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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2021

Διοργάνωση

Το 4th Athens Investment Forum έχοντας ως κεντρικό θέμα:

Ελλάδα 2.0 - Μια Επενδυτική Επανάσταση
για την Ελληνική Οικονομία
πραγματοποιήθηκε φέτος την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Αίθουσα Φάρος,
τηρώντας με συνέπεια την καθιερωμένη πλέον συνάντησή του
με τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.
Το συνέδριο διοργάνωσαν για 4η συνεχόμενη χρονιά το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA, υπό
την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και
Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών.
Η φιλοδοξία των διοργανωτών να αποτελέσει το Συνέδριο για
μια ακόμα φορά το γόνιμο βήμα, όπου θα συζητηθούν όλα τα
καίρια θέματα για την οικονομία και τις επενδύσεις, επιτεύχθηκε
πλήρως με την συμμετοχή εξαιρετικών ομιλητών.

Οι βασικές θεματικές επικεντρώθηκαν στους εξής τομείς:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

/

σελ. 14

Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Α : Α Ν Ά Π Τ Υ Ξ Η - Ε Π Ε Ν ΔΎ Σ Ε Ι Σ

«Οι επενδύσεις ως μοχλός για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη»
Το 4th Athens Investment Forum πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21
Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Ελλάδα 2.0 - Μια Επενδυτική Επανάσταση για
την Ελληνική Οικονομία», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
στην Αίθουσα Φάρος.
Μείζονα ζητήματα συζητήθηκαν και τη φετινή χρονιά, με κύριους άξονες
τις προϋποθέσεις για τη δυναμική επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας,
αλλά και την επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, με οχήματα το νέο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0 και την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία.
Εξετάσθηκαν, παράλληλα, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων επενδύσεων,
οι αλλαγές που φέρνει η ψηφιοποίηση στο κράτος και την οικονομία, οι
προκλήσεις της απολιγνιτοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης, ο
κρίσιμος ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αλλά και
η νέα γενιά «πράσινων» υποδομών στη «μετά COVID-19» εποχή.

σελ. 30

/ E N O T H TA B : Υ Π ΟΔ Ο Μ Έ Σ - Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Έ Σ

«Ο κατασκευαστικός κλάδος κλειδί για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας. Τα νέα έργα και η χρηματοδότησή τους»
/

Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Γ 1 : Ε Ν Έ Ρ Γ Ε Ι Α - Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ή Μ Ε ΤΆ Β Α Σ Η

σελ. 48

«Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια - Προκλήσεις
και ευκαιρίες. Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης»
/

Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Γ 2 : Ε Ν Έ Ρ Γ Ε Ι Α - Α ΝΑ Ν Ε ΏΣ Ι Μ Ε Σ Π Η Γ Έ Σ Ε Ν Έ Ρ Γ Ε Ι Α Σ

σελ. 66

«Απολιγνιτοποίηση και νέες ενεργειακές υποδομές Οι αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο»
/

Ε Ν ΟΤ Η ΤΑ Γ 3 : Ε Ν Έ Ρ Γ Ε Ι Α - Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Έ Σ Υ Π ΟΔΟ Μ Έ Σ

σελ. 84

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και νέες ενεργειακές
τεχνολογίες - Επενδύοντας στην καθαρή ενέργεια του μέλλοντος»
/

Ε Ν Ό Τ Η ΤΑ Δ : Ψ Η Φ Ι Α Κ Ό Σ Μ Ε ΤΑ Σ Χ Η Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ό Σ

σελ. 102

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
και της οικονομίας ως επιταχυντής της ανάπτυξης»
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Στόχος η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού
περιβάλλοντος
Τις εργασίες του 4th Athens Investment Forum
άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Vertical Solutions
S.A., κ. Εδουάρδος Καρρέρ. Ο κ. Καρρέρ ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες, κάνοντας
ιδιαίτερη μνεία επίσης στους χορηγούς και τους
υποστηρικτές του συνεδρίου. Ανέφερε μάλιστα
για τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται για προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής και της
οικονομίας και του επιχειρείν, οι οποίοι «αποτελούν την Εθνική Ελλάδος», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Vertical Solutions, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, θέλησε να υπογραμμίσει δύο σημαντικούς παράγοντες που αφορούν το οικονομικό
γίγνεσθαι της χώρας.

Ο δεύτερος παράγοντας αφορούσε το ενεργειακό ζήτημα σε συνδυασμό με τις υπέρογκες
αυξήσεις που σημειώνονται στο κόστος ενέργειας. Εξήγησε ότι «η Ευρώπη πιάστηκε απροετοίμαστη, παρόλο που έχει στο σχεδιασμό της μία
πολύ φιλόδοξη ατζέντα για την ενέργεια μέσα
από την Πράσινη Συμφωνία».

//Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ότι «οι

επενδύσεις είναι καλές και τις θέλουμε,
αλλά σε σχέση με το ενεργειακό κόστος
όπως αυτό διαμορφώνεται, θα πρέπει να
δοθεί σημασία και στην εγχώρια βιομηχανία και να ληφθούν μέτρα ενίσχυσής
της σε σχέση με τη διαμορφούμενη
κατάσταση της αγοράς ενέργειας, να
δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον».

//

Ο πρώτος αφορά το θεσμό του Χρηματιστηρίου, γιατί, όπως ανέφερε, ανάπτυξη χωρίς Χρηματιστήριο δεν γίνεται και τόνισε ότι το ΑΕΠ της
χώρας θα αυξηθεί μόνο με τολμηρές κινήσεις.
Επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια δεν μπορούν να προχωρήσουν.

Εδουάρδος Καρρέρ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
Vertical Solutions S.A.
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Προ των πυλών εθνικό σχέδιο για το μέλλον των υποδομών
Στο βασικό στόχο να διαχυθεί η ανάπτυξη που
όλοι προβλέπουν σε ολόκληρη την οικονομία και
να απορροφηθούν όλα τα χρήματα που αναλογούν στη χώρα από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις εγκαίρως και εμπροσθοβαρώς με σχέδιο
και αποτελεσματικότητα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ),
κ. Γιώργος Στασινός στο χαιρετισμό του στο 4th
Athens Investment Forum.

//Αναφερόμενος στον κρίσιμο κλάδο των

έργων, σημείωσε ότι είναι ανάγκη να γίνονται χωρίς καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι προς το σκοπό αυτό θα
πρέπει και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και τα συναρμόδια Υπουργεία όπως
το Ανάπτυξης και το Περιβάλλοντος να
εφαρμόσουν μέτρα.

//

Στέλνοντας αυστηρά μηνύματα, προς όλες τις
πλευρές, να αναλάβουν το ρόλο τους και να επιτελέσουν την ευθύνη τους, είπε ότι πρέπει «να
αποφύγουμε τα παιχνίδια, που ήδη ακούγονται
σε οικονομικούς κύκλους ότι παίζονται στο παρασκήνιο, κακολογώντας ουσιαστικά τον τεχνικό κλάδο», τόνισε ότι «δεν πρέπει τα έργα που
ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί τους να κάθονται ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο» και, αφού διαβεβαίωσε ότι «δουλειά υπάρχει για όλους», απευθυνόμενος προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών
και τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος ζήτησε «καρότο και μαστίγιο»,
δηλαδή: «Κίνητρα με bonus για πιο σύντομη - όχι
απλά έγκαιρη - και σωστή υλοποίηση. Τιμωρία με
ποινές - mallus - για καθυστερήσεις».

Έπειτα, στο πλαίσιο χάραξης της στρατηγικής
του επόμενου 7ετούς κύκλου έως τα μέσα της
δεκαετίας του 2030, αναφέρθηκε στην ανάγκη
κατάρτισης μιας μεσο- ή μακρο-πρόθεσμης
Εθνικής Στρατηγικής για το μέλλον των υποδομών, ή ενός Εθνικού Σχεδίου Έργων και Ανθεκτικότητας, δεδομένων τόσο των προκλήσεων της
κλιματικής κρίσης, όσο και της γνώσης ότι η Ελλάδα διαθέτει γηρασμένες υποδομές και παλαιά
κτίρια.

//«Αφού

ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος
επενδύσεων, η χώρα θα πρέπει να ξαναχτιστεί σχεδόν από την αρχή», είπε
ο επικεφαλής του ΤΕΕ και, αφού κάλεσε
να αξιοποιηθεί «η γνώση που έχουμε για
τις γηρασμένες υποδομές και τα παλαιά
κτίρια», να ανταποκριθούμε στις «νέες
προκλήσεις, που ζούμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των
φυσικών καταστροφών στο σύνολο των
κατασκευών στη χώρα».

//

Τέλος, σε συνέχεια της πρότασης που έχει καταθέσει το ΤΕΕ για το «Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης», ο Γιώργος Στασινός μίλησε πρώτος δημοσίως, για ένα «Εθνικό Σχέδιο για το μέλλον των
Υποδομών», προτείνοντας «να σχεδιαστεί από
τώρα ένα Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας, στα
κτίρια και τις υποδομές», ώστε «να χαράξουμε
τη στρατηγική του επόμενου 7ετούς κύκλου,
που θα μας πάει τουλάχιστον ώς τα μέσα της
δεκαετίας του 2030».

//Ο
Γιώργος Στασινός
Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

κ. Στασινός τόνισε τη σημασία του
ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο και
δεσμεύτηκε ότι το ΤΕΕ θα καταθέσει συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις για την προσέλκυση νέου τεχνικού
προσωπικού: ανέργους, πρόσφυγες, επαναπατριζόμενους επιστήμονες και νέους
από τα Τεχνικά και Γενικά Λύκεια.

//
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Οι επτά στόχοι της ελληνικής οικονομίας
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σκιαγράφησε στην ομιλία του το πλαίσιο
των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν εγκαθιδρυθεί στην ελληνική οικονομία μέσα από συγκεκριμένους στόχους, για την επίτευξη των
οποίων υποστήριξε ότι υπήρξε και συνεχίζει να
πραγματοποιείται σκληρή δουλειά από το οικονομικό επιτελείο και την κυβέρνηση εν γένει.

//

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η χώρα
αναβαθμίζεται, γεγονός το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και
υλοποίησης σημαντικών και διαρθρωτικών αλλαγών. Εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι παρούσα, «είμαστε εδώ»
όπως είπε χαρακτηριστικά, για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της ελληνικής
οικονομίας.

//

Ο υπουργός Οικονομικών εξήγησε τους στόχους
για την ελληνική οικονομία, αλλά και τις προτεραιότητες αυτών των στόχων. Στους στόχους
που κατέγραψε, συγκαταλέγονται:
• Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών
οικονομικής μεγέθυνσης, από το τρέχον έτος.
• Η βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών, από
φέτος.
• Η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της
Ενισχυμένης Εποπτείας, εντός του 2022.
• Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, εντός του 2022.
• Η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων, από το 2023.
• Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, μέσα στο
2023.

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός, Υπουργείο Οικονομικών

Όπως ανέφερε, για την επίτευξη των στόχων
αυτών, συνεχίζεται και εντείνεται η εφαρμογή
μιας οικονομικής πολιτικής με ισχυρό μεταρρυθ-

μιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Πολιτική που
εδράζεται στους εξής πυλώνες:
• Επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε
κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.
• Συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.
• Συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών και περαιτέρω προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας.
• Συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής.
• Ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία, μέσα από την ταχεία υλοποίηση του
νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης
ευκαιρίας, από τη συνέχιση της υλοποίησης του
«Ηρακλή», καθώς και από την αξιοποίηση των
12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για δάνεια.
• Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με «αιχμή» το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.
• Ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται
τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες για
τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

//«Όλα

τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι
ξέρουμε πού είμαστε, πού θέλουμε να
πάμε και πώς θέλουμε να πάμε. Διαθέτουμε συνεκτικό σχέδιο, για να οδηγήσουμε τη χώρα σε υψηλή, διατηρήσιμη
ανάπτυξη, στη δημιουργία πολλών, καλών θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», τόνισε
κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σταϊκούρας.

//
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Πίσω από κάθε κρίση κρύβεται μια ευκαιρία
Με την υπενθύμιση της παλιάς κινεζικής παροιμίας που θέλει πίσω από κάθε κρίση να κρύβεται
μία ευκαιρία ξεκίνησε την εναρκτήρια ομιλία του
στο 4th Investment Forum, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, σημειώνοντας ότι, τόσο η Ελλάδα όσο και
η εθνική οικονομία, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία στο μέγιστο βαθμό. Ανέφερε μάλιστα ως καταλυτικούς αναπτυξιακούς
παράγοντες κατά τη διάρκεια της κρίσης τους
στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής και το
πρωτοφανές κύμα χρηματοδότησης.
Ως προς τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για τις αναπτυξιακές και
οικονομικές πολιτικές, κάτι που έχει αρχίσει να
υλοποιείται, μπορεί να τονώσει σημαντικά την
ελληνική οικονομία.

//Καθοριστικό

παράγοντα χαρακτήρισε
το κύμα χρηματοδότησης από την ΕΕ
με τη μορφή του κοινοτικού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
«Συνυπολογίζοντας
κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους, κεφάλαια ύψους 40% του ΑΕΠ θα
κατευθυνθούν στην ελληνική οικονομία
τα επόμενα 5-7 χρόνια. Χρηματοδοτήσεις αυτού του επιπέδου αναδύονται όχι
μία φορά τη δεκαετία, αλλά μία φορά σε
κάθε γενεά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

//

Χρήστος Μεγάλου
Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς

Ο κ. Μεγάλου έκανε ιδιαίτερη μνεία και στην
«ολική επαναφορά» του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, όπως τη χαρακτήρισε, τονίζοντας πως, αν και ξεκίνησαν από μία πολύ ασθενή θέση, οι ελληνικές τράπεζες κατόρθωσαν να
βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο ρευστότητας,
την κεφαλαιακή επάρκεια και τους εποπτικούς
δείκτες, να αναμορφώσουν τα δίκτυα και τις
λειτουργίες τους, να εκκινήσουν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και με τη βοήθεια του προγράμματος «Ηρακλής» να απομειώσουν σημαντικά τα

επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
τόνισε εμφατικά ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει την
πλήρη ικανότητα και ετοιμότητα να χρηματοδοτήσει την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.

//Οι στόχοι περιλαμβάνουν τη χρηματο-

δότηση μεγάλων έργων υποδομών, των
δικτύων και των ΑΠΕ, των κατασκευών
και του ψηφιακού μετασχηματισμού του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ενώ
εξετάζεται κάθε ευκαιρία σε ολόκληρο τον αγροτοδιατροφικό τομέα, τον
τουρισμό, τα logistics, τη ναυτιλία, τον
ναυπηγικό τομέα, τον πολιτισμό και τις
νέες τεχνολογίες.

//

«Έως σήμερα η Τράπεζα Πειραιως έχει χρηματοδοτήσει με πιστωτικά όρια άνω των €2,5 δισ.
επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με €3,5 δισ. το ζωτικό για την ελληνική οικονομία χώρο του ξενοδοχειακού κλάδου και του
real estate, καθώς και με €2 δισ. το ναυτιλιακό
και τον αγροδιατροφικό τομέα», σημείωσε.
«Ρόλος μας, και στόχος μας ταυτόχρονα, είναι
να δώσουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο
βιώσιμης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, να
μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να εισέλθουν σε νέους καινοτόμους τομείς δραστηριότητας», τόνισε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε
ότι η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί προς όφελος
των πελατών της όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητες, βοηθώντας την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα
να ξεπεράσει τις συνέπειες της κρίσης και να
αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα.
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Οι επενδύσεις ως μοχλός για ισχυρή
και βιώσιμη ανάπτυξη
Στην πρώτη ενότητα του 4th Athens Investment Forum συζητήθηκαν οι επενδυτικές
προοπτικές της Ελλάδας, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταστροφή του επενδυτικού
κλίματος και τη διαρκώς αυξανόμενη έλευση εταιρειών παγκοσμίου κύρους στη χώρα μας.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης. Ομιλητές ήταν ο κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) ο κ. Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος - Συνιδρυτής, VNK Capital, ο
κ. Αλεξάντερ Τσινέλ, CEO, Fraport Greece, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
EUROLIFE FFH και o κ. Πάνος Ξενοκώστας, ιδρυτής και CEO, ONEX Shipyards &
Technologies Group. Συντονιστής της ενότητας ήταν ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης
Παπαδόπουλος. Στο «In Dialogue with» μέρος της ενότητας ο κ. Φωκίων Καραβίας,
Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα EUROBANΚ, απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε ο
δημοσιογράφος κ. Γιάννης Παπαδογιάννης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μπορεί να αντιστραφεί η πορεία παρακμής της ελληνικής
βιομηχανίας
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
- Σπυρίδων Γεωργιάδης, στην κεντρική του ομιλία στην Ενότητα Α’: «Οι επενδύσεις ως μοχλός
για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη» του 4th Athens
Investment Forum κατέγραψε μια «συγκλονιστική», όπως τη χαρακτήρισε, αλλαγή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία,
ενώ τόνισε ότι μπορούν να προκύψουν από αυτή
την αλλαγή οφέλη για την Ευρώπη και την Ελλάδα ειδικότερα. Πρόκειται για τη μεταφορά της
γραμμών παραγωγής από την Κίνα πίσω ξανά
στην Ευρώπη.
Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη μεγάλη αλλαγή που
συντελείται, ως «πεδίο δόξης λαμπρό» για την
Ελλάδα, γεγονός που, όπως η ελληνική κυβέρνηση καταλαβαίνει πολύ καλά, καθώς μπορεί να
αντιστραφεί αποφασιστικά η πορεία παρακμής
της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Υπογράμμισε πως
το «Industry 4» μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που είχαμε πριν από 30 ή
40 χρόνια και που οδήγησε στη σταδιακή αποβιομηχάνιση της Ελλάδος και σχεδόν όλης της
Δύσης.
Εξήγησε επίσης, ότι η στροφή της βιομηχανικής
παραγωγής από την Ανατολή στη Δύση, συμβαίνει καθώς το εργατικό κόστος δεν είναι πια τόσο
χαμηλό και οι νέες τεχνολογίες (τεχνητή νοημοσύνη) δημιουργούν χώρο για παραγωγή χωρίς
μεγάλο εργατικό κόστος.

//Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε μία σει-

Άδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης
Υπουργός, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ρά επενδυτικών κολοσσών που έχουν
επενδύσει στη χώρα και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τη
χώρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για τη
μεγάλη της επένδυση της Pfizer έχουν
πραγματοποιηθεί 400 προσλήψεις, ενώ
οι θέσεις εργασίας θα φτάσουν τις 700
με το συνολικό αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη να διαμορφώνεται στα 650 εκ.
ευρώ.

//

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, όλες οι ιδιωτικοποιήσεις τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και
με εξαιρετικά υψηλά τιμήματα για το ελληνικό
δημόσιο.
«Όλα αυτά είναι πολύ καλά νέα. Αλλά μπροστά
μας έχουμε, το πιστεύω και σας το λέω, μία συγκλονιστική ευκαιρία που δεν θα μας ξαναέρθει
ποτέ ξανά στη ζωή μας και εάν την αξιοποιήσουμε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα για πάντα. Να επανέρθουν οι γραμμές παραγωγής από την Ασία
στην Ευρώπη», πρόσθεσε.
Τόνισε ότι σήμερα για πρώτη φορά αυτό το τόσο
αυτονόητο αρχίζει να μην γίνεται τόσο αυτονόητο. Πρώτον, γιατί πια ο Κινέζος εργάτης παίρνει
600 δολάρια και όχι 60 και δεύτερον γιατί πλέον τα ναύλα και το κόστος μεταφοράς από την
Ασία στις αγορές της Δύσης είναι αρκετά υψηλό. Άρα, το οικονομικό συμφέρον που οδήγησε
τις γραμμές παραγωγής να πάνε από τη Δύση
στην Ασία αρχίζει να γίνεται πολύ μικρότερο.

//Δεύτερον, η νέα τεχνολογία στη βιομηχανία 4.0 δηλαδή η χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης και της ρομποτικής δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο χώρο για βιομηχανική παραγωγή χωρίς μεγάλη εξάρτηση από το εργατικό κόστος, δηλαδή
το σημείο που αποτελεί το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Ασίας.

//

Σύμφωνα με τον υπουργό, «αν δουλέψουμε όλοι
μαζί συγκροτημένα, με εθνικό σχέδιο πάνω σε
αυτό, είμαι βέβαιος ότι μερίδα από αυτή την
επιστροφή των βιομηχανιών από την Ασία στην
Ευρώπη μπορεί να διεκδικήσει και η Ελλάδα. Και
η πορεία της παρακμής για την ελληνική βιομηχανία που ξεκίνησε την δεκαετία του ’80 να αντιστραφεί. Η Ελλάδα πάντα θα παραμένει χώρα
τουρισμού, πάντα θα παραμένει χώρα υπηρεσιών
λόγω της ομορφιάς της, καμία αντίρρηση. Αλλά
αυτό δεν φτάνει. Τώρα είναι η ώρα να ονειρευτούμε και την Ελλάδα της παραγωγής».
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Προσανατολισμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ (Ε.Ε.
ΣΥ.Π.), κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, υπογράμμισε στην παρέμβασή του τη σαφή μεταστροφή
του επενδυτικού κλίματος για τη χώρα μας. Οι
επενδυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους
στη χώρα μας.
Ανέφερε χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της
Microsoft, της Pfizer, της Deloitte, της Cisco, οι
οποίες έχουν πάρει την απόφασή τους να επενδύσουν στην χώρα.
Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά
ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης
προκειμένου ως χώρα να προσελκύσουμε και
άλλες ξένες επενδύσεις.

Ως υπεύθυνος επενδυτής που είναι το Υπερταμείο, δεσμεύτηκε, ότι θα προχωρήσει σε επενδύσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά
τους.

//Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμεί-

ου ανέφερε ότι «στο στρατηγικό σχέδιο
του Φορέα έχουν ενσωματωθεί οι πολιτικές ESG και τόνισε ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα
ενσωματώσει και μονάδα αειφορίας για
τα έργα που θέλει να ωριμάσει. Σε αυτό
θα συμβάλουν και οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης».

//

«Σε κάθε περίπτωση», κατέληξε, «βλέπουμε ότι
υπάρχει ένα ισχυρό momentum και θέλουμε να
το ενισχύσουμε.»

//«Έχουμε ως χώρα ένα προνομιακό πε-

δίο, είτε αυτό είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είτε η μπλε οικονομία, τα
logistics, ο τουρισμός», πρόσθεσε. Το
Υπερταμείο και οι θυγατρικές μας είναι
υψηλά σε αυτή την κατεύθυνση.

//

Εξήγησε, επίσης, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την
προτεραιότητα πράσινων επενδύσεων είναι αναγκαίες και οξυγόνο για τη χώρα.
Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της
ΔΕΗ και τον ηγετικό της ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση που πραγματοποιεί με συμφωνίες
όπως αυτή με τη γερμανική RWE στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Επίσης, σημαντικά έργα με πράσινη ταυτότητα
έχουμε και στην ΕΥΔΑΠ, με τη διοίκηση να κάνει
λόγο για επενδύσεις στο επίπεδο του €1,1 δισ.
για να μειωθούν οι διαρροές στο νερό και για ένα
καλύτερο αποχετευτικό σύστημα.

Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)
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Έρευνα, εξωστρέφεια, επενδύσεις
Ο Πρόεδρος - Συνιδρυτής της VNK Capital, κ.
Βασίλειος Κάτσος, τόνισε στην παρέμβασή του
ότι γίνεται πλέον εμφανές πως η χώρα αλλάζει
σελίδα όσον αφορά τις επενδύσεις, γεγονός
που συζητείται στα επιχειρηματικά τραπέζια.
Όπως είπε: «Βλέπουμε την επιχειρηματική σπίθα,
τη διάθεση για επένδυση».
Εξήγησε, ειδικότερα, ότι σημειώθηκε στη χώρα
μας ρεκόρ από €10 δισ. FDI επενδύσεις. Αυτά
είναι αληθινά λεφτά που μπαίνουν στην πραγματική οικονομία. Πρόσθεσε ότι το 30% αφορά
δύο ελληνικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων τη
Pharmathen και την Chipita, εταιρείες που ανδρώθηκαν μέσα στην κρίση.

//Επεσήμανε, ακόμη, ότι «το επιχειρημα-

τικό μοντέλο στο οποίο στηρίχτηκε η
ανάπτυξη των εταιριών που εκπροσωπεί, είναι επιχειρηματικά ένα επιθετικό
μοντέλο. Όταν το 2007 προσπάθησα να
βάλω το μοντέλο της Pharmathen προκειμένου να το περάσουμε στον κόσμο,
είχα συνοψίσει το μοντέλο σε τρεις λέξεις: στα τρία έψιλον, έρευνα, εξωστρέφεια, επενδύσεις».

Πρόσθεσε, επίσης, πως «δεν πρέπει ωστόσο να
παραβλέψουμε και το υπόλοιπο 60% που αφορά
εταιρείες ευρύτερου δημόσιου τομέα και ελληνικές του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες άντλησαν
κεφάλαια. Όλα αυτά έχουν έναν κοινό παρονομαστή, σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις».

//Στο κλείσιμο της ομιλίας του τόνισε ότι

«πρέπει να κατέβει η επενδυτική διάθεση από τους μεγάλους ομίλους στη
μεσαία επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη και να
αρχίσουμε να μιλάμε όλοι για την ανάκαμψη. Σε αυτή τη φάση έχει δημιουργηθεί ένας πληθωρισμός προσδοκιών
και ο δρόμος είναι μεγάλος, πρέπει να
τρέξουμε μαραθώνιο.»

//

//

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι τομείς των
τροφίμων, του φαρμάκου, η ενέργεια και ο κατασκευαστικός κλάδος, είναι οι τομείς που θα
αποτελέσουν σε επενδυτικό επίπεδο την ατμομηχανή της επόμενης ημέρας, είναι η Εθνική Ελλάδος και σε αυτούς πρέπει να στοχεύσουμε».

Βασίλειος Κάτσος
Πρόεδρος - Συνιδρυτής, VNK Capital
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Το παράδειγμα της Fraport αποτελεί βιτρίνα για τη χώρα
Ο CEO της FRAPORT GREECE, κ. Αλεξάντερ
Τσινέλ, παρουσίασε με ποιοτικά και αριθμητικά
στοιχεία την επενδυτική δραστηριότητα της
FRAPORT GREECE και τόνισε ότι η εταιρεία αποτελεί μέλος της τουριστικής βιομηχανίας της
χώρας.
Αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση
που υπήρξε τα πρώτα χρόνια της επένδυσης
της εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς οι επενδύσεις έμεναν στο προπαρασκευαστικό στάδιο
για 6 χρόνια, από το 2011 έως το 2017. Γίνονταν
η προετοιμασία, η συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Μας χρειάστηκαν όμως μόλις 4 χρόνια για να
ολοκληρωθεί το έργο σε 14 αεροδρόμια.
Όπως είπε «τα αεροδρόμια όλα αυτά τα χρόνια
κατέγραφαν μεγάλη άνοδο και μετά σημειώθηκε
ασύλληπτη πτώση λόγω της πανδημίας». Υπογράμμισε τον αντίκτυπο των επενδύσεων της
εταιρείας στις κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες, όπου βρίσκονται και τα 14 αεροδρόμια που
διαχειρίζεται.

//

Εξήγησε, παράλληλα, ότι δημιουργήθηκαν 650 νέες θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με αποτίμηση του ΙΟΒΕ, την οποία
επικαλέστηκε, στην κοινότητα δημιουργούνται περί τις 14 χιλιάδες έμμεσες θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά τις θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις που δημιουργεί συνολικά η επένδυση, εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος και τόνισε ότι «είμαστε ακόμη στην αρχή» και η προστιθέμενη αξία
πέραν της συνολικής στην εθνική οικονομία,
αλλά και στις κοινότητες θα έχει συνέχεια. «Το
παράδειγμά μας είναι μια τεράστια βιτρίνα, για
το πόσο σημαντικές είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις
και πόσο σημαντικό αντίκτυπο έχουν στην οικονομία», πρόσθεσε.
Ο κ. Τσινέλ σημείωσε, τέλος, ότι «είναι σημαντικό να επενδύουμε στην εκπαίδευση, στις διαδικασίες, βελτιώνοντας την εμπειρία για τον επισκέπτη. Προφανώς σπεύσαμε να εκπαιδευτούμε
και για τον Covid.

//«Επενδύσαμε

πολλά σε ανθρώπους,
στην ταχύτητα, στην ανταπόκριση, στις
άμεσες ανάγκες. Θα συνεχίσουμε να
βελτιώνουμε τις επενδύσεις μας ώστε
να φέρνουμε προστιθέμενη αξία στους
τόπους προορισμού.»

//

//

Alexander Zinell
CEO, FRAPORT GREECE
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Πρέπει να επιστρέψουν οι επενδύσεις των ασφαλιστικών
εταιρειών στην Ελλάδα
Ο Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, υπογράμμισε στην παρέμβασή του ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι από τους μεγαλύτερους
επενδυτές.

//Αναφέρθηκε

ειδικά στην επένδυση
της FairFax και του Prem Watsa στην
Ελλάδα. Τόνισε ότι το μότο του για να
επενδύσει σε μια χώρα, είναι το «φιλικό επενδυτικό περιβάλλον». «Δεν είναι
αμαρτία, γεννάει πλούτο και ευημερία
και χαίρομαι που το κλίμα είναι τόσο
καλό που μιλάμε για επενδύσεις», σημείωσε.

//

Έπειτα, για τον ασφαλιστικό τομέα, τόνισε ότι
οι ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές. Σε αριθμούς για την Ευρώπη
και τη χώρα μας αυτές οι επενδύσεις μεταφράζονται για την πρώτη σε €10,6 τρισ., ήτοι το 59%
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και για την Ελλάδα αντιστοίχως, το πακέτο των επενδύσεων ανέρχεται
στα €17,8 δισ., ήτοι το 10,6% του ελληνικού ΑΕΠ.
«Στην Ελλάδα διαχρονικά κάθε κυβέρνηση έχει
επιλέξει τα ρίσκα να τα παίρνει το Κράτος και όχι
οι ιδιώτες, ενώ με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα
είχαμε €100 δισ. επενδύσεις», υπογράμμισε.

//Ανέφερε, ακόμη, ότι πρόκειται για επεν-

δύσεις που κατευθύνονται κατεξοχήν
στην οικονομία. «Οι ασφαλιστικές εταιρείες», πρόσθεσε, «επενδύουν σταθερά
και μακροπρόθεσμα, άρα οι επενδύσεις
που κάνουν οι ασφαλιστικές είναι υψηλής ποιότητας».

//

Επεσήμανε «ότι από τα €17 δισ. των ελληνικών
ασφαλιστικών εταιρειών, μόνο τα €7 δισ. είναι
επενδυμένα στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα €10
δισ. είναι εκτός χώρας και αυτό γίνεται κυρίως
λόγω του εποπτικού συστήματος. Για να αλλάξει
αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν κανονιστικά κίνητρα για να γίνουν οι επενδύσεις πιο πράσινες.
Αυτό μπορεί να γίνει με πολλή δουλειά, καθώς
είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που μπορεί να
έρθουν και να πέσουν στην ελληνική οικονομία.»

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
& Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
EUROLIFE FFH
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Σκοπός μας να φέρουμε τεχνογνωσία στην Ελλάδα
Ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX GROUP, ξεκινώντας
την ομιλία του στο πλαίσιο των εργασιών του 4th
Athens Investment Forum, ανέφερε τα τέσσερα
σημεία που επικεντρώθηκε η εταιρεία του, ξεκινώντας από τα ναυπηγεία του νεωρίου Σύρου.
«Εκεί έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιο εξυγίανσης.
Έχουν αποπληρωθεί προς τους εργαζόμενους
περίπου €10 εκατ. χρέη από την προηγούμενη
περίοδο. €1 εκατ. στους τοπικούς προμηθευτές
και περίπου €3 εκατ. στα ασφαλιστικά ταμεία»
επεσήμανε.

//«Παράλληλα έχουμε οργανώσει ένα πλά-

νο επενδύσεων περίπου στα €30 εκατ.
με επίκεντρο το περιβάλλον, καθώς το
ναυπηγείο ήταν για πάρα πολλά χρόνια
παρατημένο» υποστήριξε.

//

Έπειτα, ο κος Ξενοκώστας υποστήριξε ότι στο
γενικότερο πλαίσιο των επισκευών και κενών κατασκευών στους δύο τομείς που είναι το αυτονόητο, «θέλουμε να δούμε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να κινούνται μόνο με πράσινη ενέργεια, με
καθαρή ενέργεια, καθώς και θα επικεντρωθούμε κιόλας στις νέες τεχνολογίες, νέα υλικά και
software development, που σχετίζεται με τη
ναυτιλία».
«Στη Σύρο πριν λίγους μήνες συμφωνήσαμε και
με τη Cisco, τη δημιουργία, μαζί και με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενός κέντρου καινοτομίας που επικεντρώνεται σε νέες τεχνολογίες»
υπογράμμισε ο κος. Ξενοκώστας.

Πάνος Ξενοκώστας
Ιδρυτής και CEO, ONEX Shipyards
& Technologies Group

ειδική πρόβλεψη για χρηματοδότηση startups,
καθώς και ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων
στις νέες τεχνολογίες».

//H ΟΝΕΧ GROUP, επιπλέον, παρουσίασε

πρόσφατα μία καινοτόμο πλατφόρμα,
που ονομάζεται «Light Box», η οποία είναι μία πλατφόρμα «Made in Greece».
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναπτύσσεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και
ορισμένα από τα features ήδη χρησιμοποιούνται σε διασυνδέσεις του πολίτη
με το gov.gr, σύμφωνα με τον κ. Ξενοκώστα.

//

Μάλιστα πρόσθετε ότι μέσα στο 2022 θα αρχίσει η διάθεσή της στην αγορά, ενώ υπογράμμισε
πως «είναι μία πλατφόρμα μέσα από την οποία
επιδιώκουμε η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει πιο
εύκολη τη ζωή μας».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ξενοκώστας μίλησε για το όραμα της εταιρείας
του, που είναι να καταστεί η Ελλάδα ένας ναυπηγικός, βιομηχανικός και τεχνολογικός κόμβος,
ο οποίος θα ηγείται στην περιοχή. Τα πλεονεκτήματά του, σημείωσε, δεν θα είναι μόνο τα οικονομικά και αναπτυξιακά για τους ανθρώπους,
αλλά και πλεονεκτήματα οικονομικής διπλωματίας για τις κυβερνήσεις της Ελλάδας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν εξαντλούνται μόνο στο πλοίο
αλλά προχωρούν και ακόμα παραπέρα και σκοπός μας είναι μέσα από έξυπνα συστήματα να
διασυνδέσουμε το πλοίο με το λιμάνι και το λιμάνι με τις πόλεις. «Σκοπός μας λοιπόν είναι να
φέρουμε τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Έχουμε και
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I N D I A LO G U E W I T H

H Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ΑΠΕ
Στο session «In dialogue with» της Α’ Ενότητας
του 4th Athens Investment Forum συζήτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EUROBANK,
κ. Φωκίων Καραβίας, με τον δημοσιογράφο κ.
Γιάννη Παπαδογιάννη.
Ο κ. Καραβίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μία περίοδο ισχυρής
ανάπτυξης.
Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι προκλήσεις θα υπάρχουν πάντα, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου σε σχέση με την εκτίναξη του κόστους ενέργειας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
EUROBANK ανέφερε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της πανδημίας αλλά και σε ορισμένες
γεωπολιτικές ανακατάξεις που έρχονται.
Επεσήμανε ότι παρατηρείται στην Ευρώπη μία
μεγάλη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου και
ειδικά στην Ευρώπη μία ακραία αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

//Επί
Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος, EUROBANK

Συντονιστής

Γιάννης Παπαδογιάννης
Διευθυντής, businessdaily.gr

του ζητήματος ανέφερε ότι στην
Ευρώπη υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα
εμπορίας του διοξειδίου του άνθρακα,
αλλά ανέφερε, ότι «ο μηχανισμός αυτός δεν έχει τη δυνατότητα εξομάλυνσης των τιμών αυτών, όταν είμαστε σε
ακραία μεταβλητότητα.»

//

Δηλαδή δεν υπάρχει ένας μηχανισμός, αντίστοιχος των τραπεζών, που εξομαλύνει τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία όταν υπάρχει μεγάλη
αβεβαιότητα.
Υπογράμμισε δε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ενωμένη και με συντονισμένες ενέργειες.

//Και στο πλαίσιο αυτό όπως είπε, θεωρεί

ότι ήταν σωστή η κατεύθυνση Ιταλίας

και Ελλάδος, να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση με από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου.

//

Επίσης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να ληφθούν
αποφάσεις εν θερμώ και εξήγησε ότι αναφέρεται στην τάση που υπάρχει να χαρακτηρίσουμε
την πυρηνική ενέργεια ως μία πράσινη ενέργεια.
Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι από την άλλη πλευρά
η παρούσα κρίση κρύβει ευκαιρίες για τη χώρα
μας, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ΑΠΕ.
Ακόμη, τόνισε πως άκουσε με ενδιαφέρον τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι το θεσμικό πλαίσιο
για τα αιολικά πάρκα είναι στο τελικό του στάδιο.
Τέλος ανέφερε ότι κατά τη δική του εκτίμηση, οι
διαταραχές που βλέπουμε στη διεθνή οικονομία
θα εξομαλυνθούν από το δεύτερο εξάμηνο του
2022.
Σε σχέση με την ελληνική οικονομία και σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το ποιες είναι οι
χρόνιες παθογένειες που παραμένουν και πώς
αυτά θα αλλάξουν ούτως ώστε να μην εκτροχιαστεί η θετική δυναμική που έχει σχηματιστεί, ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EUROBΑΝΚ
εξήγησε ότι υπάρχουν αδυναμίες, οι οποίες είναι
αποτέλεσμα της κρίσης και του παραγωγικού
μοντέλου της χώρας μας, ενώ ανέφερε τις τέσσερις σημαντικοτέρες: δημόσιο χρέος, δίδυμα
ελλείμματα, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το επενδυτικό κενό το οποίο,
όπως είπε, εκτιμάται ότι ανέρχεται στα €100 δισ.

//Εξέφρασε

ωστόσο την πεποίθηση ότι
θα πρέπει να καλυφθεί με τις επενδύσεις που θα γίνουν μέσα από τα ταμείο
ανάκαμψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία, που αποτελούν όπως είπε, τεράστια ευκαιρία για
τη χώρα.

//
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Ο κατασκευαστικός κλάδος
κλειδί για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας. Τα νέα έργα
και η χρηματοδότησή τους
Ο ρόλος του κατασκευαστικού κλάδου και των υποδομών, με απώτερο στόχο η Ελλάδα
να γίνει κόμβος υποδομών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, αποτέλεσε το βασικό
θέμα της συζήτησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας του
4th Athens Investment Forum.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος
για τις Υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης. Ομιλητές ήταν ο κ. Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος
Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ, ο κ. Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος
και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων
Σύμβουλος Όμιλος AVAX, ο κ. Γιώργος Περδικάρης, Μέλος Δ.Σ., Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. και ο κ. Μανώλης Σιγάλας,
First Vice President and Managing Director Southern Europe Hill International.
Συντονιστής της ενότητας ήταν ο δημοσιογράφος κ. Γιάννης Πολίτης. Στο «In Dialogue
with» μέρος της ενότητας ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος της Attica Bank και
του ΤΜΕΔΕ, απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Γιάννης Πολίτης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Η Ελλάδα να γίνει κόμβος υποδομών της ευρύτερης
περιοχής
Τη Β’ Ενότητα του 4th Athens Investment Forum
άνοιξε με την κεντρική του ομιλία ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης (εκπροσωπώντας τον Υπουργό τελικώς
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κ. Κώστα
Αχ. Καραμανλή στη Βουλή).

Μάλιστα, ασκώντας κριτική στην περίοδο της
προηγούμενης διακυβέρνησης, τόνισε πως στη
διάρκειά της συμβασιοποιήθηκαν έργα μόλις
€800 εκατ. ενώ στο σύντομο χρονικό διάστημα
αυτής της κυβέρνησης ο ρυθμός έχει δεκαπλασιαστεί.

Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε πως ο κατασκευαστικός κλάδος είναι το κλειδί της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Καραγιάννης ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι συμπράξεις έργων ύψους €4 δισ.

Όπως είπε, η πατρίδα μας μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και την πανδημία έχει μια
κυβέρνηση που κατορθώνει να προχωρήσει με
σημαντικά βήματα προόδου.

//Αυτό

εστιάζεται, σύμφωνα με τον κ.
Καραγιάννη, σε έργα που αφορούν τα
logistics, τις συνδυασμένες μεταφορές, τα λιμάνια και τόνισε πως τα έργα
που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση
Μητσοτάκη και ο κ. Καραμανλής είναι
ενταγμένα σε ένα ενιαίο σχέδιο.

//

Στόχος μας, είπε ο κ. Καραγιάννης, είναι η Ελλάδα να γίνει κόμβος υποδομών της ευρύτερης
περιοχής.

//Ο Υφυπουργός τόνισε πως ο κατασκευ-

αστικός κλάδος γυρίζει σελίδα και διανύει περίοδο μεγάλων προκλήσεων και
υλοποίησης έργων που θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

//

Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Καραγιάννης, επιμένει να
δίνει έμφαση στην κατασκευή ουσιαστικών έργων που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, μακριά
από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, δημιουργώντας καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας με την
επιστροφή και απασχόληση άξιων επιστημόνων,
που τα τελευταία χρόνια έφυγαν στο εξωτερικό.

Για αυτό το σκοπό, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εκπονηθεί πλάνο έργων €13 δισ., ενώ μόνο για έργα
του υπουργείου του, έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί
έργα ύψους €3 δισ.

Γιώργος Καραγιάννης
Υφυπουργός αρμόδιoς για τις Υποδομές,
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
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Ξεμπλοκαρίστηκαν σημαντικά έργα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
ΕΡΓΟΣΕ , κ. Χρήστος Βίνης, υπογράμμισε πως η
ΕΡΓΟΣΕ υλοποιώντας ένα στρατηγικό σχεδιασμό
ξεμπλόκαρε σημαντικά έργα, που αφορούν τις
υποδομές του σιδηροδρομικού δικτύου.

• Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης
και σηματοδότησης στη γραμμή Λάρισα-Βόλος

//Όπως είπε, για πρώτη φορά μετά από

• Ηλεκτροκίνηση του τμήματος Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

5 χρόνια, ο ρυθμός αυτός είναι θετικός και επισήμανε τα έργα που τρέχει η
εταιρεία για τη διασύνδεση των δικτύων
στα λιμάνια του Λαυρίου, της Ραφήνας,
τις αναπλάσεις σε Αλεξανδρούπολη και
Καβάλα, αλλά και στον 6ο προβλήτα της
Θεσσαλονίκης.

//

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ αναφέρθηκε στην επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση κομβικών υποδομών,
που αναβαθμίζουν το σιδηροδρομικό δίκτυο της
χώρας με τη δημοπράτηση επτά έργων, συνολικού προϋπολογισμού €515,3 εκατ.
«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, το φθινόπωρο του 2019, πρωταρχικός μας στόχος ήταν να εστιάσουμε στον
εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων που
διαχρονικά λειτουργούσαν ως τροχοπέδη στην
ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων.

//Αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα να

ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα για
να ξεκλειδώσουν τα έργα και να προχωρήσει η υλοποίησή τους, ξεμπλοκάραμε
διοικητικές πράξεις, που ήταν παγωμένες επί μακρό χρονικό διάστημα και
προχωρήσαμε σε δημοπρατήσεις και
συμβασιοποιήσεις έργων εκατοντάδων
εκατοομμυρίων ευρώ».

//

Πρόκειται για τα έργα:

Χρήστος Βίνης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΡΓΟΣΕ

• Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης
στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδομένη

• Ηλεκτροκίνηση του τμήματος Κιάτο - Ροδοδάφνη
• Επιδομή και Ηλεκτροκίνηση του τμήματος Ροδοδάφνη - Ρίο
• Δεύτερη φάση ανάπτυξης του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Αθήνας
Ταυτόχρονα, η ΕΡΓΟΣΕ είναι έτοιμη για τη δημοπράτηση των έξι κομβικών έργων, συνολικού
προϋπολογισμού €3,3 δις. που θα συντελέσουν
στην αναβάθμιση της διασυνοριακής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη νοτιοανατολική Ευρώπη
και στη σύνδεση των βασικών λιμένων της χώρας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα έργα
αυτά αφορούν τη σύνδεση των λιμένων της Πάτρας, του Λαυρίου, της Ραφήνας, του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά και της
Καβάλας, καθώς και την αναβάθμιση της σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης.
Όπως εξήγησε ο κ. Βίνης, η ΕΡΓΟΣΕ έχει φέρει
σε πέρας τις διαδικασίες για την εταιρική διακυβέρνηση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και διαμόρφωσε την οργανωτική δομή, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές που δίνει η Παγκόσμια
Τράπεζα. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη των
τευχών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και για τα έξι έργα και απομένουν οι τελικές παρεμβάσεις. Αντίστοιχα ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για τους συμβούλους.

• Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο
Παντελεήμονα Πιερίας
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Τέλος του 2023 θα παραδοθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης
Για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των συγκοινωνιών μίλησε από το βήμα του 4th Athens
Investment Forum ο κ. Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ. «Σήμερα στη γραμμή 4, μετά την υπογραφή των πρώτων εργασιών τον προηγούμενο
Μάρτιο, υπογράψαμε το βασικό έργο τον Ιούνιο
και ήδη έχουν στηθεί τα πρώτα εργοτάξια από
την Κατεχάκη, στο Άλσος Βεΐκου, στην Ακαδημία, στο Κολωνάκι και ακολουθούν και τα υπόλοιπα» ανέφερε στην έναρξη της ομιλίας του.

//Αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη ανέφερε
ότι πλέον εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ένα
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. «Αντιμετωπίσαμε, σεβόμενοι τον νόμο και όλες
τις διαδικασίες, όλες τις προσφυγές,
και πλέον προχωρούμε σταθερά, για να
παραδώσουμε το έργο στην πόλη το
2023» σημείωσε.

