ποσοστό το 2,7%. Όπως είπε,
η αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία θα στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη
και θα την καταστήσει βιώσιμη, αρκεί όλοι να κινούνται βασισμένοι σε μία ισχυρή και καλά προγραμματισμένη στρατηγική.
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Σημαντική συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης
στη βιώσιμη ανάπτυξη
Στη δυναμική που παρουσιάζει ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία ευκαιριών
βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά στη χώρα μας αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιό της,
αναφέρθηκε ο κ. Γρηγόρης Κοτσικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ., της I Know How S.A.

//

Σύμφωνα με μελέτη της Accenture το
2019, η τεχνητή νοημοσύνη δύναται
να εισφέρει στο ελληνικό ΑΕΠ 195 δισ.
δολάρια τη δεκαπενταετία 2020 - 2035.

//

Όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη υποβοηθά και
βελτιώνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες βελτιώνοντας την επιχειρησιακή δραστηριότητα και την
εξυπηρέτηση των πελατών, αυτοματοποιώντας,
για παράδειγμα, διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
που συχνά είναι επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες.
Ο κ. Κοτσικάρης έκανε εκτενή αναφορά στους
διαφορετικούς κλάδους, στους οποίους μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές και βελτιώσεις η
αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, από την
παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα και την
εκπαίδευση έως τη λειτουργία του Δημοσίου, τον
ιατρικό κλάδο και το τραπεζικό σύστημα, δημιουργώντας πιο γρήγορες, έξυπνες και ασφαλείς
διαδικασίες. Όπως είπε, μπορεί να αναλύσει τα
αποτυπώματα απάτης και να μπορέσει να προβλέπει ενδεχόμενες απάτες στο μέλλον. Επίσης,
μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του
κράτους με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και τη διασταύρωση στοιχείων για την
επίλυση προβλημάτων στο Δημόσιο.

Γρηγόρης Κοτσικάρης
Πρόεδρος Δ.Σ., I Know How S.A.

Όπως σημείωσε ο κ. Κοτσικάρης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει το στίγμα της κοινωνίας, αναλύοντας το γενικό αίσθημα μέσω των
στοιχείων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, στοιχείο σημαντικό, όπως είπε, για τη
χάραξη πολιτικών.

Στον αγροτικό τομέα, βελτιώνει την πρωτογενή
παραγωγή καθώς, για παράδειγμα, γεωργικά ρομπότ σήμερα συλλέγουν τους καρπούς με σημαντική βελτίωση σε όρους ταχύτητας και απόδοσης, ενώ η παρακολούθηση του εδάφους και
των φυτών με χρήση αλγορίθμων «Deep learning»
βελτιώνει την ποιότητα και την απόδοση της παραγωγής. Επίσης, οι αλγόριθμοι πρόβλεψης με
χρήση μηχανικής μάθησης εντοπίζουν και προβλέπουν καιρικά φαινόμενα, που επηρεάζουν την
απόδοση των καλλιεργειών.

//

Ο κ. Κοτσικάρης μεταξύ άλλων
παρουσίασε παραδείγματα για τη
σημαντική συμβολή της τεχνητής
νοημοσύνης στη σύγχρονη ανθρώπινη
δραστηριότητα, καθώς αυτή βελτιώνει
την ποιότητα των παροχών υγείας και
την προσωποποιημένη φαρμακευτική
διάγνωση.

//

Επίσης συμβάλλει στην πρόβλεψη και παρακολούθηση ασθενειών ή και επιδημιών κάτι που,
όπως παρατήρησε, φέτος αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο.
Όπως τόνισε, η τεχνητή νοημοσύνη ενδυναμώνει
και υποβοηθά την απονομή δικαιοσύνης, καθώς
βελτιώνει τη δυνατότητα διασύνδεσης στοιχείων,
καθώς και τον εντοπισμό «patterns» για την πρόληψη και την καταστολή εγκλημάτων, ενώ με τα
στοιχεία αυτά μπορεί να κάνει και προβλέψεις για
την εξέλιξη εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν στη σύνταξη νόμων και συμβολαίων με
βάση διεθνείς πρακτικές ενώ και κυβερνοεπιθέσεις αντιμετωπίζονται επίσης με αντίστοιχους
αλγορίθμους. Στον τομέα της ενέργειας, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως σημείωσε ο κ. Κοτσικάρης,
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αιολικών και
ηλιακών πάρκων.
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Στην αρχή του ταξιδιού
του ψηφιακού μετασχηματισμού η Ελλάδα
Στα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η
επένδυση της Microsoft, αναφέρθηκε ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO Ελλάδα, Κύπρος &
Μάλτα της εταιρείας. Ξεκαθάρισε ότι η τεχνολογία «cloud» είναι ουσιαστική για τη νέα εποχή,
την οποία βιώνει όλη η υφήλιος, καθώς τα «data
centers», όπως αυτά που θα δημιουργήσει στην
Ελλάδα ο κορυφαίος τεχνολογικός όμιλος, θα
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το πρώτο πλεονέκτημα, όπως είπε, της επένδυσης είναι η ταχύτερη πρόσβαση στο «Cloud» για
τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, ενώ
επίσης ενισχύει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια πρόσβασης μιας και θα είναι εντός της χώρας και οποιοδήπτε πρόβλημα παρουσιάζεται θα
μπορεί να ρυθμιστεί άμεσα.

