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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογισμός του Στρατηγικού Συνεδρίου "Investment Opportunities in
Southeastern Europe"

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Στρατηγικό Συνέδριο Investment
Opportunities in Southeastern Europe, που διοργανώθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο
πλαίσιο της ΔΕΘ, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, στη Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο αποτέλεσε επιτομή των τελευταίων εξελίξεων στον ενεργειακό κλάδο
και πέτυχε τους στόχους όχι μόνο της ενημέρωσης αλλά και της διάχυσης γνώσης
στον εν λόγω τομέα. Συμμετείχαν υψηλού κύρους, καταξιωμένοι ομιλητές και το
παρακολούθησαν πάνω από τετρακόσιοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και
πολιτικού κόσμου, καθώς και στελέχη της ΔΕΗ και άλλων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά
αναφέρονται διακεκριμένοι εισηγητές από χώρες όπως οι Κίνα, ΗΠΑ, Βουλγαρία,
Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Κύπρος κ.ά., ενώ ανάμεσα στους φορείς και εταιρίες που
εκπροσωπήθηκαν από συνέδρους βρίσκονται οι: Βουλή των Ελλήνων, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ,
Copelouzos Group, Mytilineos Holdings, Terna Energy, Schneider Electric, Siemens,
Cisco, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ κ.ά. Επιπρόσθετα πολύ μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων
παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου μέσω livestreaming μετάδοσης.
Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα κος Πάνος Καρβούνης που αναφέρθηκε σε χρηματοδοτικά
εργαλεία, τονίζοντας ότι ο ρόλος της ενέργειας για την ανάκαμψη της χώρας μας
είναι κομβικός, ο κος Victor Vlad Grigorescu, πρώην Υπουργός Ενέργειας της
Ρουμανίας που εστίασε σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ο κ. Alex
Papalexopoulos Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ECCO International Inc. που

ανέπτυξε θέματα σχετικά με το target model και την εναρμόνιση των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Στο συνέδριο, το οποίο έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας παρέστη και μίλησε ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος, μεταξύ
άλλων, τόνισε τη σημασία του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού σε εναρμόνιση με
τις ευρωπαϊκές πολιτικές, στα πλαίσια του οποίου ο λιγνίτης ως εθνικό καύσιμο, θα
έχει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.
Η επιτυχία του συνεδρίου συνοψίζεται στην τελική ομιλία του Προέδρου της ΔΕΗ κ.
Μανώλη Παναγιωτάκη:
«Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχία της σημερινής μας
εκδήλωσης. Να εκφράσω ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου προς όλους τους εκλεκτούς
ομιλητές, οι οποίοι συνέβαλαν στο να φωτιστούν πολλές πλευρές και να
αναδειχθούν προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τις εταιρίες που πήραν μέρος,
τόσο από τις γειτονικές μας χώρες, την Κύπρο, όσο και τις εταιρίες από την Κίνα.
Πιστεύω ότι τους δόθηκε η ευκαιρία μεγαλύτερης αλληλοκατανόησης, εμβάθυνσης
και ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ τους. Εμείς ως ΔΕΗ, τα στελέχη μας και εγώ
προσωπικά από τη σημερινή ημερίδα πήραμε πολλά πράγματα.
Θέλω να ξεχωρίσω μερικά: όπως θα ακούσατε και από τον εκπρόσωπο της
Eurelectric, οι εταιρίες ηλεκτρισμού βρίσκονται μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις της
τεχνολογίας, τις πολιτικές εξελίξεις, τις θεσμικές εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ βρίσκονται μπροστά σε πρωτοφανείς προκλήσεις και
προβληματίζονται για το μέλλον τους. Αυτό καταδείχθηκε άλλωστε με τον πιο
εμφαντικό τρόπο στη Λισσαβώνα στα πλαίσια ενός συνεδρίου που οργάνωσε η
Eurelectric πριν από λίγο διάστημα. Στα πλαίσια αυτά κι εμείς παίρνουμε τα
μηνύματα και αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος μας πρέπει να αλλάξει. Ακούσαμε ότι
οι καταναλωτές θα είναι στο προσκήνιο. Ακούσαμε για την ψηφιοποίηση, τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τις νέες τεχνολογίες, για την αποθήκευση. Όλα αυτά
είναι στοιχεία πολύ σημαντικά για τη δική μας στρατηγική. Θέλω να πιστεύω ότι
όλοι μας έχουμε πάρει τα μηνύματα που πρέπει. Γνωρίζετε, και για όσους δεν
γνωρίζετε το λέω τώρα, ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης του
στρατηγικού της σχεδιασμού με τη συνδρομή και την υποστήριξη έγκριτου
συμβούλου. Σε λίγους μήνες θα αποσαφηνίσουμε αυτή τη στρατηγική, όμως έχουμε
ήδη διαμορφωμένες και δουλεύουμε ήδη με αυτές τις στρατηγικές μας
κατευθύνσεις, που είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων μας και των
δραστηριοτήτων μας.
Είπα, και χάρηκα πολύ που ο κ. Jennett από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το
σημείωσε, ότι θέλουμε να μετατραπούμε σε εταιρία παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας. Νομίζω ένα δείγμα
έδωσε ο κ. Σταματάκης για το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ,
αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους θα αναπτύξουμε τη δραστηριότητά
μας και άλλα προϊόντα. Και βέβαια, για να αναπτύξουμε όλες αυτές τις
δραστηριότητες χρειαζόμαστε οικονομική υποστήριξη. Από αυτή την άποψη αυτοί
οι τρεις χρηματοοικονομικοί γίγαντες που είναι σήμερα εδώ και μας ανέλυσαν τα