//

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «στον Πειραιά, όχι
μόνο τελειώσαμε το δύσκολο έργο δίπλα από τη
θάλασσα σε χρόνο ρεκόρ, αλλά ήδη ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να παραδώσουμε τους τρεις
σταθμούς στο κοινό το επόμενο καλοκαίρι».
Σχετικά με την κατασκευή της Γραμμής 4 ο κ.
Κουρέτας επεσήμανε πώς «θα κατασκευάσουμε τους σταθμούς με ένα ανοιχτό όρυγμα και
οι εργασίες θα γίνουν από κάτω. Αυτό γίνεται
για τον περιορισμό της κοπής όσο το δυνατόν
λιγότερων δέντρων. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ οριοθετεί
δίπλα από αυτά τα ορύγματα, τους εργοταξιακούς της χώρους».

//Αναφορικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη
από τη λειτουργία του μετρό, είναι πολλά. Ο κ. Κουρέτας ανέφερε επιγραμματικά ότι με τη λειτουργία της γραμμής
4, θα κυκλοφορούν 340.000 περισσότεροι επιβάτες στο δίκτυο του μετρό,
340.000 ημερησίως, 53.000 λιγότερα
αυτοκίνητα ΙΧ θα κινούνται στην πόλη,
θα εξοικονομούνται 1216MWh ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 318 λιγότεροι
τόνοι διοξειδίου του άνθρακα θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατ’ έτος.

//

«Με τόσα περιβαλλοντικά οφέλη που ανέφερα
και που μπορούμε να αναπτύξουμε και πολύ περισσότερο σε άλλον χώρο, δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Και
το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι με το σημερινό δίκτυο μετρό στην Αθήνα, δηλαδή με τις
γραμμές 1, 2 και 3, μετακινούνται περίπου 1 εκατομμύριο 400 χιλιάδες επιβάτες ημερησίως, με
64 σταθμούς και 69 χιλιόμετρα γραμμής. Αυτό
αποτελεί ένα από τα μικρότερα δίκτυα παγκοσμίως σε μεγαλουπόλεις όπως είναι η Αθήνα.
Οφείλουμε να το μεγαλώσουμε. Το χρωστάμε
στο περιβάλλον, το χρωστάμε στις επόμενες
γενιές» σημείωσε κατά το κλείσιμο της τοποθέτησής του.

Νίκος Κουρέτας
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
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Ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής
Ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το βήμα του 4th Athens Investment
Forum επισημαίνοντας ότι «στο χρόνο που πέρασε γίναμε μάρτυρες μιας μεγάλης προσπάθειας από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών,
ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης». Παράλληλα, μεγάλη προσπάθεια έγινε και συνεχίζει
να γίνεται, τόσο για τη γρήγορη εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας σε πολλά έργα, όσο και
για την ωρίμανση και δημοπράτηση νέων έργων.

//«Είναι επιβεβλημένη η αναθεώρηση των
τιμών και ελπίζω σύντομα να δούμε
κάποιο αποτέλεσμα, γιατί οι συνθήκες
χρηματοδότησης των έργων από πλευράς εργοληπτών αρχίζουν σιγά-σιγά να
γίνονται ασφυκτικές» υπογράμμισε.

//

Ο κ. Μιτζάλης επεσήμανε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει, με την πάροδο του χρόνου,
κατορθώσει να συμβάλει με πολλούς τρόπους
στην ανάπτυξη, και όχι μόνο με την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα. Οι κατασκευαστικές εταιρείες σήμερα, μέσω της
τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και με την επέκταση των
δραστηριοτήτων τους, είναι έτοιμες να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος «Ελλάδα 2.0».
Η συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου
Υποδομών είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν στα προς χρηματοδότηση έργα οι ακόλουθες σημαντικές υποδομές: ο ΒΟΑΚ, έργα
ύδρευσης, έργα για αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το μεγάλο θέμα, ωστόσο, που έχει πλέον συμπεριληφθεί στο καθημερινό λεξιλόγιο όλων σήμερα
είναι η κλιματική αλλαγή. Κατά τον κ. Μιτζάλη το
θέμα της κλιματικής αλλαγής έχει δύο κύριες διαστάσεις. Πρώτη, η προσπάθεια να αναστραφεί
αυτή η καταστροφική απειλή για τον πλανήτη με
δράσεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται διεθνώς σε επίπεδο κρατών· η δεύτερη αφορά τις
δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να σχεδιαστούν
σήμερα, ώστε να προετοιμαστούμε έγκαιρα για
να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
Ο κ. Μιτζάλης, στη συνέχεια, σημείωσε πως
«μάλλον όμως ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε
και στη χώρα μας το θέμα ακόμα πιο συστηματικά. Ήδη οι πρώτες πρωτοβουλίες από την
πλευρά της Πολιτείας έχουν ξεκινήσει, με τα
αντιπλημμυρικά έργα που θωρακίζουν τους
αυτοκινητόδρομους των έργων παραχώρησης
αλλά και τις γειτονικές σε αυτά περιοχές».

//«Πιστεύω όμως ότι η εκπόνηση μιας μελέτης που θα καταλήγει σε δράσεις και
οδηγίες ή ακόμα καλύτερα, η σύσταση μιας νέας Υπηρεσίας ή Οργανισμού
στους κόλπους του Υπουργείου Υποδομών, είναι μία απόφαση που θα πρέπει να
ληφθεί σύντομα» υπογράμμισε.

//

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υποστήριξε
ότι ο τεχνικός κόσμος της χώρας θα αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων, ενώ αναγνωρίζοντας τα
γρήγορα και σωστά αντανακλαστικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, ο κ.
Μιτζάλης προσβλέπει στην ορθή και έγκαιρη
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος AVAX
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Προωθούμε ή συμμετέχουμε σε επενδύσεις συνολικής αξίας
άνω των €6.5 δισ.
Μιλώντας σε πάνελ του 4th Athens Investment
Forum, ο κ. Γιώργος Περδικάρης υπογράμμισε
ότι «ο κατασκευαστικός κλάδος μετά από μια
δωδεκαετία συνεχούς συρρίκνωσης καλείται να
αποτελέσει για μια ακόμη φορά το βασικό μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και ένα
από τα βασικά εργαλεία για την υλοποίηση του
προγράμματος του ταμείου ανάκαμψης».
Αναφερόμενος στα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν
επενδύσεις συνολικού ύψους €59,81 δισ. τόνισε
ότι ο πυρήνας του σχεδίου αφορά την Πράσινη
Μετάβαση / Κυκλική Οικονομία, τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό της Χώρας και την Απασχόληση, τις Δεξιότητες και την Κοινωνική Συνοχή.

//«Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια ιστο-

ρική ευκαιρία για τη χώρα, στην οποία
είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε και καταδικασμένοι να επιτύχουμε και μάλιστα αυτό να γίνει μέσα
σε απόλυτα οριοθετημένη περίοδο. Με
πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα δηλαδή»,
σημείωσε.

//

Πρόσθεσε ότι η επιτυχημένη «χρήση» των κεφαλαίων θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η
κοινωνική συνοχή, χιλιάδες άνθρωποι να βρουν
δουλειά, να αμβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες, η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτάρκης
και ασφαλής, να μειωθεί το κόστος ενέργειας
και η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική.
Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, το κράτος θα γίνει πιο
φιλικό στον πολίτη, θα βελτιωθεί η δημοκρατία.

//Με την ανάπτυξη που θα επέλθει θα αυΓιώργος Περδικάρης
Μέλος ΔΣ, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ξηθεί το κοινωνικό μέρισμα και με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα επαναπατρισθεί επιστημονικό προσωπικό
που ξενιτεύτηκε τα χρόνια της κρίσης.
Και έτσι θα οδηγηθούμε σαν χώρα στην
βιώσιμη ευημερία για όλους.

Πραγματοποίησε αναφορά τόσο στα θετικά
στοιχεία που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, όσο και στα αρνητικά. Όπως είπε, υπάρχουν
ορισμένα «όπλα» όπως η ύπαρξη πόρων, ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο και μια συσσωρευμένη τεχνογνωσία.
Η διάθεση της κοινωνίας είναι να ξεφύγει από
τη στασιμότητα και να κάνει ένα άλμα μπροστά
σε συνδυασμό με την ικανότητα που έχουμε επιδείξει ιστορικά σαν λαός να πετυχαίνουμε όταν
έχουμε θέσει εθνικούς στόχους. Τα μειονεκτήματα που εντόπισε είναι τα εξής:
• Η συρρίκνωση του τεχνικού και εργατικού
προσωπικού σαν παράπλευρη συνέπεια της περιορισμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας
όλη την προηγούμενη περίοδο.
• Η άνοδος του ενεργειακού κόστους
• Η άνοδος της τιμής των πρώτων υλών
• Ο αθέμιτος ανταγωνισμός μέσω των Υπερβολικά Χαμηλών Προσφορών
• Η γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης
«Εμείς, σαν όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα είμαστε παρόντες. Με όλες μας τις δυνάμεις, όπως κάνουμε
ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια. Προωθούμε ή
συμμετέχουμε σε επενδύσεις συνολικής αξίας
άνω των €6,5 δισ. για να συμβάλλουμε παντοιοτρόπως με επενδύσεις αυξημένης προστιθέμενης στην Εθνική προσπάθεια. Σήμερα σαν χώρα
και κοινωνία είμαστε γραμμή αφετηρίας. Δηλώνουμε ενσυνείδητα παρόντες για τη μεγάλη
πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, και είμαστε
στην διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλουμε εποικοδομητικά όπου και όπως μπορούμε. Το
οφείλουμε στην χώρα μας. Το οφείλουμε στους
εαυτούς μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας», κατέληξε ο κ. Περδικάρης.

//
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Απειλούνται οι συμβάσεις, αναθεωρούνται τα κόστη
«Μετά από δύο χρόνια σοβαρής κάμψης της
οικονομίας λόγω της πανδημίας οι ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως αλλά και πανευρωπαϊκά φαίνεται να ανακάμπτουν», επεσήμανε ο κ.
Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της
INTRAKAT, ξεκινώντας της ομιλία του στο 4th
Athens Investment Forum. Ειδικά στην Ελλάδα
το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκαν ισχυρότερες από τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις, που μεταφράστηκαν από τους ξένους
οίκους τύπου Fitch με προβλέψεις για ανάπτυξη
του ΑΕΠ στο 6% από το 4,3 αρχικό.
Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο ανάκαμψης, σημείωσε πως ανέρχονται σε
€30 δισ. για το διάστημα 2021 - 2026, με υποδομές μεταφορών, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα,
πράσινη ανάπτυξη, διαχείριση απορριμμάτων,
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ενίσχυση βασικών τουριστικών υποδομών να έχουν την τιμητική τους.

//«Αυτά τα έργα θα υποστηριχθούν και
από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027
το οποίο ανέρχεται συνολικά για την
Ελλάδα στα €26 δισ. και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της καθαρής
ενέργειας, των ψηφιακών υποδομών,
στις οδικές μεταφορές και στις μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης» υπογράμμισε ο κ. Σουρέτης.

//

Πέτρος Σουρέτης
Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

«Νομίζω από πλευράς μου ότι πρέπει να ληφθεί
μία νομοθετική πρωτοβουλία σε δύο επίπεδα.
Μία άμεση, δίκαια αποζημίωση που να αντιμετωπίζει αυτή την απρόβλεπτη συνθήκη και να
εξασφαλίζει την ομαλή συνέχιση των έργων. Και
μία οργανωμένη διαδικασία με Παρατηρητήριο
Τιμών, που να εστιάζει στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον»
υπογράμμισε, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του
ότι το Υπουργείο θα ενεργήσει άμεσα για την
επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, με τον
καλύτερο τρόπο.

//Ύστερα ο κ. Σουρέτης μίλησε για την

ανάγκη επιτάχυνσης του προγράμματος
δημοπράτησης έργων. «Νομίζω πλέον
έχουν ωριμάσει αρκετά τα μεγάλα έργα
και πρέπει να δοθεί και η απαραίτητη
ώθηση από τις υπηρεσίες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτησή τους» τόνισε.

//

Στο κλείσιμο της ομιλίας του σημείωσε πως αφενός θα χρειαστεί να ληφθούν άμεσα αποφάσεις
για τη δημοπράτηση των έργων από τους αρμόδιους φορείς, και αφετέρου οι αρμόδιες υπηρεσίες να προωθήσουν άμεσα τις σχετικές διαδικασίες, ενισχύοντας τον κρατικό μηχανισμό με
ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

Αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν τον
τεχνικό κλάδο της χώρας και είναι κρίσιμα για
την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης των έργων,
όσο και για την επιβίωση των τεχνικών εταιρειών,
στάθηκε στο ζήτημα της αναθεώρησης των τιμών. «Η επίλυση του προβλήματος της αύξησης
των τιμών είναι σημαντική και πρέπει να είναι δίκαια και αντικειμενική» ανέφερε, προσθέτοντας
ότι «υπάρχει ανάγκη για μία καινοτόμο λύση και
υπέρβαση από το Υπουργείο για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το θέμα».
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Έρχεται «χρυσή» δεκαετία για τον κλάδο των κατασκευών
«Πριν από δύο χρόνια από το βήμα αυτού του
συνεδρίου είχαμε εκφράσει ανοιχτά την αισιοδοξία μας και την πίστη στις αναπτυξιακές
προοπτικές της Ελλάδας, όπως αυτές διαμορφώνονταν. Σήμερα, και παρά την κρίση της
πανδημίας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε
ένα ιδιαίτερα θετικό σενάριο να είναι σε πλήρη
εξέλιξη για τον κλάδο των υποδομών» ανέφερε
κατά την έναρξη της ομιλίας του στο 4th Athens
Investment Forum ο κ. Μανώλης Σιγάλας, First
Vice President & Managing Director S. Europe,
Hill International.
Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου είναι ιδιαίτερα θετικές, σύμφωνα με τον κ. Σιγάλα,
καθώς, αφενός έχουν ξεκινήσει έργα διεθνούς
εμβέλειας και αφετέρου υπάρχει αξιοσημείωτο πλέγμα έργων και δράσεων τα οποία πλέον
μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα και αφορούν τον ευρύτερο
κλάδο των κατασκευών. «Έχουμε ενεργειακές
υποδομές, συνδυασμένες μεταφορές. Έχουμε
έργα για την υγεία, έχουμε τουριστικές υποδομές, κοινωνικές υποδομές, αστικές αναπλάσεις,
στρατηγικές επενδύσεις, έργα ΣΔΙΤ» σημείωσε.

//Αναφορικά με το Ταμείο ανάκαμψης και

το σχέδιο Ελλάδα 2.0 επεσήμανε πως
αποτελούν «Game changers» για τον
κλάδο των κατασκευών και εκτίμησε
ότι έπεται μία «χρυσή» δεκαετία για τα
έργα υποδομών στη χώρα.

//

Μανώλης Σιγάλας
First Vice President and Managing Director
Southern Europe, Hill International

«Οι προκλήσεις του κλάδου και αυτές εξελίσσονται σε ένα νέο περιβάλλον» πρόσθεσε, ενώ
παράλληλα ο κ. Σιγάλας τόνισε ότι η χώρα καλείται να ωριμάσει και να υλοποιήσει ένα επενδυτικό
πρόγραμμα ιστορικών διαστάσεων, με τους ρυθμούς στον κλάδο να έχουν ήδη ενταθεί και τα
επόμενα χρόνια να προβλέπονται καταιγιστικοί.

γιατί έχουν αποδυναμωθεί τα προηγούμενα χρόνια από την έλλειψη αντικειμένου» υπογράμμισε.
Ο κ. Σιγάλας, στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι «έχει
έρθει η στιγμή που πρέπει να προγραμματίσουμε
με νηφαλιότητα, με στρατηγικό σχεδιασμό, με
συμμαχίες, με νέους διεθνείς παίκτες, την εξωστρέφεια του κλάδου τα επόμενα χρόνια και πιστεύω ότι μπορούμε να εργαστούμε σωστά και
να το πετύχουμε». Σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί στήριξη στους νέους μηχανικούς και οι νέες
επενδύσεις να μετουσιώνονται σε καλές θέσεις
εργασίας.
«Από τη δική μας τη μεριά, στην ομάδα της Hill
International, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
πάνω σε θετικό σενάριο για τη χώρα. Για να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της νέας εποχής
ενισχύουμε διαρκώς την ομάδα μας, επαναπατρίζουμε πεπειραμένους συναδέλφους, δίνουμε
ευκαιρίες σε νέους μηχανικούς» τόνισε.

//Κατά το κλείσιμο της τοποθέτησής του,

ο κ. Σιγάλας στάθηκε στη νέα πρωτοβουλία της Hill International με τίτλο «#
class2021» «Η τάξη του 2021 που αφορά
την πρόσληψη νέων αποφοίτων μηχανικών πολλών ειδικοτήτων. Και βεβαίως οι
άνθρωποι είναι αυτοί που θα υποστηρίξουν τα έργα στο πεδίο και στην πράξη
και όραμά μας είναι ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι συμπατριώτες μας,
θα είναι αυτοί που θα είναι σε θέση να
πρωταγωνιστήσουν στο διεθνές στερέωμα των υποδομών τα επόμενα χρόνια»
σημείωσε.

//

«Πρέπει να ενισχυθεί, να μετασχηματιστεί η αλυσίδα παραγωγής των έργων, οι μελετητές, οι κατασκευαστές, οι προμηθευτές, οι υπεργολάβοι,
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I N D I A LO G U E W I T H

Δημιουργούνται έξυπνα εργαλεία για την αντιμετώπιση
της πανδημικής κρίσης
Στο πλαίσιο του «In dialogue with» της Β’ Ενότητας του 4th Athens Investment Forum ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος της Attica Bank
και Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), συζήτησε με
τον δημοσιογράφο Γιάννη Πολίτη. Σχετικά με την
πορεία του τραπεζικού συστήματος ο κ. Μακέδος ανέφερε πως τα επίσημα στοιχεία δείχνουν
ότι προχωράμε στην επόμενη μέρα του τραπεζικού συστήματος.

//«Σήμερα όμως με τα εργαλεία που έχει
δώσει η κυβέρνηση για τον Ηρακλή Ι και
τον Ηρακλή ΙΙ και με τα έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία & το RRF ετοιμαζόμαστε όλοι για αυτήν την επόμενη μέρα
των τραπεζών και της ελληνικής οικονομίας» σημείωσε.

Ο κ. Μακέδος στάθηκε στην αξία των βιώσιμων
επενδύσεων, οι οποίες πρέπει να έχουν μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θετική επίδραση
στην κοινωνία. «Μην ξεχνάτε ότι το RRF δεν είναι μόνο «recovery», είναι και «resilience», και ως
Attica Bank βασιζόμαστε σε αυτές τις έννοιες»
υπογράμμισε.

Κωνσταντίνος Μακέδος
Πρόεδρος, Attica Bank και Ταμείο Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)

Συντονιστής

Γιάννης Πολίτης
Δημοσιογράφος

Αναφορικά με τα νέα, έξυπνα εργαλεία που
έχουν δημιουργηθεί, ο κ. Μακέδος επεσήμανε
ότι λόγω της πανδημίας δόθηκαν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα εργαλεία εγγυοδοτούμενα
και «προστατευμένα» προς τις τράπεζες για να
δανειοδοτήσουν με πολύ χαμηλό επιτόκιο και με
ασφάλεια. Επίσης, σημείωσε, ότι δημιουργούνται
ειδικά κλαδικά εργαλεία.

Για το στοίχημα των υποδομών υπογράμμισε
πως υπάρχει η αναγκαιότητα των πολύ μεγάλων
έργων, από την άλλη όμως χρειάζονται και τα
πολλά και μικρά ενεργειακά έργα, τα οποία πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. «Πρόκειται για ένα στοίχημα που θέλει χρηματοδότηση
εμπροσθοβαρή και συμβουλευτική από τις ίδιες
τις τράπεζες, καθώς και εκμετάλλευση των ομολόγων, που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια»
ανέφερε ο κος. Μακέδος.
Ύστερα, ο κ. Μακέδος μίλησε για το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Attica Bank, επισημαίνοντας
ότι είναι εκτός των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και έχει εμπροσθοβαρώς ετοιμαστεί για
την επόμενη μέρα, ετοιμάζεται να προχωρήσει με
νέους επενδυτές.

//Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση ο κ. Μα-

κέδος ανέφερε ότι «είμαστε μία ανάσα
πριν τη νέα μας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Έχουμε την τεχνογνωσία από
τη μεριά των μηχανικών που πάντα ήταν
δίπλα στην τράπεζα και τη στήριζαν.
Και ετοιμαζόμαστε ευέλικτα, έξυπνα και
πολύ φιλικά, συμβουλευτικά να δώσουμε ανάσες σε αυτές τις επενδύσεις» σημείωσε.

//

//«Το

ΤΜΕΔΕ μαζί με την Αναπτυξιακή
Τράπεζα έφτιαξε ένα τέτοιο εργαλείο
πρωτοπόρο, που είναι η χρηματοδότηση
για τεχνικές εταιρείες για κεφάλαιο κίνησης, με πολύ καλό ανταγωνιστικό επιτόκιο και μέχρι €200.000».

//
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Η μετάβαση στην πράσινη
ενέργεια - προκλήσεις και ευκαιρίες.
Ο ρόλος του ταμείου ανάκαμψης
Στην ενότητα Γ1 του 4th Athens Investment Forum τέθηκαν στο επίκεντρο το στοίχημα της
πράσινης μετάβασης, υπό την πίεση των αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου, ο ρόλος
του υδρογόνου στην επόμενη ημέρα, καθώς και το πώς το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να
συνδράμει στη διαμόρφωση μιας οικονομίας περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Κώστας Σκρέκας. Ομιλητές ήταν ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε., ο κ. Nicola Monti, Chief Executive Officer, EDISON S.p.A., ο κ. Κωνσταντίνος
Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Α.Ε., ο κ. Ιωάννης Αράπογλου, Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Κοπελούζου, ο κ. Μαθιός Ρήγας,
CEO, Όμιλος Energean και καθ. Γεώργιος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας. Συντονιστής της ενότητας ήταν ο εκδότης και διευθυντής της Realnews,
κ. Νίκος Χατζηνικολάου. Στο «In Dialogue with» μέρος της ενότητας ο κ. Βασίλειος Ψάλτης,
Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA BANK, απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Νίκος
Χατζηνικολάου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Η Ελλάδα μετασχηματίζεται σε κόμβο πράσινης ενέργειας
«Η πράσινη μετάβαση, η απόφαση για μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η απεξάρτηση από το λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα δεν ευθύνονται για την άνοδο των τιμών του
φυσικού αερίου», υπογράμμισε κατηγορηματικά
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Κώστας Σκρέκας, από το βήμα της Γ1 Ενότητας
του 4th Athens Investment Forum. Κατά την κεντρική του τοποθέτηση στην ενότητα «Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια - Προκλήσεις και
Ευκαιρίες. Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης», ο
υπουργός απέδωσε τη διεθνή αύξηση στις τιμές
του φυσικού αερίου και τη συνακόλουθη αύξηση
στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη δυσανάλογη προσφορά αναφορικά με την αυξημένη
ζήτηση που επέφερε η ανάρρωση της οικονομίας από την πανδημία.
«Αν το 2030 το 70% της ενέργειας παράγεται
από ΑΠΕ, θα έχουμε χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ορατότητα ως προς το πώς θα εξελίσσονται οι τιμές το επόμενο διάστημα» σημείωσε.

//Ο

κ. Σκρέκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μνημόνιο που υπεγράφη για το
εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής μας
διασύνδεσης με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο του οποίου θα διοχετευτεί πράσινη
ενέργεια στις ευρωπαϊκές αγορές.