//

Σημείωσε ότι η επένδυση θα έχει πολλαπλάσια οφέλη για την οικονομία, με τις
επενδύσεις να φθάνουν στο επίπεδο του
ενός δισ. ευρώ, ενώ θα δημιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας. Μέσω αυτών των
κέντρων θα δοθεί στήριξη τόσο στο Δημόσιο, όσο και στις επιχειρήσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν ταχύτερα και
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, ενώ η επένδυση μπορεί να συμβάλει
τα μέγιστα και στον τομέα της Παιδείας.

//

«Γιατί στην Ελλάδα; είναι μία ερώτηση που δέχομαι αρκετά και υπάρχουν τρεις λόγοι», σημείωσε ο
κ. Μιχαλόπουλος. Ο πρώτος λόγος είναι η ασφάλεια - υπάρχει σταθερότητα της Δημοκρατίας.
Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την πράσινη
ενέργεια, καθώς, όπως υπογράμμισε, έως το 2025

όλα τα «data centers» της εταιρείας παγκοσμίως
θα πρέπει να είναι 100% ενεργειακά πράσινα. «Η
Ελλάδα έχει πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια, οπότε
θα μας βοηθήσει σε αυτό το πλάνο», τόνισε ο κ.
Μιχαλόπουλος.
Τρίτος και κυριότερος λόγος είναι πως βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού, με μεγάλη
όμως ορμή», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι
ιδιωτικές επιχειρήσεις και το Δημόσιο μετασχηματίζονται ψηφιακά και πως, ακόμη και αν η πανδημία πήγε πίσω ορισμένες διαδικασίες, λειτούργησε όμως ως καταλύτης, φέρνοντας τον ψηφιακό
μετασχηματισμό στο σήμερα. «Όλα αυτά λοιπόν
μας δίνουν την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι αυτό
ακριβώς είναι το σημείο που αξίζει να επενδύσουμε, σε αυτό το ταξίδι που θα συμβεί στη χώρα»,
είπε τονίζοντας ότι αυτός είναι και ο κυριότερος
λόγος επένδυσης στην Ελλάδα.

//

Προσέθεσε ακόμη ότι η επιλογή της
Microsoft δείχνει την εμπιστοσύνη
που έχει ο τεχνολογικός όμιλος στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,
αλλά και στη χώρα στο σύνολό της, παρά
το γεγονός ότι η Ελλάδα και εξαιτίας των
προβλημάτων που δημιούργησε η 10ετής
κρίση είναι αρκετά «πίσω» στη νέα
ψηφιακή εποχή.

//

Τέλος, υπογράμμισε ακόμη την τεράστια συμβολή της τεχνολογίας στο σύνολο της οικονομικής
αλλά και κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς η
χρήση της και οι νέες δυνατότητες που παρέχει
αλλάζουν άρδην την καθημερινότητα, καθιστώντας την αρκετά πιο απλή για όλους.

Θεοδόσης Μιχαλόπουλος
CEO Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα, Microsoft S.A.
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Απαραίτητη η συμβολή της εκπαίδευσης
στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ζούμε μία εντυπωσιακή μετάβαση, παραδέχτηκε
ο κ. Γιάννης Λουμάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems S.A., τονίζοντας
ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει έρθει για
να μείνει επηρεάζοντας κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, από τον τρόπο που εργαζόμαστε, μέχρι
το πώς διασκεδάζουμε και εκπαιδευόμαστε.
Όπως σημείωσε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός
δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο
σε επίπεδο εταιρειών, όσο και σε επίπεδο κλάδων,
περιφερειών και εν γένει στην παγκόσμια οικονομία.

//

Όπως σημείωσε ωστόσο, δημιουργεί
νέα ερωτηματικά, που ακόμα δεν έχουν
καταφέρει να απαντηθούν, όπως είναι
τα νέα ηθικά προβλήματα, αλλά και
ζητήματα ιδιωτικότητας, αποκλεισμών
και τεχνολογικού αναλφαβητισμού.

