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Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στο 5ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης, με τίτλο «Παγκόσμιες και 

Τοπικές Προοπτικές» 

 

Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στο 5ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης, με τίτλο «Παγκόσμιες και 

Τοπικές Προοπτικές», το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής 

Οικονομίας (ΗΑΕΕ), από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2020. 

 

Το Συμπόσιο επικεντρώθηκε σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην Ενεργειακή Μετάβαση, 

μεταξύ των οποίων το κρίσιμο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης τόσο πανευρωπαϊκά αλλά και στη 

χώρα μας, την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Target Model, τις εξελίξεις αναφορικά με τις 

έρευνες υδρογονανθράκων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την πρόοδο των υποδομών και των 

δικτύων, την αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, το 

ρόλο του υδρογόνου και φυσικά την επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού στον ενεργειακό 

τομέα.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Αριστοφάνης Στεφάτος, μιλώντας στη συνεδρία με τίτλο 

«Τα ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα θέματα ασφαλείας», αναφέρθηκε στον 

στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και στις διεθνείς συνεργασίες που έχει δημιουργήσει η ΕΔΕΥ. 

 

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Η δημιουργία εσόδων από το 

εγχώριο φυσικό αέριο ενισχύει περαιτέρω τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας και συμβάλλει 

στην επιτάχυνση σημαντικών στόχων της εθνικής μας ατζέντας», δήλωσε ο κ. Στεφάτος, ενώ 

επεσήμανε ότι: 

 

«Στην ΕΔΕΥ συνεργαζόμαστε ήδη με έναν αριθμό κορυφαίων διεθνών παικτών που έχουν 

επενδύσει στη χώρα μας όπως είναι οι Repsol, Τοtal, Energean, ExxonMobil και τα ΕΛΠΕ. Ο 

ρόλος μου ως CEO είναι να διασφαλίσω ότι αξιοποιούμε τις ευκαιρίες αυτής της συνεργασίας με 

τον πιο πρόσφορο τρόπο. Από τότε που ανέλαβε το νέο διοικητικό συμβούλιο τον Ιούλιο, είμαστε 

σε θέση, σε συνεργασία με τον υπουργό μας Κωστή Χατζηδάκη και τη Γενική Γραμματέα, 

Αλεξάνδρα Σδούκου, να δώσουμε σημαντική ώθηση και είμαστε πολύ περήφανοι για την 

αναγνώριση που έχουμε λάβει από τους διεθνές μας συνεργάτες στο κομμάτι αυτό». 

 

Ο κ. Στεφάτος τόνισε τη σημασία μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα του 

midstream ή προωθούνται σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα στον τομέα του midstream, όπως οι 

αγωγοί IGB και EastMed, η υπόγεια αποθήκη της Νότιας Καβάλας (UGS) , τον FSRU της 

Αλεξανδρούπολης και αναφέρθηκε στην επέκταση της δραστηριότητας της ΕΔΕΥ στα διεθνή 

έργα. 

 

«Ατενίζοντας το μέλλον, μπορούμε να παίξουμε πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση των 

στρατηγικών ενεργειακών στόχων της Ελλάδας και να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, 

αλλά και της σημαντικής υποδομής που έχει αναπτυχθεί και θα αναπτυχθεί, μπορούμε να 
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καταστούμε το μέσο που γεφυρώνει την προσφορά φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου 

και τη ζήτηση της ευρωπαϊκής αγοράς, διευκολύνοντας έτσι μια ταχύτερη μετάβαση σε ένα πιο 

πράσινο και ακόμη πιο λαμπρό μέλλον », είπε ο κ. Στεφάτος αναφερόμενος στις μελλοντικές 

προοπτικές της βιομηχανίας. 

 

Η συνεδρία έδωσε έναυσμα για έναν εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή διακεκριμένων 

ομιλητών όπως οι: Joshua Volz, Διευθυντής Γραφείου Ευρώπης και Ευρασίας του Αμερικανικού 

Υπουργείου Ενέργειας, Richard Morningstar, Ιδρυτής και Πρόεδρος Global Energy Center του 

Atlantic Council, τέως Πρέσβης των ΗΠΑ στο Αζερμπαϊτζάν και τέως Πρέσβης στην Ε.Ε, David 

Livingston, Αναλυτής στο Eurasia Group και Συνεργάτης του Global Energy Centre του Atlantic 

Council, Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος, Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 

Θεόδωρος Τσακίρης, Αναπλ. Καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής, Σχολή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας , Κατερίνα Σώκου, συνεργάτιδα στην 

Πρωτοβουλία «Future Europe» του Atlantic Council (συντονίστρια). 

 

Υποστηρικτής του Συμποσίου ήταν το Atlantic Council ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του  Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και του 

Υπουργείο Εξωτερικών.  

 

 

 
 
Προφίλ ΕΔΕΥ 
 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β) 
και εδρεύει στην Αθήνα. Είναι μια κρατική εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι ο μοναδικός μέτοχος (100%), 
η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα ως οικονομική οντότητα ιδιωτικού τομέα με εντολή να διαχειρίζεται τα εθνικά 
συμφέροντα στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και υποδομών υδρογονανθράκων (upstream & midstream). 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr. 
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