//

Στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε κόμβο πράσινης ενέργειας και καινοτομίας κινητοποιούνται επενδύσεις άνω των €44
δισ. έως το 2030, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% σε τρεις βασικούς τομείς:
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές, το κτιριακό απόθεμα και τη βιομηχανική
παραγωγή.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σε λίγες εβδομάδες
θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο
νομοσχέδιο για τη β΄ φάση της απλοποίησης
της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση ΑΠΕ.

//Παράλληλα,

το υπουργείο προωθεί τα
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με
€450 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης,
για να επιδοτηθεί η εγκατάσταση μπαταριών και συστημάτων αντλησιοταμίευσης και να διασφαλιστεί η επάρκεια
εφοδιασμού.

//

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Σκρέκας στις επενδύσεις διασύνδεσης των ελληνικών νησιών, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης θα επιφέρει μείωση έως €500
εκατ. στους λογαριασμούς στο τελος του 2023.

//Τέλος, συνεχίζεται το πρόγραμμα «Κι-

νούμαι Ηλεκτρικά», το οποίο επεκτείνεται σε επαγγελματικά αυτοκίνητα και σε
ταξί με την αξιοποίηση €40 εκατ. από
το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να επιδοτηθεί η αντικατάσταση 2.000 παλιών ρυπογόνων ταξί με συμβατικούς κινητήρες
με ηλεκτρικά και με επιδότηση, που θα
προσεγγίζει τα €22.500.

//

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε απροστάτευτα τα
ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στην τεράστια
ενεργειακή κρίση που μαίνεται», διαβεβαίωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Kώστας Σκρέκας
Υπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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Φιλόδοξο σχέδιο για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
στο 50%
Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος
της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., ξεκινώντας την τοποθέτησή του, επεσήμανε ότι αν και η συζήτηση για την ενέργεια συνήθως, περιορίζεται στην
ηλεκτρική, αν κάποιος δει το διεθνή ενεργειακό χάρτη θα αντιληφθεί πως περίπου το 50%
με 60% προέρχεται από υδρογονάνθρακες, είτε
υγρούς είτε από φυσικό αέριο.
«Όχι όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι» ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την σύντομη παρέμβασή του
στο 4th Athens Investment Forum, υπογραμμίζοντας πως τα ορυκτά καύσιμα θα μείνουν για
πολλά ακόμη χρόνια.

//Πιο συγκεκριμένα, το υψηλόβαθμο στέ-

λεχος των ΕΛΠΕ επισήμανε πως δεν είναι
μόνο ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής
αλλά και άλλοι τομείς όπως η κίνηση,
όπου οι εκτιμήσεις και προβλέψεις θέλουν τα υγρά καύσιμα να μένουν για
πολλά χρόνια ακόμη. Υπό το πρίσμα
αυτό, οι προσπάθειες απομείωσης του
περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος σε αυτούς τους τομείς πρέπει να στηριχθούν περαιτέρω.

//

Εκτίμησε ότι ακόμα και με τα πιο «επιθετικά» σενάρια το ποσοστό αυτό θα πέσει στο 40%-45%,
αλλά δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Ως εκ τούτου χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες να βελτιωθεί κι αυτός ο πυλώνας, καθώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι των εκπομπών και της επίδρασης
στο περιβάλλον.
Αναφερόμενος στα Ελληνικά Πετρέλαια, είπε ότι
έχουν ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο με
σειρά πρωτοβουλιών και δέσμευση μείωσης του

ανθρακικού αποτυπώματος στο 50% και έως το
τέλος του χρόνου η στρατηγική αυτή θα επιβεβαιωθεί με μια σημαντική παραγωγή σε ΑΠΕ.

//Στους στόχους της εταιρείας είναι και
η μετατροπή της βασικής της δραστηριότητας σε πιο φιλική για το περιβάλλον, με σημαντικότατες επενδύσεις στο
κομμάτι του υδρογόνου, στα βιοκαύσιμα, στη δέσμευση του διοξειδίου του
άνθρακα.

//

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, υπογράμμισε πως, αν και κινείται σε σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο,
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω.
Μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σιάμισης υπογράμμισε ότι εστιάζει σε θέματα υποδομών, αποθήκευσης, ηλεκτροκίνησης, βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων: «Εμείς
ως εταιρεία θα επενδύσουμε €300 - €400 εκατ.
στο υδρογόνο. Αυτά από πού θα έρθουν;» αναρωτήθηκε. Αναφορικά με την παρατηρούμενη ακρίβεια, σημείωσε ότι δεν αποδίδεται μόνο
στην ενέργεια, αλλά στην αντίδραση του συστήματος, που προσπαθεί να ξαναχτίσει την
εφοδιαστική αλυσίδα μετά τη διάλυσή της την
περίοδο της πανδημίας.

//Τέλος, κάλεσε σε «ρεαλισμό» ως προς
την προσέγγιση της σημερινής ενεργειακής πραγματικότητας, λέγοντας πως
αναλύοντας τα 3 βασικά χαρακτηριστικά της ενέργειας - κόστος, περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ασφάλεια εφοδιασμού - είναι «λογικό κάτι να ξεφύγει,
όπως συμβαίνει σήμερα».

//

Ανδρέας Σιάμισιης
Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
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Πιο φωτεινό μέλλον, ειδικά στον ενεργειακό τομέα
Στην Γ1 Ενότητα του 4th Athens Investment
Forum μίλησε ο κ. Nicola Monti, Chief Executive
Officer της EDISON S.p.A. Στην αρχή της ομιλίας
του αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί
στην Ιταλία, καθώς συνδέεται στενά και με την
Ελλάδα. «Ξέρουμε τους στόχους της Ευρώπης:
55% των εκπομπών μέχρι το 2030 και εξισορροπημένες εκπομπές (net zero) μέχρι το 2050. Η
Ιταλία είναι πιο πράσινη από την Ελλάδα γιατί η
μείωση 55%, για εμάς είναι 51%, καθώς χρησιμοποιούμε πολλές ανανεώσιμες στην παραγωγή
ενέργειας» σημείωσε ο κ. Monti.
Το ουσιαστικό, επεσήμανε, είναι η αποτελεσματικότητα της ενέργειας, δηλαδή πώς θα εξοικονομηθεί ενέργεια σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.
Η πλειονότητα της παραγωγής ενέργειας από
ΑΠΕ θα χρηματοδοτηθεί, κυρίως, από τον ιδιωτικό τομέα.

//«Το υδρογόνο και οι επενδύσεις για τη

χρήση του έχουν έντονο ενδιαφέρον όχι
μόνο για αυτή τη δεκαετία, αλλά και για
το μέλλον της βιομηχανίας, που πρόκειται να φέρει πιο απτά αποτελέσματα, ειδικά στην επόμενη δεκαετία», υπογράμμισε ο κ. Monti.

//

Στην Ελλάδα, υποστήριξε, υπάρχει ένα θετικό
σενάριο που αφορά σε συνέχιση των επενδύσεων της Edison στη χώρα. Ακόμη, ανέφερε ότι
«η σταθερότητα και οι νομοθετικές παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για να διατηρήσουμε την
επενδυτική πολιτική οποιουδήποτε ξένου επενδυτή. Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς θα
ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας, την καινοτομία, καθώς και
την αύξηση της ενεργειακής επάρκειας» πρόσθεσε κατά τη συνέχεια της τοποθέτησής του.
Εν συνεχεία, ο κ. Monti ανέφερε ότι βλέπει ένα
πιο φωτεινό μέλλον για τη χώρα, ιδιαίτερα στον
ενεργειακό τομέα, καθώς υπάρχει πληθώρα νέων
ευκαιριών. Η Edison, σημείωσε, κατέχει σημαντική θέση στην αγορά του LNG και, ως εκ τούτου,
μπορεί να προάγει και να διατηρήσει τη βιώσιμη
κινητικότητα, με ταυτόχρονη μείωση κατά 25%
των εκπομπών των θαλάσσιων μεταφορών.

//«Η Ελλάδα είναι μια ενδιαφέρουσα αγο-

ρά στο να βρίσκεται κανείς και να δραστηριοποιείται, με πολλές ομοιότητες
με την Ιταλία», υποστήριξε κλείνοντας
την ομιλία του.

//

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Edison στις
επενδύσεις της εταιρίας σε ΑΠΕ και στο φυσικό
αέριο, με κατασκευή δύο νέων, σύγχρονων εργοστασίων συνδυασμένου κύκλου, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων κλιματικής
ουδετερότητας.

//Επιπλέον, ο κ. Monti σημείωσε ότι «το

Nicola Monti
Chief Executive Officer, EDISON S.p.A.

μίγμα της EDISON αλλάζει. Από το 2017
έως το 2023, το 1/3 ήταν ΑΠΕ, σήμερα
οι ΑΠΕ έγιναν 2/3, γεγονός που σημαίνει
ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στον
τομέα της ενεργειακής μετάβασης.
Έχουμε 2GW ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή και θα φθάσουμε
τα 5GW».

//
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Στόχος να στηρίξουμε τους κλιματικούς στόχους της χώρας
«Βρισκόμαστε στη στιγμή της τέλειας καταιγίδας μετά την πανδημία» είπε από την πλευρά
του ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Α.Ε., ο οποίος εκτίμησε ότι το
αέριο και οι υδρογονάνθρακες θα έχουν γενναία
συμμετοχή στο μίγμα για 20, 30 ή και 40 χρόνια
ακόμα.

//Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι σήμερα ισχυρή,

στιβαρή και σε θέση να εγγυηθεί την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, στηρίζοντας την κοινωνία. Για αυτόν τον
λόγο, άλλωστε όπως τόνισε ο κ. Ξιφαράς, μπόρεσε εν μέσω της παρούσας
πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης να
επωμιστεί το οικονομικό βάρος μιας έκπτωσης της τάξης του 15% προς τους
καταναλωτές φυσικού αερίου.

//

Σημείωσε ότι το 2020 και το 2021 από χρηματοοικονομική πλευρά ήταν καλές χρονιές, προσθέτοντας πως «μας δόθηκε η δυνατότητα να τροφοδοτούμε με ασφάλεια την αγορά, να υπάρχει
σταθερότητα και ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η έκπτωση στους οικιακούς καταναλωτές».
Όπως είπε, οι καταναλωτές θα δουν σύντομα
την έκπτωση στους λογαριασμούς τους και «το
πρώτο εξάμηνο, ειδικά το πρώτο τρίμηνο του
2022, θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής φτηνής
ενέργειας στους καταναλωτές, το οποίο είναι το
σημαντικότερο από όλα». Κατέληξε λέγοντας ότι
η ενεργειακή φτώχεια δεν θα αφορά πλέον την
πρόσβαση σε φυσικό αέριο, αλλά την αναλογία
των χρημάτων που κάποιος ξοδεύει.

//«Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι οι
Κωνσταντίνος Ξιφαράς
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ Α.Ε.

τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας θα υποχωρήσουν σημαντικά
την Άνοιξη του 2022. Παρότι, όπως φαίνεται, πρόκειται για μια παροδική κρίση,
οι επιπτώσεις της σήμερα είναι εμφανείς. Οπότε, η ανάγκη να δοθούν λύσεις
καθίσταται επιτακτική και η ΔΕΠΑ Εμπο-

ρίας, χάρη στις καίριες κινήσεις αλλά
και το στρατηγικό σχεδιασμό που έχει
υιοθετήσει από το 2019, ήταν σε θέση να
ανταποκριθεί άμεσα» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

//

Παράλληλα, διευκρίνισε, ότι από τη στιγμή που
ανέλαβε η νέα διοίκηση, «η στόχευσή μας ήταν
ξεκάθαρη: να στηρίξουμε τους κλιματικούς στόχους της χώρας, να συμβάλουμε καθοριστικά
στην τροποποίηση του ενεργειακού μίγματος
και να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού
της Ελλάδας σήμερα και στο μέλλον».
Το συμπέρασμα που εξάγεται από την παρούσα
κρίση, τόνισε ο κ. Ξιφαράς, είναι ότι «η πράσινη
μετάβαση που οραματιζόμαστε απαιτεί μια ολιστική αντιμετώπιση, που αφορά τόσο τη ζήτηση
όσο και την προσφορά ενέργειας και εστιάζει
ταυτόχρονα στο παρόν και το μέλλον».

//Για

αυτό η ΔΕΠΑ Εμπορίας θέτει τις
βάσεις για μια βιώσιμη οικονομικά πορεία προς την πράσινη ενέργεια, επενδύοντας στο φυσικό αέριο που είναι το
καύσιμο-γέφυρα, αλλά και σε καινοτόμες λύσεις και νέες τεχνολογίες.

//

«Οι υποδομές φυσικού αερίου, στις οποίες
επενδύουμε, θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο
στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν αργότερα και για
νέες μορφές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και
το βιομεθάνιο» υπογράμμισε ο κ. Ξιφαράς, που
υπενθύμισε ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαδραματίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τεχνολογιών υδρογόνου με το έργο White Dragon,
ενώ έχει εισέλθει δυναμικά στις ΑΠΕ με ένα πράσινο χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW.
Τέλος, ο κ. Ξιφαράς μιλώντας για το υδρογόνο, τόνισε ότι παραμένει ένα ακριβό προϊόν, που
χρειάζεται επιδοτήσεις στη φιλοσοφία η οποία
είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν με τις ΑΠΕ.

4 th ATHENS INV ESTMENT FOR U M //

57

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Βιώσιμη ανάπτυξη, για την κάλυψη των ενεργειακών μας
αναγκών
«Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια ουσιαστικά αφορά την αλλαγή από ένα υφιστάμενο
ενεργειακό μοντέλο σε ένα καινούργιο, το οποίο
θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ενεργειακή αποδοτικότητα» ανέφερε
κατά την έναρξη της τοποθέτησής του στο 4th
Athens Investment Forum ο κ. Ιωάννης Αράπογλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Κοπελούζου.

//Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την

ενέργεια και το κλίμα, ο στόχος είναι
η διείσδυση των ΑΠΕ να φύγει από το
περίπου 20% όπου βρισκόταν το 2020.
και να φθάσει στο 35% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το
2030, καθώς και να απομακρυνθεί από
το 29% και να προσεγγίσει 65% όσον
αφορά την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρισμού.

//

«Οι στόχοι δε αυτοί μάλιστα ενδέχεται να αναθεωρηθούν ανοδικά, αν ληφθούν υπόψη οι ακόμα
πιο επιθετικοί και αισιόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα κατά 55% τουλάχιστον μέχρι το
2030» σημείωσε ο κ. Αράπογλου.
Στη συνέχεια υπογράμμισε πως η παραπάνω συντονισμένη προσπάθεια είναι σημαντική, καθώς
γίνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του κλίματος
και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και μιας αποδοτικής
και διατηρήσιμης κάλυψης των ενεργειακών
αναγκών, αποτελούν δύο βασικά οφέλη από την
υιοθέτηση των νέων κλιματικών πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιωάννης Αράπογλου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και
Γενικός Διευθυντής, Όμιλος Κοπελούζου

«Με τις νέες επενδύσεις που απαιτούνται θα δημιουργηθούν αρκετές χιλιάδες θέσεις, νέες θέσεις απασχόλησης και μάλιστα για εξειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο σημαίνει ότι και η χώρα θα
αυξήσει το skill set που έχει και την τεχνογνωσία της. Θα ευνοηθούν και θα αναζωογονηθούν

οι τοπικές οικονομίες και η συνολική οικονομία
και γενικά θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των
Ελλήνων», σημείωσε ο κ. Αράπογλου.
Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ θα μειώσει την πίεση για αύξηση της τιμής της ενέργειας, ενδέχεται και να
οδηγήσει σε μείωση της χονδρεμπορικής τιμής,
καθώς το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο
από κάποιες συμβατικές μονάδες.
«Η απολιγνιτοποίηση από μόνη της είναι ένας
βασικός πυλώνας της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Η χώρα μας έχει θέσει αρκετά φιλόδοξους στόχους για την απολιγνιτοποίηση,
επιδιώκοντας οριστικά την απόσυρση όλων των
μονάδων μέχρι το 2023. Προϋπόθεση βέβαια για
την επιτυχή και γρήγορη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι και η επένδυση σε
μονάδες αποθήκευσης ενέργειας», υπογράμμισε
εμφατικά ο κος. Αράπογλου.

//Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τη στήρι-

ξη και προώθηση των νέων τεχνολογιών
για τα υπεράκτια αιολικά και το πράσινο υδρογόνο, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μία πάρα
πολύ καλή εναλλακτική και ένα ασφαλές
και ποιοτικό καύσιμο, που έχει πάρα
πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

//

«Τώρα από την πλευρά μας, ειδικά για το Ταμείο
Ανάκαμψης, θεωρούμε ότι είναι ο καταλύτης
γιατί όλα τα ζητούμενα υπήρχαν. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης βάζει σωστή στόχευση, αφού
στοχεύει στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη
μετάβαση, στην ψηφιοποίηση, στην κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, που είναι απαραίτητοι, θέτει
χρονοδιάγραμμα και ελπίζουμε ότι θα συμπαρασύρει και θα επιταχύνει και όλες τις άλλες αλλαγές που χρειάζονται για το θεσμικό πλαίσιο,
ώστε να επιτευχθεί γρήγορα η μετάβαση στην
πράσινη οικονομία» επεσήμανε στο κλείσιμο της
ομιλίας του ο κ. Αράπογλου.
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Η Energean επενδύει €2,5 δις.
Οι ευρωπαϊκές χώρες - και φυσικά και η Ελλάδα
- θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες
προμήθειας φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές
τιμές προς όφελος των οικονομιών, των καταναλωτών και της ασφάλειας του ανταγωνισμού.
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της παρουσίασης
που έδωσε ο CEO του ομίλου της Energean,
κ. Μαθιός Ρήγα, στο πλαίσιο του 4th Athens
Investment Forum.
Ο κ. Ρήγας τόνισε ότι, σε μια περίοδο κατά την
οποία οι ευρωπαϊκές αγορές πληρώνουν ιδιαίτερα ακριβές τιμές φυσικού αερίου που αυτές τις
ημέρες κινούνται κοντά στα €90 ανά μεγαβατώρα, σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου οι
επιχειρήσεις έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβόλαια σε τιμές που διαμορφώνονται πολύ χαμηλότερα, στα επίπεδα των €12.
Ως παράδειγμα, ο κ. Ρήγας ανέφερε το Ισραήλ
και την Αίγυπτο, οι οποίες έχουν αυτήν την δυνατότητα, καθώς έχουν ήδη ερευνήσει και αναπτύξει σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου
και πλέον καρπώνονται τα οφέλη που συνεπάγεται η εγχώρια παραγωγή. Και πρόσθεσε ότι οι
πολύ καλές γεωστρατηγικές σχέσεις, τις οποίες
διατηρεί η Ελλάδα με τις δύο αυτές χώρες, δημιουργούν το υπόβαθρο για εξέταση των προοπτικών και σε αυτόν τον τομέα.

//Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το φυσικό αέριο

είναι η βασική πηγή ενέργειας στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης προς
καθαρότερες μορφές ενέργειας και ουδέτερα περιβαλλοντικά αποτυπώματα.

//

Μαθιός Ρήγας
CEO, Όμιλος Energean

«Η Energean, από 100% παραγωγός πετρελαίου,
πλέον έχει παραγωγή και αποθέματα της τάξης
του 80% σε φυσικό αέριο. Παράλληλα, επενδύουμε πάνω από $2,5 δισ. συνολικά στο Ισραήλ,
την Αίγυπτο, την Ιταλία και, βέβαια, στην Ελλάδα
σε projects στην παραγωγή φυσικού αερίου, σε
νέες γεωτρήσεις για την ανακάλυψη κοιτασμά-

των, στην παραγωγή καθαρού υδρογόνου καθώς
και στην αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα,
έχοντας ως στόχο να πρωταγωνιστήσουμε στην
ενεργειακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής
και να δημιουργήσουμε μια νέα τεχνογνωσία,
που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη», σημείωσε ο κ. Ρήγας.

//Ανέφερε ότι στο Ισραήλ, όπου η εται-

ρεία επενδύει €2 δισ., το 40% της χώρας θα αγοράζει αέριο από μια ελληνική
εταιρεία, καθώς αποφασίστηκε η παραγωγή φυσικού αερίου, ενώ μιλώντας
για τον Ομιλο Energean επεσήμανε ότι
παρά την παρουσία του σε 9 χώρες ως
εταιρία παραγωγής και έρευνας υδρογονανθράκων, πρώτοι δεσμεύτηκαν να
φτάσουν στο net zero.

//

Μίλησε για την περίπτωση του Πρίνου «που είναι η μοναδική παραγωγή πετρελαίου που έχουμε
στην Ελλάδα και τη μετατρέπουμε στο πρώτο
πράσινο κοίτασμα, όλες οι εκπομπές θα δεσμεύονται και θα ξαναμπαίνουν πίσω στη γη».

//Τέλος, ο CEO της Energean ανέφερε ότι

ο Όμιλος έχει ήδη καταφέρει να μειώσει
το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε
επίπεδα χαμηλότερα του κλάδου έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων,
με στόχο έως το 2025 να έχουν υποχωρήσει οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κοντά στα 7 κιλά CO2 ανά παραγόμενο βαρέλι ισοδυνάμου πετρελαίου,
δηλαδή περίπου στο 1/3 του μέσου όρου
που χαρακτηρίζει τον κλάδο.

//

«Η βιομηχανία έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων δεν είναι το πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή, αλλά αντίθετα μπορεί να αποτελέσει
μέρος της λύσης του», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ρήγας.
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Σημαντικοί πυλώνες το υδρογόνο και η αποθήκευση
ενέργειας
Μια προσέγγιση που σχετίζεται περισσότερο με
τη χρηματοοικονομική οπτική επιχείρησε να παρουσιάσει στο πλαίσιο της Γ1 ενότητας του 4th
Athens Investment Forum ο καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσε τη μεγάλη συμμετοχή των
ΑΠΕ σε αυτή τη νέα «πράσινη» στροφή, καθώς
και του υδρογόνου. Η αποθήκευση, επίσης, ανέφερε πως θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, που θα αλλάξει κυριολεκτικά το παιχνίδι, όταν θα μπορέσει να είναι οικονομική και
να εφαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ. Ιωάννου σημείωσε πως το ΕΧΕ συμπεριλαμβάνει το
ΔΕΣΦΑ, τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ, δηλαδή
όλους τους βασικούς διαχειριστές που οδηγούν
στην παραγωγή του ηλεκτρισμού και συναποτελούν αυτό το νέο εταιρικό σχήμα. Ταυτόχρονα
μέσα σε αυτό το εταιρικό σχήμα εντάσσεται και
το ATHEX, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και
το χρηματιστήριο της Κύπρου με αρκετά σημαντικές θεσμικές συμμετοχές.

δες φυσικού αερίου, οι οποίες βοηθούν
στην ισορροπία και την αντοχή του συστήματος, για να μπορεί να προχωράει»
υπογράμμισε ο κος. Ιωάννου.