//

«Δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται ουραγός του
ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη, δηλαδή είμαστε λίγο χαμηλά στην κατάταξη, μεταξύ
Βουλγαρίας και Ρουμανίας», είπε ο κ. Λουμάκης,
τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται ακόμα πίσω σε
αρκετούς δείκτες που παρακολουθεί η ΕΕ, ενώ
σημείωσε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε έλλειψη συνεκτικής ψηφιακής στρατηγικής πολιτικής από το κράτος, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται σωστά τα κονδύλια, που υπήρχαν για
την ψηφιακή μετάβαση αλλά και να μην υπάρχει
καλή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Λουμάκης αναφέρθηκε στα λάθη του παρελθόντος,
τα οποία κράτησαν τη χώρα πίσω στη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο, καθώς, όπως τόνισε,
δεν υπήρχε «μία συνέχεια και μία συνεκτικότητα
στην ψηφιακή στρατηγική», ενώ σημείωσε ότι τα

ασφυκτικά κανονιστικά πλαίσια δημιουργούσαν
φραγμούς και εμπόδια. Όπως είπε, το μοντέλο
ψηφιακής διακυβέρνησης της χώρας «στηρίχτηκε στο να κάνουμε αποσπασματικά μεγάλα
έργα πληροφορικής. Έχουμε καταναλώσει άπειρα
κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να φτιάχνουμε «data centers» και «computer rooms».
Όπου υπουργείο, κοινότητα και χωριό έχει και από
ένα νεκροταφείο υποδομών πληροφορικής» είπε
χαρακτηριστικά.
Έδωσε επίσης μεγάλη σημασία στη συμβολή της
εκπαίδευσης στην προσπάθεια του ψηφιακού
μετασχηματισμού και όπως είπε, «υπάρχει ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς
πιστεύω ότι δυστυχώς παράγει ψηφιακά αναλφάβητους ανθρώπους».

//

Σύμφωνα με τον κ. Λουμάκη, είναι
σημαντικό να υπάρχουν αναπτυξιακά
κίνητρα για καινοτόμες εταιρείες, για την
εξωστρέφεια καθώς και για εταιρείες που
δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Και σημείωσε επίσης ότι σήμερα έχουμε
ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας.

//

«Έχουμε μία νέα κυβερνητική κατεύθυνση, που
ελπίζω να έχει μεταρρυθμιστικό ζήλο», είπε και
σημείωσε ότι οι πόροι από τα προγράμματα ΕΣΠΑ
σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργούν συνολικούς πόρους 6 - 10 δισ. ευρώ για
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Όπως
τόνισε, πρέπει όμως και οι ίδιες οι επιχειρήσεις
να επενδύσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ενώ το κράτος οφείλει να δώσει έμφαση
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος
προς αυτή την κατεύθυνση.

Γιάννης Λουμάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος,
Uni Systems S.A.
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Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
μέσω των ψηφιακών εργαλείων
Στη μετάβαση του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στην ψηφιακή εποχή, αναφέρθηκε
ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Γιάννης
Μητρόπουλος. Μάλιστα μιλώντας για τη μετάβαση αυτή, σημείωσε ότι ουσιαστικά πρόκειται για
τον «ψηφιακό σχηματισμό» της εταιρείας, όπως
τον χαρακτήρισε.

//

Ο κ. Μητρόπουλος τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση χρησιμοποιεί
καινοτόμες τεχνολογίες, που έχουν προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε,
μπορεί να εργαστεί κανείς από παντού,
αρκεί να έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και ίντερνετ.

//

«Ακόμα και να καταστραφούν τα γραφεία μας
μπορούμε να λειτουργήσουμε την ίδια κιόλας
μέρα», είπε χαρακτηριστικά. «Οποιαδήποτε λειτουργία μας μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σημείο ανά τον κόσμο, με έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο» ανέφερε χαρακτηριστικά
ο κ. Μητρόπουλος, περιγράφοντας το επίπεδο
του ψηφιακού μετασχηματισμού, που έχει επιτύχει
η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

//

Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες έχει
μειώσει το κόστος λειτουργίας, αυξάνοντας την ίδια στιγμή την παραγωγικότητα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τα
σφάλματα και προσφέροντας συνολικά
μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες
της εταιρείας, σημείωσε.

