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Αθήνα, 8 Ιουλίου2020 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Περιστέρη 

 

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Κυρίες και Κύριοι, καλημέρα σας.  

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στη σημερινή γενική συνέλευση του Ομίλου 

μας, η οποία διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας που 

βιώνουμε έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε κι επικοινωνούμε. Ωστόσο, και 

φέτος με την βοήθεια της τεχνολογίας είμαστε και πάλι κοντά σας, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού μας 

για να συζητήσουμε για την πορεία του Ομίλου μας.  

Η φετινή μας συνάντηση γίνεται λίγες μόλις ημέρες μετά από την πολύ μεγάλη επιτυχία μας με την 

έκδοση του μεγαλύτερου εταιρικού ομολόγου που έχει εκδοθεί ποτέ στη χώρα μας, ύψους 500 εκατ. 

ευρώ. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην 

επιτυχία της ομολογιακής μας έκδοσης, ειδικά σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Τις αρμόδιες 

αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς για την άριστη συνεργασία, τους Συμβούλους κι 

Αναδόχους μας για την πολύτιμη υποστήριξη που μας προσέφεραν, όλους τους εργαζόμενους του 

Ομίλου μας που επί πενήντα χρόνια έχουν εργαστεί σκληρά για να φτάσει ο Όμιλος εδώ που έχει 

φτάσει σήμερα, τα στελέχη μας που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους  για την επιτυχία της έκδοσης 

υπό την καθοδήγηση της γενικής διευθύντριας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ. Πηνελόπης 

Λαζαρίδου και φυσικά και πάνω από όλα τους χιλιάδες επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που για 

μία ακόμη φορά έδειξαν στην πράξη πόσο πολύ μας εμπιστεύονται. Αξίζει να τονιστεί ότι η 

συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν τόσο μεγάλη που κάλυψε από μόνη της το ύψος της 

έκδοσης, με τους θεσμικούς επενδυτές να προσθέτουν την υπερκάλυψη.  

Θεωρούμε ότι η εμπιστοσύνη αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας, η μεγαλύτερη ανταμοιβή κι 

αναγνώριση για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά  και είμαστε πραγματικά 

ευγνώμονες που εκφράζεται διαχρονικά. Χιλιάδες άνθρωποι εμπιστεύονται στον Όμιλό μας τις 

οικονομίες τους κι αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό. Ταυτόχρονα, όμως, είναι για εμάς και μια 

πολύ μεγάλη ευθύνη, μια ηθική δέσμευση για το μέλλον. Δεσμευόμαστε κι εμείς από την πλευρά 

μας, λοιπόν, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά με όλες μας τις δυνάμεις για να 

ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες των επενδυτών που μας στηρίζουν, των 

μετόχων μας, αλλά και των χιλιάδων εργαζομένων και συνεργατών μας.    

Σήμερα που η χώρα μας το χρειάζεται ακόμα περισσότερο, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να 

παίζουμε ηγετικό ρόλο στην πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες.  
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Επενδύοντας σε πρωτοπόρα έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και παραχωρήσεων. 

Δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.  

Προστατεύοντας το περιβάλλον.  

Προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες.  

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,  

Η χώρα μας, όπως κι ολόκληρος ο κόσμος,  αναζητά τρόπους να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της 

διπλής κρίσης – δημόσιας υγείας κι οικονομικής – που προκάλεσε η πανδημία covid – 19. Ωστόσο, 

επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα λόγω της πανδημίας, όσο 

πρωτόγνωρα κι αν είναι, θα φαντάζουν «μικρά» συγκρινόμενα με τις ολέθριες επιπτώσεις που θα 

επιφέρει η κλιματική αλλαγή, αν δεν κινηθούμε άμεσα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι κίνδυνοι 

από την κλιματική αλλαγή έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι η Καθαρή Ενέργεια, δηλαδή η 

ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές, αποτελεί μονόδρομο. Για το λόγο αυτό, σε 

παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια πραγματική επανάσταση. Η επανάσταση της Καθαρής 

Ενέργειας! Κι είναι ευτύχημα ότι εδώ και χρόνια στην πρωτοπορία αυτής της παγκόσμιας 

προσπάθειας βρίσκεται η Ευρώπη. Κι είναι, επίσης, πολύ θετικό ότι κι η χώρα μας φαίνεται να 

κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.  