//«Ένα στοιχείο, το οποίο μας διαφορο-

ποιεί από όλα τα υπόλοιπα χρηματιστήρια ενέργειας, που αναπτύσσονται τόσο
στην Ευρώπη, αλλά κυρίως και στα κομμάτια της νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι η συμμετοχή από την EBRD που είναι
ένας διεθνής τραπεζικός οργανισμός,
ο οποίος δίνει μία θωράκιση στην όλη
προσέγγισή μας», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

//«Ας μην ξεχνάμε και τις ευέλικτες μονά//

Οι διασυνδέσεις, επίσης, κρίνονται απαραίτητες
σύμφωνα με τον καθηγητή, όπως για παράδειγμα το «interconnection» με την Αίγυπτο, καθώς
και οι διασυνδέσεις με την Ιταλία και τα κράτη
που γειτνιάζουν με την Ελλάδα στο βορρά.
«Φυσικά σαν EnEx είμαστε πρωτοπόροι σε όλη
αυτή την ιστορία που σχετίζεται με τις διασυνδέσεις στο συνολικό Ευρωπαϊκό δίκτυο. Και αυτό
προάγει ακριβώς και το target model, το οποίο
υιοθετήσαμε. Και βέβαια, επειδή ακριβώς είμαστε ένα χρηματιστήριο το οποίο δίνει, παράγει
τιμές, αυτές οι τιμές αποτελούν σήματα -σήματα αξιόπιστα- για να μπορούν να δικαιολογηθούν
επενδύσεις» επεσήμανε, τέλος, ο κ. Ιωάννου.

//

«Μέσα από τις πολύ έντονες προσπάθειες του
Υπουργείου και όλων των φορέων έχουμε ουσιαστικά μία πολύ αποτελεσματική υποστήριξη της
μετάβασης προς μία πράσινη πραγματικότητα,
ξεπερνώντας το όριο που χρειάζεται μέσα σε
όλο αυτό το πλαίσιο «πράσινων δράσεων», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου στη συνέχεια της ομιλίας
του.

Καθ. Γεώργιος Ιωάννου
Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας
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I N D I A LO G U E W I T H

Προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε τομείς που ανοίγουν
νέες ευκαιρίες
Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκεται η Alpha Bank,
ώστε να στηρίξει τα πράσινα επενδυτικά πλάνα
επιχειρήσεων, όπως επεσήμανε ο CEO της Alpha
Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, από το βήμα του 4th
Athens Investment Forum 2021 σε συζήτηση με
το δημοσιογράφο και εκδότη, κ. Νίκο Χατζηνικολάου, στην ενότητα «Η μετάβαση στην πράσινη
ενέργεια – Προκλήσεις και Ευκαιρίες. Ο ρόλος
του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία των κριτηρίων ESG για την αειφορία και τη
βιωσιμότητα, τονίζοντας πως η Alpha Bank έχει
θεσπίσει ειδικά κριτήρια στις πιστωτικές της
πολιτικές ως προϋπόθεση για την έγκριση χρηματοδοτήσεων, επιβάλλοντας ουσιαστικά τη
διαφάνεια στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας
εταιρείας, με τελικό στόχο τη μείωση της χρηματοδότησης ρυπογόνων δραστηριοτήτων.

//Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τράπεζες απο-

//Εκτίμησε επίσης ότι σύντομα θα εντα-

τελούν διαχρονικό χρηματοδότη για
την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και πλέον καλούνται πιο
ενεργά να στηρίξουν σημαντικές για τη
χώρα επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα
της μετάβασης σε ενεργειακό μίγμα χαμηλού άνθρακα.

//

Βασίλειος Ψάλτης
Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA BANK

Συντονιστής

Νίκος Χατζηνικολάου
Εκδότης - Διευθυντής, Realnews

Ως προς τη στρατηγική της Alpha Bank, υπογράμμισε πως στηρίζει ενεργά τους μεγάλους
πελάτες της με μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα
στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν
τις πηγές τους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα
δεκάδες χιλιάδες μικρά και μεσαία έργα που
στοχεύουν στη μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, την αξιοποίηση της ηλιακής ή αιολικής ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων και την ελαχιστοποίηση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραγόμενων προϊόντων.

//«Ο

ελληνικός ιδιωτικός τομέας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρέπει να προσανατολιστεί σε τομείς που
ανοίγουν καινούργιες ευκαιρίες» τόνισε ο CEO της Alpha Bank υπογραμμίζοντας ότι η Τράπεζα έχει εγκεκριμένα
χρηματοδοτικά όρια για τη στήριξη έργων ΑΠΕ που υπερβαίνουν το 1 δισ. και
η φιλοδοξία της είναι, μέσα και από τις
δράσεις του RRF, να πολλαπλασιάσει το
αποτύπωμά της στην αγορά.

χθούν και κοινωνικά κριτήρια, που θα
σχετίζονται μεταξύ άλλων με θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακής
ασφάλειας, σεβασμού στη διαφορετικότητα.

//

Αναφερόμενος στην αύξηση των τιμών στην
ενέργεια, την απέδωσε αφενός στη συγκυρία
της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης εξαιτίας
της πανδημίας που οδήγησε στην απορρύθμιση
των αγορών με συμπτώματα απότομης αύξησης
στη ζήτηση έναντι της μειωμένης προσφοράς,
αλλά και στη σταδιακή υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που βασίζεται σε ΑΠΕ, με
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής, που μετακυλίεται στην αγορά ενέργειας.
Χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό,
καθώς, όπως είπε, η αύξηση των τιμών σε βασικά προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια ενδέχεται
να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς, συμπιέζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
Σημείωσε, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια των μεγάλων μεταβολών υπάρχει πάντοτε το λεγόμενο ρίσκο μετάβασης, αλλά ο κίνδυνος της αδράνειας
είναι μεγαλύτερος.

//
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Απολιγνιτοποίηση και
νέες ενεργειακές υποδομές Οι αλλαγές στο ενεργειακό τοπίο
Το μεγάλο στοίχημα της απολιγνιτοποίησης, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η επόμενη μέρα της βιομηχανίας φυσικού αερίου,
αποτέλεσαν τους κύριους άξονες της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Γ2 Ενότητα
του 4th Athens Investment Forum.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο International Gas Union Vice President (President
elect 2025 - 2028), κ. Andrea Stegher. Ομιλητές ήταν ο κ. Μάνος Μανουσάκης,
Πρόεδρος και CEO, ΑΔΜΗΕ, ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε., η κα. Maria - Rita Galli, Chief Executive Officer, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου - ΔΕΣΦΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής
Έργου, Gastrade, ο κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ., Εταιρεία
Διανομής Αερίου Αττικής, ο κ. Δημήτρης Σαραντόπουλος, Διευθυντής Eμπορίας Φυσικού
Αερίου ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Συντονίστρια της ενότητας ήταν η
δημοσιογράφος, κα. Μαρία Σαράφογλου. Στο «In Dialogue with» μέρος της ενότητας
ο κ. Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, απάντησε στα
ερωτήματα που έθεσε η κα. Μαρία Σαράφογλου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Ποτέ δεν ήταν το αέριο τόσο σημαντικό στο κομμάτι
της ενέργειας όσο σήμερα
Τη Γ2 Ενότητα του 4th Athens Investment Forum
άνοιξε με την κεντρική του ομιλία ο International
Gas Union Vice President (President elect 2025
- 2028), κ. Andrea Stegher.

//Ο κ. Stegher ανέφερε ότι με την παρου-

Ωστόσο, σημείωσε, το 10% των χωρών καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τις χώρες
που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Μάλιστα
ανέφερε πως 1 δισ. στην υποσαχάρια Αφρική έχει
την ίδια ικανότητα πρόσβασης όπως η Γερμανία.

σία του στο Συνέδριο εκπροσώπησε τη
διεθνή ένωση αερίου, η οποία απαρτίζεται από 150 μέλη ανά τον κόσμο και της
αναλογεί ποσοστό πάνω από το 95% της
παγκόσμιας αγοράς αξίας του αερίου.

Ταυτόχρονα, λοιπόν, υποστήριξε ότι με την απολιγνιτοποίηση, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
ενεργειακής επάρκειας στο σύνολο του πληθυσμού, για να αποφευχθεί το φαινόμενο διόγκωσης της ενεργειακής φτώχειας.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική ένωση που αρθρώνει την παγκόσμια φωνή
του αερίου.

Για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον που έχει
θέσει μπροστά στην ατζέντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εκτελεστικός διευθυντής ανέφερε, ότι είναι εφικτό η Ευρώπη να καταφέρει το στόχο της
κλιματικής ουδετερότητας.

//

Ο κ. Stegher εξήγησε ότι η διεθνής ένωση είναι
θετική μπροστά στις νέες προκλήσεις που θέτει
η δέσμευση και οι στόχοι για την απολιγνιτοποίηση, καθώς, όπως είπε, η ένωση έχει πολλά να
πράξει, αλλά ταυτόχρονα έχει και να διαχειριστεί
κινδύνους.

//Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι μία πολύ

σημαντική χρονιά για τη βιομηχανία αερίου. Γιατί το αέριο, όπως είπε, ποτέ δεν
ήταν τόσο σημαντικό στο κομμάτι της
ενέργειας όσο είναι τώρα και η αξία του
θα αυξηθεί σημαντικά. Για την Ελλάδα,
ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι η ένωση
έχει δει πολλά υποσχόμενες εξελίξεις.

//Τέλος, ανέφερε, ότι το φυσικό αέριο θα

αποτελέσει το θεμέλιο λίθο και τον καταλύτη για το νέο ενεργειακό περιβάλλον και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει
ωφεληθεί από το αέριο, το οποίο βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά της.

//

//

Κατά την παρέμβασή του εξήγησε ότι θέλει να
ανοίξει τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
κοιτώντας το δάσος και όχι το δέντρο. Ανέφερε
την αναγκαιότητα να υπάρχει πρόσβαση στην
ενέργεια στον ευρύτερο πληθυσμό.

Andrea Stegher
Vice President (President elect 2025 - 2028),
International Gas Union
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Επενδύσεις €5 δισ. σε βάθος δεκαετίας
Βασικός όρος και προϋπόθεση για την επιτυχία
της ενεργειακής μετάβασης στο μέγεθος των
στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 συνιστά η
ύπαρξη και ανάπτυξη ισχυρών δικτύων, όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, από το βήμα
του 4th Athens Investment Forum.

//Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Μανου-

σάκης υπενθύμισε τον σχεδιασμό του
ΑΔΜΗΕ για επενδύσεις €5 δισ. σε βάθος δεκαετίας με στόχο την διασύνδεση όλων των νησιών με την ηπειρωτική
χώρα και ταυτόχρονα την ενίσχυση των
διασυνοριακών διασυνδέσεων με όλες
τις γειτονικές χώρες.

//

Στάθηκε, επίσης, με αφορμή την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου
για την ανάπτυξη καλωδίου διασύνδεσης, στη
συνολικότερη εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια
για τη δημιουργία ισχυρών ενεργειακών δρόμων,
μεταξύ των οποίων είναι και η διασύνδεση, εκτός
της Αιγύπτου και με το Ισραήλ.
«Με τις διασυνδέσεις η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια» ανέφερε σχετικά. Επίσης διαμορφώνονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν απώλειες του
συστήματος (μειωμένη εγχώρια παραγωγή προς
κάλυψη της ζήτησης) και, ταυτόχρονα, ανοίγει η
προοπτική των εξαγωγών πλεονάζοντος φορτίου
που θα προκύπτει από τις ΑΠΕ, από την Ελλάδα
προς γειτονικές χώρες.

//Όπως
Μάνος Μανουσάκης
Πρόεδρος και CEO, ΑΔΜΗΕ

αποκάλυψε ο ίδιος, μέσα στις
επόμενες εβδομάδες αναμένεται να βγει
ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Φολεγάνδρου - Μήλου - Σερίφου με συνολικό
προϋπολογισμό περί τα €400 εκατ. και
σχεδιασμό ολοκλήρωσης του έργου το
2024.

Με τα έργα διασύνδεσης, ο ΑΔΜΗΕ συμβάλλει
στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς επιτυγχάνει
τη δημιουργία πρόσθετου ηλεκτρικού «χώρου»
συνολικής ισχύος 17 GW για την απορρόφηση
πράσινης ενέργειας και δημιουργεί όφελος €4,5
εκατ. για τους καταναλωτές, μειώνοντας τις
χρεώσεις ΥΚΩ.
Όπως είπε, την τελευταία διετία βιώνουμε μια
πρωτοφανή κλιματική κρίση, με ακραίες θερμοκρασίες και πρωτοφανούς έντασης καιρικά
φαινόμενα. Την τελευταία τετραετία, ο ΑΔΜΗΕ
χτίζει ισχυρά ηλεκτρικά δίκτυα σε όλη τη χώρα,
εξασφαλίζοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους καταναλωτές.

//Επεσήμανε ότι μια χώρα που βιώνει ένα
ακραίο καιρικό φαινόμενο ή μια φυσική
καταστροφή, θα μπορεί να αντισταθμίζει τυχόν απώλειες στο Σύστημα με
εισαγωγές από τις γειτονικές χώρες.
Αντίστοιχα, όταν θα έχει πλεόνασμα παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα μπορεί να εξάγει το πλεονάζον
φορτίο προς όφελος της αγοράς.

//

Τέλος, αναφέρθηκε στο ρόλο του ΑΔΜΗΕ ως
θεματοφύλακα της ενεργειακής ασφάλειας.
Επισήμανε δε την αναγκαιότητα, η ενεργειακή
μετάβαση να γίνει με ασφάλεια. Παράλληλα, σημείωσε, ότι «οι ακραίες καιρικές συνθήκες φέρνουν το ηλεκτρικό σύστημα στα όριά του και σε
επίπεδο λειτουργίας. Τα παρατεταμένα κύματα
ψύχους ή καύσωνα, προκαλούν εκτίναξη της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Ο ρόλος μας είναι
να εφιστούμε την προσοχή στους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας, ζητώντας λειτουργική
ετοιμότητα των μονάδων καθώς και επάρκεια
καυσίμου, όταν αυτό απαιτείται».

//
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Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει στιβαρό σχέδιο δράσης
«Τα δίκτυα που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελούν στρατηγικές υποδομές κομβικής σημασίας, όχι μόνο για την οικονομία και τους πολίτες
της χώρας μας, αλλά και για την εξέλιξη της
ίδιας της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας»,
ανέφερε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων
Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στο 4th Athens Investment Forum.
Πρόσθεσε επίσης ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο
των στόχων που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έχει κομβικό ρόλο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μάνο, ο ΔΕΔΔΗΕ
καλείται να αποτελέσει καταλύτη της μετάβασης της ελληνικής αγοράς σε μία αγορά ενεργών καταναλωτών και νέων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, υλοποιώντας ταυτόχρονα
από τη δικιά του πλευρά με επιτυχία όλους τους
στόχους του ΕΣΕΚ για την επόμενη δεκαετία.

//Σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο ο ΔΕΔΔΗΕ

έχει υιοθετήσει ένα στιβαρό σχέδιο
δράσης, που περιλαμβάνει υλοποίηση
απαραίτητων αναβαθμίσεων, επεκτάσεων για την αποδοτική εισαγωγή ΑΠΕ
στο σύστημα, εισαγωγή συστημάτων
αποθήκευσης ενέργειας, βελτιστοποίηση λειτουργιών στο διασυνδεδεμένο και
στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ψηφιοποίηση συστημάτων για την εφαρμογή
της νέας δομής της αγοράς, καθώς και
προηγμένες επιλογές για τους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα οι έξυπνοι
μετρητές.

//

Αναστάσιος Μάνος
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

«Με στόχο να ανταποκριθεί ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα
με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, έχοντας ένα
στιβαρό επιχειρησιακό σχέδιο, προγραμματίζει
και υλοποιεί δράσεις ώστε να εκσυγχρονιστεί,
να μετεξελιχθεί σε μία σύγχρονη εταιρεία με
αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς όλους τους
Έλληνες πολίτες, τους προμηθευτές και το σύνολο της εγχώριας αγοράς με σειρά υπηρεσιών

και τεχνολογιών», υποστήριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ.
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Μάνος αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις που ανέλαβε
ο ΔΕΔΔΗΕ, επισημαίνοντας ότι «το 2020 κάναμε
το στρατηγικό μας σχεδιασμό για την περίοδο
2020-2028 δημιουργώντας, για πρώτη φορά, ένα
σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο 4 + 4 ετών, που επιτρέπει πλέον το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, αυξάνοντας σημαντικά τις επενδύσεις μας
με περίπου €200-220 εκατ. το τρέχον έτος, ενώ
θα οι επενδύσεις θα υπερβούν τα €400 εκατ.
σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με συνολικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα €3 δισ.».

//Επεσήμανε, παράλληλα, ότι πρόκειται να
αυξηθούν σημαντικά κρίσιμες υπογειώσεις του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας
και να κατασκευαστούν μέσα στα επόμενα τέσσερα έτη 2.500 επιπλέον υπογειοποιημένα χιλιόμετρα, σε σημεία με
πολλαπλασιαστικό όφελος.

//

«Προγραμματίζουμε, λοιπόν, την ουσιαστική
έναρξη του έργου των έξυπνων μετρητών, ανεβάζουμε ταχύτητες στην υλοποίηση άλλων κρίσιμων έργων όπως το G.I.S. και δημιουργούμε
γρήγορες λύσεις και σε πολλά άλλα θέματα»,
υπογράμμισε ο κ. Μάνος.

//Κατά

το κλείσιμο της τοποθέτησής
του ανέφερε ότι «η βελτίωση αυτή των
υπηρεσιών είναι μία δυναμική διαδικασία, που συνεχίζεται και επεκτείνεται
διαρκώς, ούτως ώστε να πετύχουμε την
ψηφιοποίηση μας στο μέγιστο δυνατό
βαθμό. Εξάλλου εχθρός του καλού είναι
το συνεχώς καλύτερο».

//
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Χειρότερη η κρίση χωρίς επενδύσεις
Η κα. Maria - Rita Galli, Chief Executive Οfficer
του ΔΕΣΦΑ, ξεκίνησε την τοποθέτησή της στο
4th Athens Investment Forum αναφέροντας την
ευχή της για μείωση εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα στο μέλλον, ενώ επεσήμανε, αναφορικά με την απολιγνιτοποίηση, ότι είναι αλήθεια
πως η ενεργειακή κρίση δεν έχει να κάνει μόνο
με το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό ή με τις
αποφάσεις για μηδενικές εκπομπές το 2050.

//«Είναι, επίσης, αλήθεια ότι έχει αυξηθεί
η κατανάλωση και ειδικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα,
για παράδειγμα, λόγω του γεγονότος
ότι θέλουμε να καταργήσουμε πλήρως
το λιγνίτη», σημείωσε η κα. Galli.

//

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ζήτηση του φυσικού
αερίου στην Ελλάδα έχει διπλασιαστεί από το
2014 κι εντεύθεν, κι έχει αυξηθεί κατά 47% - 50%
από το 2018. «Ως εκ τούτου, αυτοί οι αριθμοί
αποτελούν μια απόδειξη για την προσπάθεια που
καταβάλλει η χώρα, έτσι ώστε να απεξαρτηθεί
από το λιγνίτη και να κατευθυνθεί προς διαφορετικές πηγές ενέργειας», υπογράμμισε.

//Στη συνέχεια, η κα. Galli υποστήριξε ότι
«για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη
για νέες υποδομές· νέες υποδομές στον
ενεργειακό τομέα, που φυσικά χρειάζονται τρία με τέσσερα χρόνια παραπάνω
για να αποσβεστούν.

//

Maria - Rita Galli
Chief Executive Officer, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου - ΔΕΣΦΑ

«Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε
μια ξεκάθαρη ενεργειακή πολιτική, που θα ορίζει ποιος θα είναι ο ρόλος της μετάβασης του
φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον,
για να διεξαγάγουμε επενδύσεις στη δική μας
περίπτωση, μόλις έχουμε αναθεωρήσει το δικό
μας σχέδιο και οδηγούμαστε περίπου σε €800
εκατ. επενδύσεων», πρόσθεσε η Chief Executive
Officer του ΔΕΣΦΑ.

Παράλληλα, κατά την ομιλία της σημείωσε ότι
είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ορατότητα
και μια σταθερότητα, ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό
πλαίσιο, ενώ τόνισε ότι «θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη πως η ενεργειακή κρίση σήμερα θα ήταν
χειρότερη για την Ελλάδα, εάν δεν είχαμε φέρει επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Σκεφτείτε
για παράδειγμα τον Τερματικό στη Ρεβυθούσα
που αυξάνει την αποθήκευση LNG, αλλά και τη
διασύνδεση που έγινε μόλις πέρσι με τον TAP. Ο
TAP αποτελεί μία νέα μορφή παροχής ενέργειας,
αλλά αυτό απαιτεί μια επένδυση €5 δισ. - σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

//Αναφορικά με την ελληνική περίπτωση,

η κα. Galli σημείωσε ότι «πρέπει να κοιτάξουμε τις προκλήσεις της απολιγνιτοποίησης υπό ένα διττό πρίσμα: βραχυπρόθεσμα πρέπει να έχουμε φυσικό
αέριο, ενώ μακροπρόθεσμα πρέπει να
έχουμε απανθρακοποιημένο αέριο. Άρα
πρέπει να σχεδιάσουμε μια υποδομή με
τρόπο τέτοιο, που θα αφουγκράζεται το
μέλλον. Γι’ αυτόν το λόγο είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη δυναμική στη σύζευξη ηλεκτρικού
ρεύματος και συστημάτων αερίου».

//

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της εξέφρασε την
άποψή της πως στην Ελλάδα υπάρχει μια πλειάδα projects που βρίσκονται σε μια πρώιμη φάση,
αλλά αυτό καταδεικνύει τη βούληση της χώρας
να υπάρχουν πολλοί «παίκτες» στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, ώστε να αναπτυχθεί η παραγωγή
πράσινου και μπλε υδρογόνου και, ταυτοχρόνως,
να αυξηθεί η παραγωγή και η ζήτηση.
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Συνδετικός κρίκος η μονάδα στην Αλεξανδρούπολη
Με το ζήτημα του κόστους της ενέργειας άρχισε
την τοποθέτησή του στο 4th Athens Investment
Forum ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Έργου της GASTRADE.
Σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρόσκαιρο ή λιγότερο πρόσκαιρο, που αντιμετωπίζει
η παγκόσμια και ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή κοινότητα
σήμερα, που σε μεγάλο βαθμό συναρτάται με την
τεράστια αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου,
είναι συνυφασμένο ταυτόχρονα με την ενεργειακή μετάβαση και με την ενεργειακή εξάρτηση.

//Αναφορικά με τα βήματα προς την επί-

τευξη των στόχων του 2050, ο κ. Σιφναίος υποστήριξε ότι πρέπει να συμβαδίζουν
και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, για
παράδειγμα της αποθήκευσης ενέργειας
και συνάμα να μη διακινδυνεύουν την
ενεργειακή ασφάλεια και να φέρουν μεγάλες ομάδες πληθυσμού στα πρόθυρα
ενεργειακής πείνας.

//

«Μια ορθολογική, μελετημένη προσέγγιση και
στρατηγική θα οδηγήσουν με ασφάλεια στην
επίτευξη του προσδοκώμενου στόχου», υπογράμμισε.
Παράλληλα εξίσου σημαντικός παράγοντας στη
σημερινή κατακόρυφη αύξηση του κόστους
ενέργειας είναι η εξάρτηση, σύμφωνα με την
εκτίμηση του κ. Σιφναίου. Η συγκεκριμένη εξάρτηση προέρχεται είτε από πηγές προμήθειας,
είτε από δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εν
προκειμένω του φυσικού αερίου.