//

Ο κ. Μητρόπουλος τόνισε επίσης ότι, καθώς αρκετές διαδικασίες της εταιρείας περνούν στην
ψηφιακή εποχή, οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιηθούν σε πιο δημιουργικές εργασίες, ενώ μέσω
των νέων τεχνολογιών μπορεί να υπάρχει 24ωρη
επικοινωνία με το κοινό μέσα από πολλά και διαφορετικά κανάλια.
Η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού έγινε ιδιαίτερα εμφανής τους τελευταίους μήνες.
Όπως σημείωσε ο κ. Μητρόπουλος, «ο επιτυχημένος ψηφιακός μας μετασχηματισμός έγινε
ιδιαίτερα εμφανής την περίοδο του «lockdown»,
κατά τη διάρκεια της οποίας οι πελάτες μας είχαν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις υπηρεσίες
μας, γεγονός που τους προσέφερε μεγαλύτερο
αίσθημα ασφάλειας. Αυτό έγινε εμφανές και στα
αποτελέσματά μας, τα οποία μετά από μια αρχική πτώση λόγω των περιοριστικών μέτρων, τελικά
διαμορφώθηκαν υψηλότερα σε σχέση με το διάστημα πριν την πανδημία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητρόπουλος.

Γιάννης Μητρόπουλος
Γενικός Διευθυντής,
Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας A.E.
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Ο μόνος τρόπος βιώσιμης ανάπτυξης είναι η ανθρώπινη
ανάπτυξη

//

«Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι το μόνο μέσο ατομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος της πολιτείας και των επιχειρήσεων»,
τόνισε στην ομιλία του ο ο κ. Λάμπρος Φώτος, Σύμβουλος Επιχειρησιακών Θεμάτων, ONEX
GROUP S.A.

//

Όπως σημείωσε, ο όμιλος ΟΝΕΧ έχει περισσότερα
από 170 εκ. δολάρια τζίρο το 2020 και πάνω από
1000 εργαζόμενους στην Ελλάδα, ενώ αριθμεί
πάνω από 170 ολοκληρωμένα έργα με παρουσία
σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως.

//

Παρουσιάζοντας τους τρεις πυλώνες
ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα,
έδωσε και συγκεκριμένα παραδείγματα
επιτυχημένων επενδύσεων.

//

Όπως είπε, στους τρεις πυλώνες ανάπτυξης της
εταιρείας εντάσσονται η αύξηση της απασχόλησης, με βασικό παράδειγμα την επένδυση για
επαναλειτουργία των ναυπηγείων στο Νεώριο της
Σύρου και στην Ελευσίνα. Ο δεύτερος πυλώνας,
που αποτελεί και βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Ομίλου, είναι οι τεχνολογικές λύσεις, που
προσφέρουν στην κοινωνική συνοχή. Κάτι, που
επιτυγχάνεται μέσω της εκτέλεσης έργων με κοινωνικό αντίκτυπο. «Μας ενδιαφέρουν τα τεχνολογικά έργα, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης αυτά
να έχουν ένα νόημα», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Φώτος, «Καλά είναι τα συστήματα, αλλά, θα πρέπει αυτά να μπορούν να έχουν έξυπνες λύσεις για
έξυπνες πόλεις, που για παράδειγμα έχουν αντικειμενική στάθμευση, έργα που εκτελεί ο Όμιλος
σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και στην Αθήνα και

στο Ρέθυμνο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Αν τα συστήματα αυτά δεν έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, δεν είναι προτεραιότητά μας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φώτος. Ο τρίτος πυλώνας είναι η
καινοτομία για την αειφόρο ανάπτυξη. «Και πάλι
επενδύουμε στην καινοτομία με νόημα. Δηλαδή
όχι έρευνα για την έρευνα, αλλά καινοτομία, που
δίνει αντικειμενικές λύσεις», σημείωσε ο κ. Φώτος.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φώτος αναφέρθηκε στην
«ΟΝΕΧ Marine Operation Platform» ως ένα παράδειγμα του πώς ο Όμιλος αξιοποιεί την τεράστια εμπειρία του στο να εντοπίζει τα κενά και
να δημιουργεί άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες του. Ο κ. Φώτος σημείωσε ότι για το σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται
«hardware» της εταιρείας Cisco για τη συλλογή
των δεδομένων και μέσω δορυφόρου φτάνουν
σε «data base» στα κεντρικά του πελάτη. Έτσι,
μέσω των πέντε σημαντικών λειτουργιών (επιχειρησιακή, αποδοτικότητας, επιτήρησης, κυβερνοασφάλειας και επικοινωνίας) που προσφέρει το
σύστημα αυτό στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και από οποιαδήποτε συσκευή όλων
των δεδομένων του πλοίου, μπορεί ο πελάτης να
λάβει στοχευμένες αποφάσεις.