Δεν είναι τυχαίο ότι η Ε.Ε. επενδύει μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού σε πράσινες 

επενδύσεις, οι οποίες θα αποτελούν και την ραχοκοκαλιά του αναμενόμενου Ταμείου Ανάκαμψης 

για την στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία. Δεν είναι, επίσης, τυχαίο, ότι η 

διεθνής επενδυτική κοινότητα θεωρεί τις πράσινες επενδύσεις και ειδικά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ ως 

μία εξαιρετική αμυντική επενδυτική επιλογή, η οποία δεν υφίσταται αξιοσημείωτη επίδραση από 

γεγονότα σαν την πανδημία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους τομείς των υποδομών και των 

παραχωρήσεων, στους οποίους επίσης πρωταγωνιστούμε. Παρά τις δυσκολίες, εκτιμώ ότι ο Όμιλός 

μας θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να αναπτύσσεται δρέποντας τους καρπούς των στρατηγικών 

επιλογών που έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες.  

Η χώρα μας έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία, αλλά και μια πολύ δύσκολη πρόκληση. Οι πόροι 

που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ, κι άλλων 

χρηματοδοτικών εργαλείων μαζί με την μόχλευση με ιδιωτικά κεφάλαια, αθροίζουν ένα πρωτοφανές 

πακέτο που ξεπερνά τα 60 δις. ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε 

να κερδίσουμε για να αλλάξουμε σελίδα, να αφήσουμε πίσω την πολυετή κρίση και να 

διαμορφώσουμε ένα νέο σύγχρονο κράτος, που θα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες 

στους πολίτες του αλλά και ασφάλεια κι ευημερία στις επόμενες γενιές.     

Η πρόκληση είναι πρωτοφανής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να απορροφήσουμε τεράστια 

ποσά μακριά από τις παθογένειες και τις μεθόδους του παρελθόντος. Θεωρούμε ότι κομβικό σημείο 

για την επιτυχία του πολύ δύσκολου αυτού εγχειρήματος θα είναι να δοθεί προτεραιότητα σε 

επενδύσεις με Μεγάλη Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία, που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη.  Όλες οι 

επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι ίδιες όλες οι επενδύσεις. Δεν 

είναι το ίδιο χρήσιμη μια επένδυση που υλοποιείται αποκλειστικά με εισαγωγές διεθνών προϊόντων 

και δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας με μία επένδυση που ρίχνει χρήμα στην ελληνική 
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οικονομία από την πρώτη μέρα υλοποίησής της, δημιουργεί πολλές και καλά πληρωμένες θέσεις 

εργασίας και προσφέρει εισφορές, φόρους, χρήση προϊόντων της εγχώριας βιομηχανίας, τοπική, 

περιφερειακή κι εθνική ανάπτυξη.  

Οι τομείς της καθαρής ενέργειας (κυρίως αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα), της αποθήκευσης 

ενέργειας με αντλησοταμίευση, των ενεργειακών υποδομών, ο τομέας του περιβάλλοντος και οι 

μεγάλες υποδομές έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και για αυτό αποτελούν τους πυλώνες του 

ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτές οι επενδύσεις έχουν υψηλό 

συντελεστή εγχώριας προστιθέμενης αξίας που ενίοτε ξεπερνά το 70%, αλλά κι έναν 

πολλαπλασιαστή που προσεγγίζει το 2, δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε αυτούς τους 

τομείς, στην ελληνική οικονομία επιστρέφουν περίπου 2 ευρώ.  

Στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσπαθούμε πρώτοι εμείς να κάνουμε πράξη όσα λέμε. Επενδύσαμε 

περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ μέσα στην κρίση στους τομείς της καθαρής ενέργειας, του 

περιβάλλοντος και των υποδομών, διατηρώντας συνεχώς και αδιαλείπτως το σύνολο των 

διαθεσίμων μας στις ελληνικές τράπεζες. Βάζουμε πλάτη και τώρα έχοντας δρομολογήσει νέες 

επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν την προσεχή 

πενταετία περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.  

Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και στις ξεχωριστές ικανότητες των Ελλήνων και όπως κάνουμε 

διαχρονικά θα βάλουμε και πάλι πλάτη, ώστε η χώρα σύντομα να αλλάξει σελίδα προς όφελος όλων 

των Ελλήνων.  

Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 