Κωνσταντίνος Σιφναίος
Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Έργου, Gastrade

«Τα λέω αυτά, για να καταδείξω πόσο σημαντική είναι για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και του βιώσιμου κόστους ενέργειας, η ύπαρξη
υποδομών ενέργειας και συγκεκριμένα υποδομών
φυσικού αερίου, τέτοιων, που πρώτον να ενισχύουν την ενεργειακή απεξάρτηση και δεύτερον να
λειτουργούν με περιφερειακή συμπληρωματικότητα, τέτοια που θα εξασφαλίζει επάρκεια, ρευστότητα και ανταγωνισμό», σημείωσε.

Πράγματι λοιπόν υπάρχει ένα πλέγμα νέων έργων στην περιφέρειά μας σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης, που μπορεί να λειτουργήσουν με
συμπληρωματικό τρόπο. Ο κ. Σιφναίος αναφέρθηκε επιγραμματικά στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας, τον TAP, τους
περιφερειακούς διασυνδετήριους αγωγούς Ελλάδας-Βουλγαρίας, Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας-Σερβίας, Βουλγαρίας-Ρουμανίας,
αλλά και στις υπόγειες αποθήκες της περιοχής
και ιδιαίτερα σε αυτήν της Καβάλας. Η ουσία αυτών των νέων υποδομών ή των υφιστάμενων και
νέων υποδομών, είναι να μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη και,
σύμφωνα με τον κ. Σιφναίο, μπορούν.

//«Θεωρώ

όμως ότι ο σημαντικότερος
και ουσιαστικότερος κρίκος στη συμπληρωματική λειτουργία αυτής της
αλυσίδας υποδομών είναι το έργο του
τερματικού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης», σημείωσε.

//

Το έργο αυτό συνδέει την Ελλάδα με τη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύει τη ρευστότητα και
τον ανταγωνισμό, συνεισφέρει με καθοριστικό
τρόπο στη μείωση της παλιάς εξάρτησης προμήθειας από έναν προμηθευτή και στη νέα εξάρτηση δρόμων μεταφοράς από την Τουρκία και
εν τέλει υποστηρίζει τη βιωσιμότητα όλων των
άλλων διαβαλκανικών υποδομών.

//«Το έργο της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται ένα βήμα πριν τη λήψη της τελικής
επενδυτικής απόφασης. Όπως έχουμε
ανακοινώσει και παραμένουμε σταθεροί
στο χρονοδιάγραμμα αυτό, η εμπορική
λειτουργία του έργου θα ξεκινήσει στο
τέλος του 2023», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του.

//
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Σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που αγγίζει το 15%
Ο κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, ξεκίνησε την ομιλία του στο 4th Athens
Investment Forum επισημαίνοντας πως οι εταιρείες ενέργειας έχουν μπροστά τους μια εποχή
μεγάλων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν την
προσαρμογή στις συνθήκες της μετα-COVID-19
εποχής, τη δέσμευση για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιρειών, τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, καθώς
και την ενσωμάτωση στα δίκτυα του νέου ενεργειακού μίγματος.

//«Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο:

να φτάσει το φυσικό αέριο στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων
και των περιοχών που βρίσκονται απομακρυσμένες από το κυρίως δίκτυο»,
ανέφερε.

//

Ο κ. Χατζηγιάννης επεσήμανε ότι τα δίκτυα της
ΕΔΑ Αττικής σήμερα ανέρχονται σε συνολικά
περίπου 4.000 χιλιόμετρα μέσης και χαμηλής πίεσης και εκτείνονται σε 52 δήμους της Αττικής,
εξυπηρετώντας πάνω από 415.000 νοικοκυριά,
230 εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, ενώ άνω των 7.500 επαγγελματιών απασχολούνται στο νομό Αττικής σε επαγγέλματα που
σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητα του
φυσικού αερίου.

Πιέρρος Χατζηγιάννης
Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.,
Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής

«Το πενταετές στρατηγικό πλάνο της εταιρείας
μας περιλαμβάνει επενδυτικό πρόγραμμα €132
εκατ., με στόχο την αύξηση της γεωγραφικής
κάλυψης σε 68%, έχοντας ως κύριους πυλώνες
μας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας
εταιρικής διακυβέρνησης, την εξωστρέφεια, την
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους, βοηθώντας παράλληλα τη χώρα
να εκπληρώσει μακροπρόθεσμα τους εθνικούς
στόχους για μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές
ενέργειας», υπογράμμισε κατά την ομιλία του.

Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό η
ΕΔΑ Αττικής προχωρά με ταχείς ρυθμούς, μέσω
της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης
τόσο των καταναλωτών, όσο και των χρηστών
του δικτύου διανομής.

//Μέσω

της νέας ιστοσελίδας, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να
ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή sms για την εξέλιξη
της πορείας της αίτησής του, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες που παρέχονται προς άτομα με
ειδικές ανάγκες.

//

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι
«στα σχέδιά μας περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του συστήματος τηλελέγχου και τηλεποπτείας των δικτύων μας, με ενσωμάτωση σύγχρονων
τεχνολογιών και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης, αυξημένων δυνατοτήτων και
λειτουργιών, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή
του καταναλωτή στην αγορά ενέργειας και γενικότερα στην αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία αυτής».

//Παράλληλα, σε συνεργασία με την επι-

τελική δομή του Υπουργείου Ενέργειας,
σχεδιάζεται η άμεση εκκίνηση των διαδικασιών για επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ
της επέκτασης του δικτύου κατά 40
επιπλέον χιλιόμετρα, πέραν του προγράμματος ανάπτυξής της ΕΔΑ Αττικής,
σε περιοχές λιγότερο αναπτυγμένες, με
σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας για την περίοδο 2022-2023.

//

«Με όχημα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
εταιρείας, την καινοτομία και την εξωστρέφεια,
επιδιώκουμε να είμαστε μοχλός ανάπτυξης και
προόδου, σεβόμενοι πάντοτε το περιβάλλον και
τον άνθρωπο.
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Αναγκαιότητα η πλήρης απολιγνιτοποίηση
Στην ενότητα Γ2 του 4th Athens Investment
Forum μίλησε ο Διευθυντής Εμπορίας Φυσικού
Αερίου της ΗΡΩΝ Ενεργειακή του Ομίλου ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ, κ. Δημήτρης Σαραντόπουλος. Αρχικά,
σημείωσε ότι «η ενέργεια αναμφισβήτητα αποτελεί το θεμέλιο και τη βάση κάθε επενδυτικής
δραστηριότητας και το χαμηλό ενεργειακό κόστος είναι κρίσιμος παράγοντας ευημερίας και
προόδου, όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και
των επιχειρήσεων.

//Είναι σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια

η χώρα μας έχει κάνει μία εξαιρετική πορεία σε ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα, χωρίς λιγνίτη, αναγνωρίζοντας ότι
η κλιματική αλλαγή είναι μία πραγματική
απειλή».

//

Στη συνέχεια, ο κος. Σαραντόπουλος επεσήμανε
ότι η απολιγνιτοποίηση είναι μία αναγκαιότητα
και, όπως δείχνει και η πρόσφατη μελέτη της
Μckinsey, για την πλήρη απολιγνιτοποίηση απαιτούνται για την Ελλάδα επενδύσεις €500 δισ.,
από τα οποία €75 δισ. θα είναι νέα κεφάλαια
προκειμένου Ελλάδα μέχρι το 2030 να έχει μειώσει, τις εκπομπές ρύπων κατά 55% και μέχρι το
2050 κατά 100%, επιτυγχάνοντας το net zero.
«Στη διάρκεια αυτής της πορείας προς την
απολιγνιτοποίηση το φυσικό αέριο θα είναι ένα
σημαντικό καύσιμο μετάβασης, ιδιαίτερα στην
ηλεκτροπαραγωγή, συμπληρώνοντας και υποστηρίζοντας την ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και του υδρογόνου», ανέφερε ο κ.
Σαραντόπουλος.

Δημήτρης Σαραντόπουλος
Διευθυντής Eμπορίας Φυσικού Αερίου ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ειδικά στις υποδομές μετάβασης όπως, ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο φυσικό αέριο, ο
όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε συνεργασία με τον όμιλο
Motor Oil επενδύει €375 εκατ. για την κατασκευή
ενός υπερσύγχρονου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή 877 MW, του πιο σύγχρονου
σταθμού στην Ευρώπη, όπου θα δημιουργήσει
500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και 100 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά

τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο σταθμός αυτός
έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της
χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες θα δημιουργηθούν εξαιτίας της σταδιακής απόσυρσης
των παλιών λιγνιτικών μονάδων.
Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης ο ενεργειακός τομέας θα διπλασιάσει το μέγεθός του και η
αλλαγή του ενεργειακού μίγματος θα επιτρέψει
το μείζον, τη μείωση του ενεργειακού κόστους
για τα ελληνικά νοικοκυριά και ακόμα περισσότερο χαμηλά από το μέσο όρο της Ευρώπης για
πρώτη φορά.
Στο κρίσιμο ζήτημα των υποδομών εστίασε στη
συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Σαραντόπουλος,
αναφέροντας ότι χρειάζονται υποδομές μακροχρόνιας αποθήκευσης φυσικού αερίου μεγάλης
κλίμακας, όπως η υπόγεια αποθήκη της Νοτίου
Καβάλας. «Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην
Ευρώπη που δεν διαθέτει αυτή την υποδομή, δηλαδή την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.
Στην Ευρώπη όλες οι χώρες έχουν υπόγειες αποθήκες, περισσότερες από μια, και επιπλέον εκεί
αποθηκεύουν το 20% της ετήσιας κατανάλωσής
τους σε φυσικό αέριο», υπογράμμισε.

//«Σύμφωνα με υπολογισμούς μας η ύπαρ-

ξη της υπόγειας αποθήκης φυσικού
αερίου της νότιου Καβάλας θα εξοικονομούσε στη χώρα σε ετήσια βάση, με
βάση τις σημερινές τιμές, €400 εκατ.
Συνεπώς θεωρούμε ότι η υποδομή αυτή
είναι μία οικοδομή που πρέπει να υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

//

Τέλος οι υποδομές, η τεχνολογία και τα έξυπνα ενεργειακά προϊόντα, προϊόντα στα οποία
η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωτοστατεί τα τελευταία
χρόνια, μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίχτυ
ασφαλείας τόσο απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις, όσο και ένα εφαλτήριο για νέες επενδύσεις προς ένα βιώσιμο και πιο πράσινο μέλλον»,
σημείωσε ο κ. Σαραντόπουλος ολοκληρώνοντας
την τοποθέτησή του.
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I N D I A LO G U E W I T H

Απανθρακοποίηση μόνο με πλήρη απεξάρτηση από ορυκτά
Στην απολιγνιτοποίηση αναφέρθηκε ο Αν. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
κ. Χάρης Δούκας στο πλαίσιο του «In dialogue»
session της Γ2 Ενότητας του 4th Athens
Investment Forum, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κα Μαρία Σαράφογλου.

//Ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι ουσιαστική

απανθρακοποίηση μπορεί να υπάρξει
μόνο μέσω της πλήρους απεξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιμα. Άρα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν έχει κανένα
νόημα να κλείνουμε λιγνιτικούς σταθμούς και να δημιουργούμε νέους σταθμούς φυσικού αερίου, που είναι και αυτό
ένα ορυκτό καύσιμο». «Εφόσον γίνεται
αυτό», τόνισε ο αν. καθηγητής του ΕΜΠ,
«δημιουργείται ένα νέο κλείδωμα στην
οικονομία, αυτή τη φορά από το φυσικό
αέριο».

//

Χάρης Δούκας
Αν. Καθηγητής,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σε ερώτηση της κας Σαράφογλου σχετικά με
το εάν η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να προχωράνε σε επιδοματικά μέτρα ή σε μακρόπνοες
πολιτικές για να στηρίξουν τους καταναλωτές,
μπροστά στην εκτίναξη των τιμών ενέργειας, ο
κ. Δούκας εξήγησε ότι στην παρούσα συγκυρία
είναι η μόνη άμεση λύση για να διασωθούν τα
νοικοκυριά. Εξήγησε όμως, ότι στη συνέχεια θα
πρέπει να σχεδιαστούν μακρόπνοες πολιτικές.
Μάλιστα είπε, ότι η παρούσα αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης με την πρακτική των επιδοματικών πολιτικών, μοιάζει με ένα βαρέλι δίχως

πάτο, καθώς θα πρέπει να πάμε σε πλήρη απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να βρεθούν
άλλοι τρόποι στήριξης των νοικοκυριών. Επί τούτου, πρότεινε ως παράδειγμα, τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων από τους δήμους, οι οποίοι
στη συνέχεια θα δίνουν μερίσματα σε φτωχά
νοικοκυριά.

//Υπογράμμισε ακόμη, ότι μεσοπρόθεσμα

υπάρχουν εργαλεία με τις ρυθμιστικές
αρχές να διερευνήσουν τι γίνεται με τα
τιμολόγια, προκειμένου να ενσωματωθούν ασφάλιστρα κινδύνου για την προστασία των καταναλωτών.

//

Παράλληλα, τόνισε ότι ο φετινός χειμώνας θα
είναι δύσκολος, καθώς οι τιμές δεν θα πέσουν
με τις εταιρείες να μην είναι διατεθειμένες να
χάσουν από τα κέρδη τους. Εξήγησε επίσης, ότι
όλη αυτή η συγκυρία θα πρέπει να δημιουργήσει
τη δυναμική για να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, με ΑΠΕ, ισχυρά δίκτυα και συστήματα
αποθήκευσης.

//Καταληκτικά,

σημείωσε, ότι οι προαναφερθείσες συγκυρίες απαιτούν και
σημαντικές επενδύσεις με το Ταμείο
Ανάκαμψης να μπορεί να αιμοδοτήσει
τέτοιες επενδύσεις, ούτως ώστε να καταστεί πιο ανθεκτικό το ενεργειακό μας
σύστημα.

//

Συντονίστρια

Μαρία Σαράφογλου
Δημοσιογράφος
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Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες
ενεργειακές τεχνολογίες - επενδύοντας
στην καθαρή ενέργεια του μέλλοντος
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θα διαδραματίσουν οι ΑΠΕ στο μέλλον της αγοράς
ενέργειας, καθώς και τα ευρύτερα οφέλη, που θα αποκομίσει η κοινωνία από
τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τέθηκαν στο επίκεντρο της Γ3 Ενότητας
του 4th Athens Investment Forum.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου. Ομιλητές ήταν ο κ. Χρήστος Πετρόχειλος, Γενικός Διευθυντής,
KIEFER TEK, ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο
Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ADVENT Technologies Holdings
Inc., ο κ. Ιωάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων
Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, Όμιλος Κοπελούζου, ο κ. Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου,
Διευθύνων Σύμβουλος, Motor Oil Renewable Energy και ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, Γενικός
Διευθυντής, Energy Unit, Intrakat A.E.. Συντονίστρια της ενότητας ήταν η δημοσιογράφος
κα Κάτια Μακρή. Στο «In Dialogue with» μέρος της ενότητας ο κ. Ιωάννης Καλτσάς,
Διευθυντής Χρηματοδοτήσεων Ελλάδος και Κύπρου, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ),
απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε η κα Κάτια Μακρή.

4 th ATHENS INV ESTMENT FOR U M //

85

Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Γ 3 : Ε Ν ΕΡ ΓΕΙΑ - Α Ν Α Ν Ε ΩΣ Ι ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Η Ελλάδα μπορεί να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση
Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, στην ομιλία
της στη Γ3’ Ενότητα του 4th Athens Investment
Forum, τόνισε πως η ενεργειακή μετάβαση σε
φιλικότερες μορφές απαιτεί σημαντικά ποσά
αφενός, κι αφετέρου πολύ καλό σχεδιασμό.
Το σημαντικό ωστόσο, όπως είπε, είναι πως πλέον υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία επικεντρώνοντας στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

//Στο Υπουργείο, σύμφωνα με την ίδια, το
βάρος δίνεται σε τρεις άξονες που αφορούν τις απλές και ασφαλείς επενδύσεις, στην ενίσχυση των δικτύων, στις
νέες τεχνολογίες και τα συστήματα
αποθήκευσης, ενώ, όπως είπε, σε λίγο
θα δοθεί σε διαβούλευση το πλαίσιο για
την επίτευξη των στόχων μας.

//

Πρόθεση του ΥΠΕΝ, , είναι να υπάρξει περαιτέρω
«φιλτράρισμα» των υποψήφιων έργων ΑΠΕ κατά
την αδειοδοτική διαδικασία, επισπεύδοντας την
υποβολή της εγγυητικής επιστολής για τη σύνδεση στο δίκτυο. Όπως είπε, το σχέδιο είναι η
εγγυητική να υποβάλλεται μαζί με αίτηση στους
Διαχειριστές για την αίτηση για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, και όχι με την αποδοχή των
όρων σύνδεσης, όπως συμβαίνει τώρα.
Όπως επισήμανε η κ. Σδούκου, η εν λόγω παρέμβαση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το
δεύτερο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδοτικής
διαδικασίας των ΑΠΕ, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το αν τελικά θα εφαρμοσθεί ή όχι θα εξαρτηθεί από τις απόψεις που θα
εκφράσει η αγορά, με τα σχόλια που θα καταθέσει στη διαβούλευση.

Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε η κα Σδούκου,
μπορεί να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση και
απαντώντας σε σχετική ερώτηση της κας Μακρή σημείωσε πως κάναμε ήδη μια νέα αρχή για
τις ΑΠΕ.

//Έμφαση έδωσε η ίδια στις νέες διαδικασίες που μπαίνουν πλέον στο τραπέζι,
αφού, όπως υπογράμμισε, απλοποιούνται και εισάγεται σε μεγάλο βαθμό η
ψηφιοποίηση που θα διευκολύνει και τις
επενδύσεις, χωρίς ωστόσο να αφαιρούνται οι προϋποθέσεις για τις επενδύσεις.

//

Αλεξάνδρα Σδούκου
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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«Διέξοδος» για τις ανάγκες αποθήκευσης οι μονάδες
βιοαερίου
Τη σταθερή προσήλωση της kIEFER TEK ΕΠΕ στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καταγράφοντας
χρόνο με τον χρόνο ισχυρότερη αναπτυξιακή
τροχιά, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Χρήστος Πετρόχειλος,
μιλώντας στην ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες –
Επενδύοντας στην καθαρή ενέργεια του μέλλοντος» στο πλαίσιο του 4th Athens Investment
Forum.

//

Με ισχυρή τεχνογνωσία σε όλες τις μορφές πράσινης ενέργειας (φωτοβολταϊκά,
αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιοαέρια) η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 18 διαφορετικές πόλεις σε όλη την επικράτεια της
χώρας και διαθέτει χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 150 MW, ενώ αναμένεται η περαιτέρω μεγέθυνσή του κατά
140 MW με την ολοκλήρωση του 2021.

//

Με γραφεία σε Αθήνα, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη
και Κοζάνη, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στις δραστηριότητές της στην περιοχή της Κοζάνης, έχοντας επίγνωση της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης και της ανάγκης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα παίρνει
ενεργό μέρος στην μετάβαση της περιοχής σε
ένα νέο οικονομικό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης, επιδιώκοντας στρατηγικές συμφωνίες και
επενδύσεις στην περιοχή.
Αναλύοντας το «τεχνολογικό» χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας, ο κ. Πετρόχειλος αναφέρθηκε
εκτενώς στον τομέα του βιοαερίου, επισημαίνοντας τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει
η εταιρεία, τόσο ως κατασκευαστής μονάδων
βιoαερίου, όσο και ως developer τέτοιων έργων.

Χρήστος Πετρόχειλος
Γενικός Διευθυντής, KIEFER TEK

//Με παρακαταθήκη τις αξιόλογες επιδό-

σεις του 2020 και του 2021 που σχεδόν
διπλασίασε την εγκατεστημένη ισχύ, η
εταιρεία θέτει στόχο ανάπτυξης έργων
συνολικής ισχύος 1 GW μέχρι το 2024.

Το 2020, η kIEFER κατασκεύασε σε διάστημα
τεσσάρων μηνών το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό
σύμπλεγμα ενεργειακών κοινοτήτων στην περιοχή του Αγρινίου, στο οποίο συμμετείχαν σχεδόν
2.500 οικογένειες από την περιοχή. Το Δεκέμβριο του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί ένα
σύμπλεγμα φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής
ισχύος 110 MW.

//Σε ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά, το
2022, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει
στην υπογραφή συμβολαίων για την
κατασκευή 300 MW έργων ΑΠΕ στην
περιοχή της Κοζάνης και της Αττικής,
ενώ στις προθέσεις της είναι η
δραστηριοποίηση και στον τομέα της
αποθήκευσης.

//

Μάλιστα, ο κ. Πετρόχειλος τόνισε την ανάγκη η
Πολιτεία να αναλάβει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε μονάδες βιοαέριου και βιομεθανίου
να επιτελέσουν ρόλο αποθήκευσης με δεδομένο
ότι μπορούν να αξιοποιηθούν ως μονάδες βάσης
σε αντίθεση με άλλες πράσινες τεχνολογίες,
που δεν διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά.
Τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας συμπληρώνει η δραστηριότητα ως Φορέας Σωρευτικής
Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), που αναλαμβάνει την
εκπροσώπηση των ενεργειακών κοινοτήτων τις
οποίες κατασκευάζει και έχει ήδη αναπτύξει χαρτοφυλάκιο 100 MW ως Φο.Σ.Ε. στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Τέλος, ο κ. Πετρόχειλος αναφέρθηκε στο προσωπικό της εταιρείας, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της να επενδύει σε νέους ανθρώπους
- μέσος όρος των εργαζομένων στην εταιρεία
είναι τα 30 έτη - ενώ σημείωσε την ανάγκη να
υπάρξει καλύτερη σύνδεση μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων του κλάδου.

//
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Λύση στην ενεργειακή κρίση και την καθαρή ενέργεια
είναι οι ΑΠΕ
Στο πλαίσιο του 4th Athens Investment Forum
μίλησε ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Αναφερόμενος στην παγκόσμιου επιπέδου εξέλιξη της
ενεργειακής μετάβασης, σημείωσε πως η Ελλάδα φαίνεται να κατατάσσεται στις χώρες που
κατέχουν υψηλούς στόχους για την επίτευξή
της.
Υπογράμμισε ειδικότερα ότι «με την τρέχουσα
ενεργειακή κρίση να χτυπά κόκκινο, δοκιμάζοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση - όχι μόνο δηλαδή στην
Ελλάδα - αλλά και την εφαρμογή των μέτρων
από τα κράτη-μέλη που κινούνται στα όρια των
συνθηκών της ελεύθερης αγοράς, συζητάμε
την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας σήμερα
και στο μέλλον.

//Οι ανανεώσιμες είναι η λύση στο πρόβλημα και πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα και με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα».

