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Συμμετοχή της ΕΔΕΥ στο 5ο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο 

 

Η κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός τομέας, η πανδημία COVID-19 και το BREXIT 

αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα στο 5ο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο, με τίτλο «Ελλάδα, 

Βρετανία και παγκόσμιες προκλήσεις», που διοργάνωσε στις 23 Οκτωβρίου η Βρετανική 

Πρεσβεία στην Αθήνα, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Βρετανικό Συμβούλιο. 

Ακολουθώντας την εναρκτήρια τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο 

πρόεδρος της ΕΔΕΥ, κ. Ρίκαρντ Σκούφιας, προήδρευσε στο πάνελ με θέμα «Κλίμα και 

Ενέργεια», στο οποίο συμμετείχαν εξέχοντες ομιλητές όπως η Joan MacNaughton πρώην 

πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), ο Nick Butler πρώην σύμβουλος του 

πρωθυπουργού της Βρετανίας, πρώην αντιπρόεδρος της BP και επισκέπτης καθηγητής, 

στο King's College London, ο Λόρδος John Browne, η Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική 

Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Energean και ο Σπύρος Κουβέλης πρώην Υπουργός Εξωτερικών και 

Διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO. 

 

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα είναι η ομαλή προσαρμογή στην 

αλλαγή», δήλωσε ο κ. Σκούφιας και συνέχισε σημειώνοντας ότι «τόσο η Ελλάδα όσο και το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δεσμευθεί για μια πράσινη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, 

και αυτές οι προκλήσεις είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να απαιτείται ευρεία πολυμερής 

συνεργασία». Ο κ. Σκούφιας τόνισε επίσης ότι «το COVID-19 έχει οξύνει την οικονομική 

ύφεση» και έχει αναδείξει τη «σημασία της ανοικοδόμησης των ευρωπαϊκών οικονομιών 

με βιώσιμες στρατηγικές και σχέδια». Στο πλαίσιο αυτό, παρέπεμψε στις πολυάριθμες 

πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΔΕΥ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

διακυβέρνησης στον τομέα και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών της χώρας 

να κερδίσει χρήματα από τους πόρους του φυσικού αερίου οι οποίοι προορίζονται να 

συμβάλουν σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση του ανθρακικού 

αποτυπώματος. 

 

 
 
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. 
 

http://www.greekhydrocarbons.gr/