Λάμπρος Φώτος
Σύμβουλος Επιχειρησιακών Θεμάτων,
ONEX GROUP S.A.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ιστορική ευκαιρία να αλλάξει η χώρα το παραγωγικό της
υπόδειγμα, από εισαγωγικό σε αυτόνομο και εξαγωγικό και
να πράξει «brain import» αντί για «brain drain»

Κλείνοντας τις εργασίες του φετινού συνεδρίου Athens Investment Forum 2020, ο Νικόλαος
Μήλης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την επιτυχή διοργάνωση.
Ο ίδιος εκτίμησε ότι, προκειμένου να είναι επιτυχημένος ο εν λόγω θεσμός, θα χρειαστεί να είμαστε πρακτικοί με αποτελέσματα, άρα θα πρέπει
όσα ειπώθηκαν να επικοινωνηθούν εκεί που πρέπει, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Έτσι, θα επιτύχει ο θεσμός
αυτός, που θα συνεχιστεί και του χρόνου από την
πλευρά του ΤΕΕ, ώστε να υπάρχει διάλογος και
συνεισφορά.
Μιλώντας για τη σημερινή κατάσταση, ο κ. Μήλης ανέφερε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια
ιστορικών διαστάσεων υγειονομική, οικονομική
και κοινωνική κρίση. Υπάρχει συνεχής μείωση των
θέσεων εργασίας, πολλές προκλήσεις και δυστυχώς συνεχές έλλειμμα απαντήσεων για αυτές.
Παράλληλα, στην Ελλάδα έγιναν αισθητά τα καταστροφικά αποτελέσματα του «Ιανού», άρα η
κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη πραγματικότητα.

//

Κατ’ επέκταση, το περίγραμμα είναι ότι
η Ε.Ε. θα δανειστεί 750 δισ. ευρώ από
τις αγορές, με το 30% να αφιερώνεται
σε πράσινες δράσεις και το 20% σε
ψηφιακές δράσεις.

//

Νικόλαος Μήλης
Πρόεδρος Αντιπροσωπείας
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Συνολικά 32 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην Ελλάδα
και, αν προστεθούν σε αυτά το ύψος της χρηματοδότησης από διαρθρωτικά ταμεία, από το
ΕΣΠΑ και αρκετά ακόμη δισ. ευρώ του ιδιωτικού
τομέα μέσω ΣΔΙΤ, τότε η χώρα θα έχει να σχεδιάσει, να εγκρίνει, να προκηρύξει και να υλοποιήσει κλιματικές ψηφιακές και κοινωνικές δράσεις
ύψους 115 δισ. ευρώ.

//

Αυτό μεταφράζεται σε 13-14 δισ. ευρώ
ετησίως, ενώ σήμερα οριακά η χώρα
διαχειρίζεται 3-4 δισ. ευρώ. Αυτό είναι
η μεγάλη πρόκληση, που πρέπει να
απαντήσουμε, όπως υπογράμμισε ο κ.
Μήλης.

//

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα χρειαστούν
ανατροπές στη λειτουργία του Δημοσίου, μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των αγορών και μια
νέα λογική για τα έργα υποδομής στην ενέργεια,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τα συγκοινωνιακά
έργα, τη διαχείριση αποβλήτων και άλλους τομείς. Όπως τόνισε, υπάρχει η ιστορική ευκαιρία
να αλλάξει η χώρα το παραγωγικό της υπόδειγμα,
από εισαγωγικό σε αυτόνομο και εξαγωγικό και
να πράξει «brain import» αντί για «brain drain».
Την ίδια στιγμή, χρειάζεται επένδυση και στις ΑΠΕ
και στην εξοικονόμηση ενέργειας, χρειάζεται να
αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα, να γίνουν νέες
συγκοινωνιακές υποδομές και έξυπνες πόλεις, με
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας και με περιβαλλοντική δικαιοσύνη και δημοκρατία.

//

Καταλήγοντας, ο κ. Μήλης δήλωσε
ότι όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια θα
έρθουν με αξιοποίηση της εμπειρίας,
με αρμοδιότητες προς την τοπική
αυτοδιοίκηση, με αποκέντρωση, με
εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.

//

Από την πλευρά του, το ΤΕΕ στέκεται αρωγός
στην Πολιτεία διαχρονικά, με βασικά εργαλεία
την ψηφιοποίηση του κράτους και με μια πρόσφατη πρόταση για δημιουργία παρατηρητηρίου
για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τέλος, ο κ. Μήλης έθεσε το ερώτημα: «Είμαστε έτοιμοι να τολμήσουμε
τη μεγάλη ανατροπή;»
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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