//

Συζητώντας για την επικρατούσα σημερινή κατάσταση, επεσήμανε τα υψηλά επίπεδα των τιμών της ηλεκτρικής αγοράς, τονίζοντας ταυτόχρονα τις γενικότερες ανησυχίες, αλλά και τις
ενδεικτικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας
που πρόκειται να παραδοθούν το 2022 με την
τιμή να ανέρχεται σε πάνω από 100€/MWh, με
συστηματική άνοδο.
«Η σημερινή κατάσταση - και αυτό πρέπει να είναι σαφές και νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας
να το επικοινωνήσουμε - προκλήθηκε από τις
αυξήσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων και
σίγουρα όχι από την ίδια την ενεργειακή μετά-

βαση. Αντίθετα, είναι η ίδια η ενεργειακή μετάβαση η οποία θα μείωνε - και θα μειώσει βεβαίως
- δραστικά τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, η
οποία εξελίσσεται, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερα αργά και πρέπει να επιταχύνουμε», σημείωσε.

//Τόνισε,

επιπλέον, την ανάγκη πλήρους
εφαρμογής των διατάξεων της δέσμης
μέτρων για την καθαρή ενέργεια και τη
συνέχιση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της αγοράς, το «integration»,
με σκοπό την παροχή στους συμμετέχοντες ευκαιριών αντιστάθμισης για την
παροχή σταθερής ενέργειας.

//

«Πρέπει επιτέλους να μειωθεί αυτή η εξάρτηση
από τα εισαγόμενα αέρια και πρέπει όλοι μας να
στηρίξουμε με όλη τη δύναμη και την καρδιά τη
φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση
των εκπομπών αερίων ρύπων κατά τουλάχιστον
55% το 2030. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει επίσης να
εξαλείψουμε τα αδειοδοτικά εμπόδια», ανέφερε.
Εν συνεχεία, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης (energy
efficiency), η οποία θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας στην ενέργεια, αγγίζοντας
τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας.

//Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι χρειάζεται

αποφασιστικότητα για τα επόμενα βήματα και ότι δεν έχει χώρο καμία σκέψη για οπισθοδρόμηση στην ενεργειακή
μετάβαση, η οποία στοχεύει στο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό
όφελος όλων.

//

Κωνσταντίνος Μαύρος
Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες
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Απόλυτη πίστη στην κατεύθυνση των ΑΠΕ
Ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ADVENT, κατά την τοποθέτησή του στο 4th Athens Investment Forum,
σημείωσε ότι η εταιρεία του έχει ανακαλύψει μία
από τις τέσσερις τεχνολογίες «fuel cell» - είναι
κυψελίδες καυσίμου, ηλεκτροχημικές μηχανές,
που δουλεύουν με υδρογόνο. «Τι σημαίνει αυτό:
Μια μπαταρία φορτίζει και ξεφορτίζει με ένα
«fuel cell», όσο τους βάζεις καύσιμο βγάζει καθαρή ενέργεια. Δηλαδή είναι κάτι παρόμοιο με
την μπαταρία, αντί να είναι συσσωρευτής, είναι
παραγωγός. Το καλό με μας είναι ότι ενώ η κυψελίδα στηρίζεται βασικά στο υδρογόνο, επειδή
δουλεύει σε υψηλή θερμοκρασία χρησιμοποιεί
και άλλα καύσιμα, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός», εξήγησε ο κ. Γρηγορίου.

//Η

εταιρεία πλέον αριθμεί περί τα 200
άτομα και εκτείνεται σε πέντε διαφορετικά μέρη στον κόσμο, με μια ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει και
σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται η Advent,
σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου, είναι τα
«portable», δηλαδή πιο μικρά πράγματα, τα οποία είναι ανταγωνιστικά των
μπαταριών, καθώς και τα «stationary»,
δηλαδή αντικείμενα, τα οποία μπορεί να
τοποθετηθούν σε ένα κτίριο.

//

εμείς δουλεύουμε σε ένα concept για 1MW «fuel
cell» το οποίο ουσιαστικά θα δουλεύει με όλα
αυτά τα διαφορετικά αέρια και θα είναι όσο το
δυνατόν μικρότερο», πρόσθεσε ο κ. Γρηγορίου.

//Αναφορικά

με το White Dragon, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν όλες οι μεγάλες ελληνικές
εταιρείες και η Advent είναι ουσιαστικά
ο υποστηρικτής στο επίπεδο της κατασκευής, τόσο στα «fuel cells» όσο και
στο «electrolyser».

//

Το υδρογόνο, μάλιστα, θα επιτρέψει την ενεργειακή αυτονομία, καθώς η ιδέα της λήψης ενέργειας από ήλιο και αέρα θα είναι πλέον εφικτή.
Ο κ. Γρηγορίου στάθηκε, επίσης, στη συμβολή
της ελληνικής τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο του
«Λευκού Δράκου», καθώς και στο άνοιγμα νέων
θέσεων εργασίας.
Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε πως αυτό
το project θα είναι ένα από τα δέκα μεγαλύτερα
της Ευρώπης, το οποίο πολύ εύκολα μετά μπορεί
να γίνει έργο-πρότυπο και για άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. «Οπότε πιστεύουμε ότι του
χρόνου, έτσι όπως είναι τα χρονοδιαγράμματα,
θα έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι πολύ θετικό»,
επεσήμανε ο κ. Γρηγορίου.

Αναφορικά με τη συζήτηση για το υδρογόνο, ο κ.
Γρηγορίου υποστήριξε πως «σίγουρα δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά λύνει αρκετά, επειδή είναι πραγματικά, zero emission technology.
Έπειτα, σχετικά με τα συστήματα, «τα μεγαλύτερα projects είναι εκείνα του φυσικού αερίου.
Οπότε, όλοι θέλουν μεγαλύτερη ενέργεια, και

Δρ. Βασίλης Γρηγορίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
ADVENT Technologies Holdings Inc.
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Το «κλειδί» βρίσκεται στις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας
«Είναι πλέον κοινότυπο και γνωστό ότι οι ΑΠΕ
αποτελούν μονόδρομο για την αντιμετώπιση,
πρώτον της κλιματικής αλλαγής, για την επίτευξη
των στόχων του ΕΣΕΚ, για την απολιγνιτοποίηση
που όλοι μιλάμε, και βέβαια για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους», σημείωσε
κατά την έναρξη της τοποθέτησής του στο 4th
Athens Investment Forum ο Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρησιακής Μονάδας ΑΠΕ του Ομίλου
Κοπελούζου, κ. Ιωάννης Καρύδας.
Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε ότι «ο Όμιλος Κοπελούζου είναι ένας από τους πρωτοπόρους
ενεργειακούς και επενδυτικούς ομίλους της Ελλάδας. Ασχολείται με τον τομέα των ΑΠΕ από το
1998, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια.
Έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει, υλοποιήσει και θέσει σε λειτουργία πάνω από 450MW έργων ΑΠΕ,
αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών και μικρών
υδροηλεκτρικών έργων.

//Και σήμερα, συνεχίζοντας την επενδυ-

τική μας στρατηγική, έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 2,5GW σε αιολικά
και φωτοβολταϊκά, αυτά που, ας πούμε,
ονομάζονται παραδοσιακοί τομείς ΑΠΕ,
αλλά έχουμε και ένα πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε νέες τεχνολογίες. Αναφέρω υπεράκτια πάρκα, μονάδες
αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές και το πράσινο υδρογόνο».

//

Ιωάννης Καρύδας
Διευθύνων Σύμβουλος Επιχειρησιακής
Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και
Αποθήκευσης Ενέργειας, Όμιλος Κοπελούζου

Τα υπεράκτια πάρκα, όσο και αν για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι μια παλιά τεχνολογία, στην
Ελλάδα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί και ο Όμιλος
Κοπελούζου αναμένει το νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο,
που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Ενέργειας.
Ενδεικτικό της τάσης παγκόσμια είναι ότι στην
Ευρώπη μόνο έχουν υλοποιηθεί σήμερα και λειτουργούν πάνω από 26GW αιολικών πάρκων στο
θαλάσσιο χώρο υπεράκτια.

//Αναφορικά με τη σημασία του πράσινου

υδρογόνου, ο κ. Καρύδας υποστήριξε πως, όσο ωριμάζει η τεχνολογία, θα
αποτελέσει ένα ασφαλές και ποιοτικό
εναλλακτικό καύσιμο των ορυκτών καυσίμων και θα είναι κινητήριος μοχλός σε
πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως
είναι οι μεταφορές και η ναυτιλία.

//

«Ο Όμιλος, μελετώντας πολλά έργα, επίσης
συμμετέχει και στο σχήμα «White Dragon», σε
συνδυασμό χρήσεων φωτοβολταϊκών πάρκων
για παραγωγή πράσινου υδρογόνου, αποθήκευση αυτού και χρήση αυτού και για τηλεθέρμανση, για κίνηση λεωφορείων, ενώ μέρος αυτού θα
εγχέεται στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, για να απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες καταναλωτές τα καλά του πράσινου υδρογόνου. Η
απολιγνιτοποίηση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση», υπογράμμισε ο κ. Καρύδας.
Αναφορικά, τέλος, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου, ο κ. Καρύδας τόνισε ότι
πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε το 2009 ο
Όμιλος Κοπελούζου και αφορά την ηλεκτρική
διασύνδεση με αμφίδρομη διαδρομή ενός καλωδίου 3.000MW.
Το έργο αυτό, τέλος, ανέφερε ότι δεν θα δώσει
μόνο σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη στη χώρα
μας, καθιστώντας την ένα μεγάλο ενεργειακό
κόμβο στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα και την
Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων και την
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
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Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας λειτουργούν
πολλαπλασιαστικά για την κοινωνία
O κ. Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου, ξεκινώντας
την ομιλία του στο πλαίσιο των εργασιών του 4th
Athens Investment Forum, παρουσίασε εν συντομία τους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής
της Motor Oil. Οι δύο από αυτούς, ο τρίτος και
ο τέταρτος, είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα. Ο λόγος για αυτή
την στόχευση της Motor Oil, σύμφωνα με τον κ.
Παπακωνσταντίνου, είναι η αντιμετώπιση των τριών ακόλουθων προκλήσεων:
1. Υποδομές για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας, καθώς και για να μπορέσει αυτή η
ενέργεια να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.
2. Η χωροταξία, δηλαδή πού θα παραχθεί αυτή η
ενέργεια και οι υποδομές, που θα χρειαστούν για
τη μεταφορά και τη διακίνησή της.
3. Το κόστος, όχι μόνο για τον επενδυτή, αλλά για
τη συνολικότερη οικονομία, καθώς και το κόστος
για τον τελικό καταναλωτή.

//Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας και

τα εναλλακτικά καύσιμα για την Ελλάδα
έχουν έναν ιδιαίτερο και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, καθώς μπορούν να
τονώσουν τις μεταφορές, τα λιμάνια,
τις ανεγέρσεις, τους πλωτήρες, τα καλώδια και τις διασυνδέσεις. «Οι ΑΠΕ,
παράλληλα, θα στηρίξουν σημαντικά τις
γεωπολιτικές επιδιώξεις της ίδιας της
χώρας», πρόσθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

//

σιμο, το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, φορτηγά, για
τρένα και για την ακτοπλοΐα. «Και τα τρία είναι
πολύ σημαντικά για την Ελλάδα και την ελληνική
οικονομία. Ειδικά το τελευταίο έρχεται και δένει
πάρα πολύ ισχυρά με υποδομές που ήδη υπάρχουν», υπογράμμισε.

//Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου,

οι υπάρχουσες υποδομές μπορούν να
δημιουργήσουν εγχώρια οικονομική
δραστηριότητα, να έρθουν με συνεργατικό πνεύμα πάνω σε οικονομική δραστηριότητα που ήδη υφίσταται, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος για την
οικονομία, καθώς η χρηματοδότησή
τους έρχεται παράλληλα με την προσφορά στην οικονομική ανάπτυξη.

//

Κατά την ομιλία του τόνισε, επίσης, ότι «υφιστάμενες μονάδες παραγωγής είναι εξαιρετικά σημαντικό να μετασχηματιστούν για παραγωγή υδρογόνου και εναλλακτικών καυσίμων, εκμετάλλευση
υπαρχουσών υποδομών, όπως αγωγοί μεταφοράς
- μέχρι χθες φυσικού αερίου και ενδεχομένως αύριο υδρογόνου».

//Κλείνοντας,

ο κ. Παπακωνσταντίνου
υπογράμμισε ότι η θετική αυτή επίδραση καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την
επιτάχυνση του να καθοριστούν τα θεσμικά πλαίσια. «Ας φτιάξουμε το πλαίσιο, ας είναι και ατελές», συμπλήρωσε.

//

Ξεχωριστή μνεία έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Motor Oil για το υδρογόνο, σημειώνοντας
πως πρόκειται για ένα εξαιρετικό, καθαρό καύ-

Βίκτωρας Παπακωνσταντίνου
Διευθύνων Σύμβουλος, Motor Oil Renewable Energy
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Η λύση είναι η ΑΠΕ και η Intrakat θα πρωταγωνιστήσει
Στο πλαίσιο του 4th Athens Investment Forum
μίλησε ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, Γενικός Διευθυντής του Energy Unit της INTRAKAT A.E, σχολιάζοντας τα υψηλά επίπεδα της τιμής του ρεύματος σε μια περίοδο «ενεργειακής πανδημίας».
Όπως ανέφερε, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες ΑΠΕ, προκειμένου το κόστος παραγωγής
τους να λειτουργήσει καταπραϋντικά στο κόστος ενέργειας. «Μόνο έτσι θα προστατευτούν
οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, και θα διασφαλίσουμε
την ανοδική πορεία της οικονομίας μας», τόνισε
επί αυτού.
Επιπλέον, μίλησε για τη ραγδαία αύξηση του κόστους εξοπλισμού, όπως επίσης και για την πρόοδο των τελευταίων δύο-τριών χρόνων ως προς
τη βελτίωση των προοπτικών της χώρας και τις
στοχευμένες πολιτικές υπέρ των ΑΠΕ, που είχαν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό νέων
εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να μην επιβαρύνεται
πλέον ο καταναλωτής.

//Έθεσε ακόμη το ζήτημα εξέτασης του

ενδεχομένου της απευθείας διαπραγμάτευσης της παραγόμενης ενέργειας
στην ημερήσια αγορά, με σκοπό την
που με σκοπό την παραγωγικότητα του
μοντέλου. Ως προς αυτό υπογραμμίζει
ότι, πρέπει να μελετηθεί ένα μίγμα συνδυάζοντας ΑΠΕ, έξυπνα δίκτυα, αποθήκευση και νέες καθαρές τεχνολογίες (π.χ. υδρογόνο), όπως επίσης και να
δοθεί έμφαση στα offshore αιολικά και
στα θαλάσσια πάρκα.

//

Λουκάς Λαζαράκης
Γενικός Διευθυντής, Energy Unit, Intrakat A.E.

Σε όλο αυτό το μίγμα, όπως επεσήμανε, παρατηρείται ο παραμερισμός των αιολικών πάρκων
προς όφελος των φωτοβολταϊκών. Ακόμη, θεωρεί απαραίτητα τα κίνητρα για αυτοπαραγωγή
από ΑΠΕ, ενώ έθεσε και το πρόβλημα σχετικά με
τις δυνατότητες του συστήματος μεταφοράς.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Χρειαζόμαστε μια
στρατηγική ανάπτυξης του συστήματος, πρέπει
να γίνουν γενναίες επενδύσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτές οι επενδύσεις συγχρονίζονται με
τις ΑΠΕ. Γιατί τούτη τη στιγμή καλούνται μικρά
σχετικά έργα ΑΠΕ να κάνουν μεγάλες επενδύσεις επέκτασης του δικτύου» τόνισε, δίνοντας
ταυτόχρονα έμφαση στο χρονισμό και στο πόσο
η κάθε επένδυση του συγκεκριμένου έργου μπορεί να σηκώσει αυτή την επέκταση δικτύου.
Συμπληρωματικά στα παραπάνω, πρόσθεσε την
ανάπτυξη της ενεργειακής συνείδησης, τόσο
του απλού πολίτη, όσο των επιχειρήσεων και
του δημόσιου τομέα. «Υπάρχουν έργα, υπάρχουν
εταιρείες –και κυρίως εγχώριες– που τα αναπτύσσουν, υπάρχουν οι επενδυτές και τα κεφάλαια», σημείωσε.

//«Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η Intrakat, η
εταιρεία μας, θα είναι πρωταγωνιστής
σε όσα γίνονται στις ΑΠΕ. Έχουμε ένα
χαρτοφυλάκιο μεγάλο, που υπερβαίνει
το 1,5GW, από έργα τα οποία είναι στοχευμένα, έχουν στρατηγική και έχουμε
τους μετόχους, οι οποίοι στηρίζουν
αυτή τη δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή
χτίζουμε περίπου 100MW αιολικών πάρκων, με στόχο την επόμενη τριετία να
φτάσουμε τα 300 MW.

//

Αυτό το κάνουμε έχοντας ένα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι inhouse στην εταιρεία. Και έτσι, συνδυάζοντάς το με την ικανότητα την κατασκευαστική που έχουμε, όντας μια
από τις μεγαλύτερες εταιρείες των Βαλκανίων,
πιστεύουμε ότι μπορούμε πολύ γρήγορα μεγάλο
μέρος αυτού του χαρτοφυλακίου να το αναπτύξουμε και να το κατασκευάσουμε», υπογράμμισε
κατά το κλείσιμο της τοποθέτησής του.

4 th ATHENS INV ESTMENT FOR U M //

99

Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Γ 3 : Ε Ν ΕΡ ΓΕΙΑ - Α Ν Α Ν Ε ΩΣ Ι ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ

I N D I A LO G U E W I T H

Η ΕΤΕπ θα συνδράμει σε Δυτ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη
Στο «In dialogue with» μέρος της Γ3 ενότητας
του 4th Athens Investment Forum ο κ. Ιωάννης
Καλτσάς, Διευθυντής Χρηματοδοτήσεων Ελλάδος και Κύπρου της ΕΤΕπ, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, κας Κάτιας Μακρή.
Καταρχάς, αναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να σταματήσει να
χρηματοδοτεί έργα φυσικού αερίου και να εστιάσει αποκλειστικά στη χρηματοδότηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ο κ. Καλτσάς υποστήριξε
πως επρόκειτο για μία δύσκολη απόφαση.

//Ειδικότερα,

ανέφερε πως «σε πολλά
μέρη της Ευρώπης όπως και στην Ελλάδα, δεν υπήρχε η υποδομή που υπήρχε
στη δυτική Ευρώπη για το φυσικό αέριο, αλλά, αν χρηματοδοτήσουμε ένα
έργο μέχρι το 2050, δεν είναι δυνατόν
στο τέλος της αποπληρωμής αυτού του
έργου το έργο αυτό να μην έχει πλέον
καμία οικονομική αξία».

//

Ιωάννης Καλτσάς
Διευθυντής Χρηματοδοτήσεων Ελλάδος
και Κύπρου, Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Συντονίστρια

Κάτια Μακρή
Δημοσιογράφος

Σημείωσε, ακόμη, πως σήμερα η κατεύθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σταθερή και στοχεύει
σε μία Ευρώπη που το 2050 θα έχει απεξαρτηθεί
πλήρως από τα μη ανανεώσιμα καύσιμα και με
αυτόν τον τρόπο θα συνδράμει σημαντικά στον
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.
Το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον κ. Καλτσά, αποτελεί μια από τις μεγάλες ευκαιρίες που
έχει τόσο η Ελλάδα, όσο και κάποιες από τις
ασθενέστερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για να μπορέσουν να προσαρμοστούν μετά την
κρίση του κορωνοϊού, και να φτάσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, που υπάρχουν στην υπόλοιπη
Ευρώπη.

Αναφορικά με τις ΑΠΕ υποστήριξε ότι αυτές θα
επωφεληθούν πολύ με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το χτίσιμο κάποιων
υποδομών, είτε αυτός είναι διασύνδεση νησιών,
είτε σχετίζεται με αύξηση, μέσω του ΔΕΔΔΗΕ,
του δικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να συνδεθούν διάφορα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο δεύτερος τρόπος αφορά σε κάποια
projects, τα οποία χρηματοδοτούνται σε πιλοτική μορφή όπως είναι, για παράδειγμα, κάποιες
αποθήκες ενέργειας σε λίμνες στην Ελλάδα.

//Ο τρίτος τρόπος, τόνισε, είναι τα λεγόμενα «innovative projects», δηλαδή έργα καινοτομίας, για τα οποία το
Υπουργείο θα διαθέσει κάποια κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορέσουν καινοτόμες ιδέες να υλοποιηθούν.

//

Σε ερώτηση της κας Μακρή σχετικά με το
«στοίχημα» της απολιγνιτοποίησης ο κ. Καλτσάς
σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
έχει δεσμευτεί όσον αφορά τη δίκαιη μετάβαση,
με παροχή δανείων, επιδοτήσεων της τάξης των
€287 εκατ., καθώς επίσης και στήριξης ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή.
«Οι ιδέες υπάρχουν, είναι διάσπαρτες. Μιλάμε
από ιδέες στη γεωργία, στην αγροδιατροφή,
αλλά υπάρχουν και ιδέες πιο απλές, οι οποίες
σχετίζονται με κοινωνική στέγαση ή, επίσης, με
την τηλεθέρμανση, η οποία είναι μεγάλη ανάγκη
για εκείνη την περιοχή» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα
συνδράμει στη διαδικασία μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

//Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είναι η βούλη-

ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτά
τα χρήματα, τουλάχιστον κατά 40%, θα
επενδυθούν πάνω σε έργα σχετικά με
την κλιματική αλλαγή.

//
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του κράτους και της οικονομίας
ως επιταχυντής της ανάπτυξης
Στην τελευταία ενότητα του 4th Athens Investment Forum συζήτηθηκε το μεγάλο
στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών
εργαλείων και η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας.
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο υπουργός Επικρατείας Αρμόδιος για θέματα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Ομιλητές ήταν ο κ. Ιωάννης
Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου
ΟΤΕ, ο κ. Χάρης Τσαβδάρης, National Technology Officer, MICROSOFT GREECE, CYPRUS,
MALTA, ο κ. Νώντας Πασχαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Neurosoft,
ο κ. Ιωάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Φυσικό Αέριο - Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας και ο κ. Γιάννης Δέτσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, CHOOSE
Strategic Communications Partner. Συντονιστής της ενότητας ήταν ο δημοσιογράφος
κ. Πάνος Πολυζωΐδης. Στο «In Dialogue with» μέρος της ενότητας ο κ. Σταύρος
Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), απάντησε στα
ερωτήματα που έθεσε ο κ. Πάνος Πολυζωΐδης.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Τα επτά ψηφιακά έργα πρώτης προτεραιότητας
Η επίλυση εκκρεμοτήτων από το παρελθόν, η
αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και
η αναβάθμιση των υποδομών τους χώρας αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως τους περιέγραψε
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο τους ομιλίας
του στο 4th Athens Investment Forum και στη Δ’
Ενότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του κράτους και τους οικονομίας ως επιταχυντής τους
ανάπτυξης».

//Μιλώντας σχετικά με τα νέα έργα του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε, αρχικά,
στις έξυπνες πόλεις. «Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα €320 εκατ., που αφορά και
τους 332 Δήμους της χώρας. Σε αυτό το
πρόγραμμα αξιοποιούνται δύο χρηματοδοτικά εργαλεία: €90 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης για τους 17 μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους τους χώρας
και €230 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για όλους
τους υπόλοιπους», σημείωσε.