κριτήρια, τις δυνατότητες και τις μεθόδους με τις οποίες χρηματοδοτούν τα έργα
μας, θα είναι πολύτιμοι για εμάς. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ και να
ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία όλα αυτά τα δύσκολα
χρόνια είναι αρωγός μας και ο βασικός μας χρηματοδότης μέχρι σήμερα και το
στήριγμα της Επιχείρησης. Πιστεύουμε βέβαια ότι κι εμείς από την πλευρά μας
έχουμε ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις μας απέναντί της. Αναφέρομαι επίσης στην
China Development Bank, με την οποία ξεκινάμε σήμερα τη συνεργασία μας.
Προσβλέπουμε πολλά για ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και
μέσα στη ΔΕΗ και εντός Ελλάδας αλλά και εκτός Ελλάδας και με Κινέζικες εταιρίες
αλλά και μόνοι μας. Και βέβαια η Παγκόσμια Τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται
σε άλλους τομείς με τους οποίους επίσης πρέπει να καταπιαστούμε.
Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας προκλήσεις. Μέχρι σήμερα, όπως είπα και
στον Πρωθυπουργό μας, μιλάμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να ανταποκριθεί στις δυσκολίες,
να σταθεί στα πόδια της, να προσαρμοστεί. Πιστεύω ότι είμαστε σε θέση μετά από
όλη την προεργασία που έχουμε κάνει και ενόψει της στρατηγικής μας, να
αρχίσουμε να μιλάμε και αυτό θα κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ότι η
ΔΕΗ είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα και παρά το γεγονός ότι
προσαρμοζόμενοι στις ευρωπαϊκές πολιτικές θα μειωθεί το μερίδιό της στην
εγχώρια αγορά, θα γίνει πράξη αυτό που έχουμε πει ότι θα είναι μία διαφορετική
εταιρία, μεγαλύτερη και ισχυρότερη.»

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας (MOU) μεταξύ
της China Development Bank και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκρισμού ΑΕ, από
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Μανώλη Παναγιωτάκη και
τον επικεφαλής της ομάδας της CDB στην Ελλάδα, κ. Jining Wang.
Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και
βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων: ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό επισκεφτείτε τα:
www.dei-investmentforum.gr
https://photos.app.goo.gl/8PJConNaVHEHJnTj1
ΤΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον
κύριο Ανδρέα Πετσίνη, Διευθυντή Τύπου & ΜΜΕ, ΔΕΗ Α.Ε., τηλ. 210-5293050, 2105293298,
210-5234037
FAX.: 210-5293404,
e-mail:
a.petsinis@dei.com.gr.