//

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «το χαμηλότερο μπάτζετ για τον μικρότερο Δήμο θα είναι €100 χιλ.
Κάθε Δήμος θα μπορεί να επιλέξει ανάλογα με
το μπάτζετ του εκείνα τα έργα, που αφορούν
τους πολίτες του και εκείνες τους συγκεκριμένες λύσεις, που αισθάνεται ότι αφορούν τους
δημότες του».
Αναφορικά με τις έξυπνες υποδομές, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως πρόκειται για μια επένδυση άνω των €174 εκατ., που αποσκοπεί στη
βελτίωση των τομέων του περιβάλλοντος και
του πολιτισμού. Για τις έξυπνες γέφυρες ανέφε-

ρε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε €81 εκατ.
και στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση στοιχείων, που θα αντλούνται από ειδικά συστήματα
μετρήσεων και αισθητήρες για τη στατικότητα
και την προληπτική συντήρηση γεφυρών σε διάφορες περιοχές τους χώρας.
Οι μικροδορυφόροι, έπειτα, όπως σημείωσε ο
υπουργός, είναι ένα έργο €161 εκατ. που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού
σχεδιασμού, στη ναυτιλία, τη γεωργία, καθώς
και στους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας
κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων.
«Τα ασύρματα δίκτυα 5G στο Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων είναι έργο €130 εκατ., το οποίο
σχετίζεται με την ανάπτυξη υποδομής 5G σε έξι
ελληνικούς αυτοκινητόδρομους και για ένα σύνολο 2.011 χιλιομέτρων», τόνισε ο κος. Πιερρακάκης.

//Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους €375 εκατ., που στόχο
έχει την ενδυνάμωση τους λειτουργίας
τους και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους με την ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικές πληρωμές, τηλεργασία, ψηφιακό γραφείο,
digital marketplace, κυβερνοασφάλεια,
κ.λπ.). Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, θα υλοποιηθούν περισσότερα από 450 ψηφιακά έργα.

//

Κυριάκος Πιερρακάκης
Υπουργός Επικρατείας Αρμόδιος
για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
4 th ATHENS INV ESTMENT FO R U M //

105

Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Δ : ΨΗ ΦΙΑ Κ ΟΣ Μ Ε ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΙ Σ ΜΟΣ

Μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς
Τον κομβικό ρόλο του Ομίλου ΟΤΕ στην πορεία
προς την ανάπτυξη ανέλυσε ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ.
Βάσει των στοιχείων που παρουσίασε, δίνεται
μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των δικτύων
νέας γενιάς και τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν
πραγματοποιηθεί εκτενείς επενδύσεις σε δίκτυα,
ύψους €5 δισ., κυρίως για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών και του 5G.
Σήμερα περίπου 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά
και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε υπερ-υψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες 100 Mbps σε όλη
τη χώρα, όπου περίπου το 75% των συνολικών
γραμμών βασίζεται σε επενδύσεις και δίκτυα του
Ομίλου ΟΤΕ.

//Παράλληλα

αναπτύσσεται το 5G και
υλοποιούνται σύνθετα ICT έργα με χαρακτηριστικά εκείνα της άυλης συνταγογράφησης, του εθνικού μητρώου ασθενών COVID-19, της εφαρμογής
myHealth και του 112.

//

Ερωτηθείς για τις τιμές των υπηρεσιών, ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε ότι σύμφωνα με την ΕΕΤΤ
έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το 2020 το κόστος του MB ήταν στο €1,3
και σήμερα έχει πέσει στα επίπεδα του €1, ενώ
ετησίως η τιμή ανά Gb μειώνεται κατά περίπου
30%.

//Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης, έχει

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού
και Παρόχων, Όμιλος ΟΤΕ

συντελεστεί σημαντική πρόοδος στα
θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και
του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα λειτουργήσουν
καταλυτικά για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι
όλοι οι φορείς της αγοράς να κινηθούν
γρήγορα, ώστε τα χρήματα να αξιοποιηθούν πλήρως και η χώρα να αλλάξει πίστα».

//

Σχετικά με τον ρόλο του Ομίλου ΟΤΕ και τη συμβολή του στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, ο
κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι ο Όμιλος επενδύει διαχρονικά και σταθερά πάνω από €500
εκατ. το χρόνο, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς,
όπως είναι οι οπτικές ίνες και το 5G. «Από τη
μεριά μας ως Όμιλος ΟΤΕ διαδραματίζουμε κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Μέσα από τις επενδύσεις μας, δημιουργούμε
τις κατάλληλες υποδομές, για να μπορέσει να
μπει η Ελλάδα ταχύτερα στην ψηφιακή εποχή
και αξιοποιούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που
ανοίγονται μπροστά μας. Πέρυσι τέτοια εποχή
είχαμε 250.000 γραμμές FTTH. Μέσα σε μόλις
ένα χρόνο καταφέραμε να υπερ-διπλασιάσουμε
τον αριθμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν οπτική ίνα στην πρίζα του σπιτιού. Και συνεχίζουμε δυναμικά.» Αναφερόμενος
στην κινητή, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι η
COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα το 5G και
μέχρι το τέλος του 2021 θα παρέχει 60% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη.
Ο επικεφαλής της Στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ
μίλησε και για την τεχνογνωσία του Ομίλου στην
υλοποίηση σύνθετων έργων ICT, αναφέροντας
ενδεικτικά την άυλη συνταγογράφηση, την
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα myHealth, το 112
που αλλάζουν την καθημερινότητα του πολίτη,
αλλά και έργα για τον ιδιωτικό τομέα, που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
«Ως χώρα βρισκόμαστε σε ένα καλό momentum,
καθώς μπαίνουμε σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης» δήλωσε ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ.
«Θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιο θα
είναι το διακύβευμα αν δεν προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα και γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα
που πρέπει να κερδηθεί για το μέλλον της χώρας. Αυτή η ευκαιρία για ανάπτυξη δεν πρέπει
να χαθεί».
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Πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων για 100.000 πολίτες
Στην αρχή της τοποθέτησής του στο 4th Athens
Investment Forum, ο National Technology
Officer, MICROSOFT GREECE, CYPRUS, MALTA,
κ. Χάρης Τσαβδάρης, ανέφερε ότι η πανδημία
βαίνει προς το τέλος και η χώρα είναι λαβωμένη,
τόσο λόγω ανθρωπίνων απωλειών, όσο και εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών, ωστόσο υπάρχει
ένας δείκτης που, σύμφωνα με τη Microsoft,
τοποθετεί τη χώρα μας στην καλύτερή της κατάσταση για την τελευταία δεκαετία. Ο δείκτης
αυτός, ειδικότερα, είναι το brand, η φήμη της
χώρας στο εξωτερικό. Ο κ. Τσαβδάρης επεσήμανε ότι αυτός ο δείκτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η αξία του αποδεικνύεται εάν δούμε
ιστορικά την εξέλιξη της φήμης της Ελλάδας
από το 2004 και ύστερα.
Ο μετασχηματισμός που συντελέστηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, με τη δημιουργία ενός
ιδιαίτερα φιλοεπενδυτικού κλίματος, ήταν ένας
εκ των κύριων λόγων της νέας μεγάλης επένδυσης της Microsoft στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά το τριπλό data center,
ενώ παράλληλα ο κ. Τσαβδάρης σημείωσε πως η
εταιρία έχει ήδη συσταθεί με ένα τεράστιο εισαγόμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σχολίασε, μάλιστα,
την ύπαρξη φόρου εισαγωγής κεφαλαίου, ενώ
μιλώντας για την αναζήτηση χώρου σε βιομηχανική ζώνη στην Ελλάδα, ανακοίνωσε πως ήδη
έχει βρεθεί το πρώτο οικόπεδο.

//Επίσης,

Χάρης Τσαβδάρης
National Technology Officer,
MICROSOFT GREECE, CYPRUS, MALTA

ο κ. Τσαβδάρης υπογράμμισε
ότι το να βρεθεί στην Ελλάδα οικόπεδο σε βιομηχανική ζώνη για να κτισθεί
μια επένδυση δεν αποτελεί το απλούστερο πράγμα στον κόσμο και αυτό θα
πρέπει να διερευνηθεί από τη χώρα, αν
και υπάρχει σημαντική επιτάχυνση από
τους πολιτικούς αρμόδιους, αλλά και
πάλι η συγκεκριμένη διαδικασία χρειάζεται χρόνο.

Ο National Technology Officer, MICROSOFT
GREECE, CYPRUS, MALTA, παράλληλα, επεσήμανε ότι η εταιρία «τρέχει» πρόγραμμα ψηφιακών
δεξιοτήτων για 100.000 πολίτες εκ των οποίων οι
20.000 είναι στελέχη του δημοσίου τομέα, ενώ
προανήγγειλε και την ανακοίνωση της επένδυσης για την Ολυμπία και το σύστημα εικονικής
πραγματικότητας, που θα αναπαριστά τον αρχαίο χώρο και θα μπορεί κάποιος από την Αθήνα,
για παράδειγμα, να βλέπει την αναπαράσταση
το αρχαίου χώρου της Ολυμπίας.
Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κ. Τσαβδάρης,
σημείωσε πως η Microsoft επενδύει και στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς μέσα σε ένα χρόνο η
εταιρεία αύξησε το δυναμικό της στην Ελλάδα
από 140 σε 240 άτομα. Πρόκειται για 100 νέες
θέσεις εργασίας που αφορούν ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόντα, άτομα που παραμένουν στην Ελλάδα και αμείβονταιι εξαιρετικά,
καθιστώντας τη Microsoft έναν εκ των καλύτερων εργοδοτών παγκοσμίως. Πρόκειται, τέλος,
για μια επένδυση που έχει απώτερο σκοπό τη
βελτίωση της φήμης της Ελλάδας και αξίζει να
τονισθεί ότι η φήμη δεν αγοράζεται.

//Τέλος, αναφορικά με τον ψηφιακό με-

τασχηματισμό του δημοσίου και του
κράτους, ο κ. Τσαβδάρης υποστήριξε
ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει υλοποιηθεί μια αλλαγή άνευ προηγουμένου
και το μέλλον, με βάση και τα κονδύλια
του RRF, προδιαγράφεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Δεν αρκούν, ωστόσο, μόνο τα
χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά θα
πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην αλλαγή
κουλτούρας & νοοτροπίας.

//

//
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Δεν φτάνουν μόνο οι επενδύσεις σε τεχνολογία
«Τα τελευταία δύο χρόνια κατέδειξαν περίτρανα
την αξία των ψηφιακών τεχνολογιών», σημείωσε
κατά την έναρξη της τοποθέτησής του στο 4th
Athens Investment Forum ο κ. Νώντας Πασχαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Neurosoft. Η
συντριπτική πλειοψηφία οργανισμών και επιχειρήσεων κλήθηκε να λειτουργήσει εκτός έδρας
και απρόσκοπτα. Η πανδημία, σύμφωνα με τον
κ. Πασχαλίδη, λειτούργησε ως επιτυχαντής ψηφιακών αλλαγών, οι οποίες προϋπήρχαν αλλά
υποχρεωθήκαμε να τις κάνουμε ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα.
«Υπολογίζεται ότι η επέκταση της ψηφιακής οικονομίας και η ενσωμάτωση των επιχειρήσεων
στη νέα τεχνολογική εποχή μπορεί να επιφέρει
αύξηση του ΑΕΠ στις πιο ανεπτυγμένες χώρες
έως και $1,4 τρισ. μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

//Η νέα εποχή δείχνει ότι οι μέχρι στιγμής

ψηφιακές πρακτικές και τεχνολογικές
λύσεις έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες για μία βιώσιμη πορεία στην
απαιτητική φάση της σημερινής οικονομίας», σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Neurosoft.

//

Ο κ. Πασχαλίδης, παράλληλα, σημείωσε πως «η
ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί με βάση και
το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 πως εκμεταλλευόμενη
την κρίση ως ευκαιρία θα συνεχίσει να παρέχει
περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη μέσω περισσότερων καινοτομιών και υποστηρίζοντας τον

ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος αποτελεί
έναν από τους τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης.
Η κινητοποίηση συνολικών επενδυτικών πόρων
€57 δισ. είναι δεδομένο πως θα επιταχύνει την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

//«Δεν

φτάνουν μόνο οι επενδύσεις σε
τεχνολογία αλλά πρέπει να κερδηθεί η
συμμετοχή του τελικού χρήστη εργαζόμενου και πολίτη στο άρμα του ψηφιακού μετασχηματισμού», υπογράμμισε.
Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι ο βασικός
ανασταλτικός παράγοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των
επιχειρήσεων είναι η έλλειψη τεχνικών
δεξιοτήτων και ψηφιακών υποδομών.

//

«Εμείς στη Neurosoft κληθήκαμε να στηρίξουμε τόσο τη ψηφιακή μας οργάνωση, όσο και τις
ξαφνιές και επείγουσες ανάγκες των πελατών
μας. Οι αλλαγές που συνόδευσαν την πανδημία
και ιδίως στο θέμα της εξ αποστάσεως εργασίας λειτούργησαν αποδιοργανωτικά για πολλά
επαγγέλματα, αλλά όχι για την πληροφορική,
η οποία σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε ήδη
με όρους «agile», δηλαδή ευελιξίας. Πρέπει να
κερδηθεί η συμμετοχή του τελικού χρήστη στο
άρμα του ψηφιακού μετασχηματισμού», τόνισε
κατά το κλείσιμο της ομιλίας του.

Νώντας Πασχαλίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, Neurosoft
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Αυτοματοποίηση διαδικασίας πώλησης και χρήση ψηφιακών
εγγράφων
«Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
το πνεύμα μας είναι νέο, σύγχρονο και πλήρως
ψηφιακό και συμπληρώνει την πολύχρονη εμπειρία μας και τα 164 χρόνια ιστορίας μας», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Γιάννης Μητρόπουλος, μιλώντας σε πάνελ του 4th
Athens Investment Forum, με θέμα «Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας ως επιταχυντής της ανάπτυξης».

//«Στο

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας δημιουργούμε εσωτερικά μια
κουλτούρα ψηφιακού DNA, έχοντας ως
πρότυπα εταιρείες όπως η Google και η
Amazon. Το σύνολο των εγγράφων και
των πληροφοριών μας είναι ψηφιοποιημένα.

//

Η διαδικασία έκδοσης νέων συμβολαίων είναι αυτοματοποιημένη, ενώ κάνουμε εκτεταμένη χρήση RPA μηχανών, οι οποίες μαθαίνουν να κάνουν
αυτοματοποιημένα ανθρώπινες διεργασίες»,
επεσήμανε ο κ. Μητρόπουλος, αναφερόμενος
στο προχωρημένο επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας κατά τη διάρκεια της
τοποθέτησής του, σχολίασε ότι στον κλάδο της
ενέργειας υπάρχει ακόμα έντονα η νοοτροπία
ότι οι πάροχοι απλώς αγοράζουν και πωλούν
commodities.
Περιγράφοντας όμως την επόμενη ημέρα της
ενέργειας, ο κ. Μητρόπουλος κάλεσε το κοινό
να φανταστεί ότι θα δημιουργηθούν «energy
communities», με σπίτια που θα παράγουν, θα
καταναλώνουν, θα αποθηκεύουν και θα πωλούν
ενέργεια σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογία
«energy blockchains» μέσα από πλατφόρμες
που θα λειτουργούν οι πάροχοι, οι οποίες μεταξύ
άλλων θα διαχειρίζονται με IoT και AI τεχνολογίες
οικοσυστήματα ενεργειακών υπηρεσιών, όπως
για παράδειγμα το «e-mobility» και το «smart
home energy efficiency».

//«Ο κλάδος πρέπει να μετεξελιχθεί. Το

μέλλον της ενέργειας είναι ψηφιακό, ειδικά στον κλάδο του retail», σημείωσε
ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

//

Όπως σημείωσε, η αξία των τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται έγινε φανερή στη διάρκεια του
lockdown, κατά το οποίο η εταιρεία κατάφερε
να παρέχει αδιάλειπτα εξ αποστάσεως τις υπηρεσίες της, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα
των υπηρεσιών της. «Ο σχεδιασμός μας, άλλωστε, βασίζεται πάντα πλήρως στις ανάγκες των
καταναλωτών και ο σκοπός μας είναι να έχουμε
πάντα χαρούμενους πελάτες», πρόσθεσε.

Ιωάννης Μητρόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Φυσικό Αέριο - Ελληνική
Εταιρεία Ενέργειας
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Κίνδυνος ψηφιακού χάσματος των πολιτών
Υψηλότατα ποσοστά αποδοχής από τους πολίτες απολαμβάνει το gov.gr σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας που παρουσίασε ο κ.
Γιάννης Δέτσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, CHOOSE Strategic Communications
Partner. Βάσει των ευρημάτων, το 62% το αναγνωρίζει και, από όσους το γνωρίζουν, το 71% το
χρησιμοποιεί και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60%) δήλωσε
ενημερωμένη για τον επικείμενο Ενιαίο Αριθμό του Πολίτη, σημειώνοντας ότι τον αναμένει
(50%).
Όσο για τους λόγους χρήσης του gov.gr, οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν για εργασιακούς
- επαγγελματικούς λόγους (βεβαιώσεις, δηλώσεις φόρους κ.λπ.), για οικογενειακά ζητήματα
(πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, κ.λπ.) και
προσωπικά ζητήματα (ΕΝΦΙΑ, κτηματολόγιο δηλώσεις φορολογίας, μεταβιβάσεις, κ.λπ.).

Το προφίλ των χρηστών είναι πολίτες 25-44 ετών
και απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση στο φύλο.

//Σχολιάζοντας το προφίλ όσων δεν το

χρησιμοποιούν, ο κ. Δέτσης υπογράμμισε τον κίνδυνο δημιουργίας ψηφιακού
χάσματος και πολιτών δύο ταχυτήτων
όσο θα αυξάνεται το πλήθος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

//

Στο πλαίσιο των ερωταπαντήσεων, οι περισσότεροι εκ των ομιλητών συμφώνησαν πως, μολονότι τμήμα των πολιτών δεν πραγματοποιεί
συναλλαγές ηλεκτρονικά, μέρος αυτών έχει μια
αξιοσημείωτη παρουσία σε άλλες πλατφόρμες,
οι οποίες ενδεχομένως τους κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

//Ιδιαίτερα

δημοφιλείς ήταν οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό υπηρεσίες, ενώ
στο συντριπτικό 90% οι πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη χρήση της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου
και προτείνουν την επέκτασή της και σε
άλλες υπηρεσίες.

//

Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογράμμισε ο κ. Δέτσης, αλλάζει σταδιακά και η εικόνα του πολίτη
για το Δημόσιο, καθώς το 65% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι έχει πλέον θετική άποψη.

Γιάννης Δέτσης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
CHOOSE Strategic Communications Partner
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I N D I A LO G U E W I T H

Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει περιθώριο για την προώθηση
ενός μεγάλου μπουκέτου έργων
Για το έργο του «e-justice», που σύντομα θα φέρει στη ζωή μας και την τηλε-δίκη μίλησε μεταξύ
άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας
της Πληροφορίας (ΚτΠ), κ. Σταύρος Ασθενίδης
στο πλαίσιο της συζήτησής του με το δημοσιογράφο Πάνο Πολυζωίδη, στο τέλος της Ενότητας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του 4th
Athens Investment Forum.

//Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα έργο

προϋπολογισμού €200 εκατ., το οποίο
θα προχωρήσει με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελεί μεγάλη παρέμβαση στο χώρο της Δικαιοσύνης.
Θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των
αρχείων, αλλά και των διαδικασιών της
Δικαιοσύνης για τη λειτουργία των δικαστηρίων.

//

Σταύρος Ασθενίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, Κοινωνία της
Πληροφορίας (ΚτΠ)

Συντονιστής

Πάνος Πολυζωΐδης
Δημοσιογράφος

«Όλα αυτά θα περάσουν μέσα από καινούργιες
πλατφόρμες που θα δημιουργηθούν», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα την τηλε-δίκη: «Έχουμε ήδη τρέξει διαγωνισμό και είμαστε
στη φάση της πρώτης υπογραφής σύμβασης
για το έργο των τηλε-δικών. Στη φιλοσοφία του
έργου εντάσσεται η δυνατότητα η ακροαματική
διαδικασία, η εξέταση μαρτύρων, να μπορούν να
γίνεται εξ αποστάσεως. Με άλλα λόγια, δεν θα
απαιτείται ένας μάρτυρας που είναι έγκλειστος
στις φυλακές του Μαλανδρίνου να μεταβαίνει
για παράδειγμα στη Ρόδο, προκειμένου να καταθέσει», υπογράμμισε ο κ. Ασθενίδης.
Ο ίδιος, αναφερόμενος στα είκοσι χρόνια ζωής
που μετρά η ΚτΠ, είπε ότι πλέον αποτελεί τον
εκτελεστικό βραχίονα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μεταξύ των έργων, που έχει
τρέξει με κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση,
συγκαταλέγονται το taxis, το Εθνικό Ληξιαρχείο
και το ποινικό Μητρώο.
Ερωτηθείς για το 36% που δήλωσε στην έρευνα,
η οποία παρουσιάστηκε στην ενότητα, ότι δεν
γνωρίζει το gov.gr, ο κ. Ασθενίδης είπε ότι δεν

του προξενεί εντύπωση, καθώς το ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα ήταν αρκετά μεγάλο.

//Συμπλήρωσε πως είναι δύσκολο να πάρει

κανείς από το χέρι τους μεγαλύτερους
σε ηλικία πολίτες και να τους καθίσει
στο θρανίο, προκειμένου να τους φέρει
κοντά στις ψηφιακές δεξιότητες. Τόνισε όμως πως θα μπορούσαν να εμπλακούν στην ψηφιακή διαδικασία με άλλους τρόπους μέσα από τα social media
ή από άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες
πιο φιλικές στη χρήση.

//

Είπε, πάντως, ότι στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί ήδη η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, ενώ
και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλέψει δράσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες και εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι το ψηφιακό χάσμα θα βαίνει
μειούμενο.
Ο κ. Ασθενίδης υπογράμμισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει περιθώριο για την προώθηση ενός
μεγάλου μπουκέτου έργων, που σχετίζονται με
την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης, των αρχείων
υγείας και της ανάπτυξης ενός δικτύου τηλεϊατρικής, το οποίο θα καλύψει το σύνολο της
ελληνικής επικράτειας με έμφαση στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα δίκτυα, ανέφερε
πως δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την πληροφορική από τα δίκτυα, καθώς χωρίς καλά δίκτυα
αυτές οι εφαρμογές δεν έχουν νόημα.

//Ειδικά για το 5G και τα οφέλη του, επε-

σήμανε ότι δεν είναι μόνο και κυρίως οι
υψηλές ταχύτητες, αλλά οι εφαρμογές
που θα αναπτυχθούν προβλέποντας ότι
το μέλλον της Ελλάδας θα είναι λαμπρό,
αρκεί να υλοποιηθούν τα έργα και να
απορροφηθούν οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης.

//
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ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ ΑΤΑ

Προαναγγελτικά Δελτία Τύπου

50

7

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

18

PRESS

99
WEB

Ομιλίες & Απολογιστικά

290.000
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SOCIAL MEDIA
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PLATINUM ΧΟΡΗΓΟI

GOLD ΧΟΡΗΓΟΙ

SUPPORTERS

SILVER ΧΟΡΗΓΟΙ

BRONZE ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπό την Αιγίδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Iατρικός Yποστηρικτής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Οικονομικών

Με τη συνεργασία

aif.gr

