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Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

Ομιλία Προέδρου κ. Γιώργου Περιστέρη 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021 

Αγαπητοί μέτοχοι, φίλες και φίλοι, 

Σας καλωσορίζω στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας μας. Μπορεί ούτε φέτος να 
μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο, ωστόσο ας αναλογιστούμε τις συνθήκες υπό τις 
οποίες υλοποιήσαμε την περσινή μας γενική συνέλευση, ας δούμε την θετική πλευρά του δρόμου 
που διανύσαμε ώστε φέτος να είμαστε σαφώς καλύτερα από πέρυσι κι ας κρατήσουμε την 
αισιοδοξία μας ότι σύντομα αυτή η περιπέτεια θα λάβει τέλος. 

Πριν προχωρήσουμε στην ενημέρωσή σας για την πορεία της εταιρείας μας, θα ήθελα εκ μέρους 
όλων των εργαζομένων και των συνεργατών του Ομίλου μας να εκφράσω και δημοσίως τις 
ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας για όλους εκείνους που με αυτοθυσία κράτησαν την 
ελπίδα ζωντανή και το σύστημα υγείας της χώρας μας όρθιο. Γνωρίζετε ότι από την πρώτη 
στιγμή, σταθήκαμε αρωγοί στην προσπάθεια ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και συνεχίζουμε να το πράττουμε. Είναι το ελάχιστο που θα 
μπορούσαμε να κάνουμε. Κι ευτυχώς είμαστε πλέον σε θέση να βλέπουμε το μέλλον με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία, χάρη και στα επιτεύγματα της επιστήμης.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της οδυνηρής περιπέτειας, παλέψαμε όλοι μαζί να προστατέψουμε 
την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη συνέχιση 
της λειτουργίας του Ομίλου μας. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό το καταφέραμε. Το 2020 ήταν για 
τον Όμιλο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μια πολύ επιτυχημένη χρονιά, μια χρονιά που αποδείξαμε στην 
πράξη ότι οι αποφάσεις που πήραμε πολλά χρόνια πριν μας δικαίωσαν, καθώς οι τομείς 
δραστηριότητας της εταιρείας μας αποδείχθηκαν εξαιρετικά ανθεκτικοί απέναντι στις επιπτώσεις 
της πανδημίας. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης – η κοινή ευρωπαϊκή 
προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη κι άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και τους λαούς της Ευρώπης - έχει στον πυρήνα του τους τομείς όπου κατά 
κύριο λόγο οι επενδύσεις μας επικεντρώνονται. Ενώ και η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα έχει 
στραφεί δυναμικά στις πράσινες επενδύσεις.  

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που και η χώρα μας πορεύεται επιτέλους στον δρόμο της 
πράσινης μετάβασης, ενώ η παγκόσμια επανάσταση της καθαρής ενέργειας βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική καταστροφή. Λαοί και κυβερνήσεις 
κινητοποιούνται όσο ποτέ πριν στο παρελθόν. Η πανδημία λειτούργησε ως καμπανάκι για την 
κλιματική κρίση και όλο και περισσότεροι πλέον αντιλαμβάνονται ότι αν δεν δράσουμε άμεσα, 
όσα περνάμε λόγω της πανδημίας θα φαντάζουν ελάχιστα μπροστά σε αυτά που θα κληθούμε να 
αντιμετωπίσουμε λόγω της κλιματικής καταστροφής.   
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Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην πρωτοπορία της παγκόσμιας 
επανάστασης της καθαρής ενέργειας. Επιμείναμε κι επιμένουμε στο όραμά μας.  Και πλέον, 
βλέπουμε με χαρά ότι αυτό που εμείς σχεδιάζαμε κι υλοποιούσαμε ήδη από την δεκαετία του 
1990 αποτελεί τώρα στόχο όλο και περισσότερων επιχειρήσεων. Με διορατικότητα και πολύ 
σκληρή δουλειά έχουμε κατοχυρώσει μια ηγετική θέση στην αγορά της καθαρής ενέργειας στη 
χώρα μας και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να ενισχύσουμε ακόμα 
περισσότερο τη θέση αυτή. Προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, της κοινωνίας 
των πολιτών, της εθνικής οικονομίας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Και σε 
αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσουμε με δύναμη και πάθος, παρά τις ατυχίες που κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε. Γιατί, όπως γνωρίζετε στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς η εταιρεία μας, όπως 
κι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας στο Τέξας των ΗΠΑ, έπρεπε 
να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά σπάνιο κι εξαιρετικά ακραίο ως προς την ένταση και την διάρκειά 
του καιρικό φαινόμενο. Έχετε ενημερωθεί αναλυτικά για το τι συνέβη στις ΗΠΑ και πώς το 
αντιμετωπίσαμε. Δυστυχώς, όχι αναίμακτα, αλλά οι επιλογές μας αποδείχθηκαν οι οικονομικά 
προσφορότερες και οι συγκριτικά πλέον συμφέρουσες για την εταιρεία μας. Επιτρέψτε μου να 
τονίσω για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την αποεπένδυση από τα αιολικά πάρκα στο Τέξας 
είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν καμία αναγωγή 
ούτε στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αλλά ούτε στην TERNA ENERGY USA HOLDING 
GROUP στις ΗΠΑ. 

Παρά τα εμπόδια, όμως, συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να 
απορροφήσουμε ακόμα και τους πιο έντονους κραδασμούς. Και νομίζω ότι από όσα θα ακούσετε 
στη συνέχεια, θα αντιληφθείτε ότι τα ακόμα καλύτερα έρχονται και τα  επόμενα χρόνια θα είναι 
μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης για τον Όμιλό μας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σημαντικοί 
ξένοι θεσμικοί επενδυτές αυξάνουν διαρκώς τη θέση τους στην εταιρεία, ενώ κάποιοι εξ αυτών 
επιλέγουν την εταιρεία μας για την πρώτη τους τοποθέτηση στην ελληνική αγορά, κάτι που 
αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για εμάς.  

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ στις πρόσφατες μετοχικές αλλαγές που σημειώθηκαν 
στις εταιρείες μας, οι οποίες σηματοδότησαν την είσοδο και νέων ισχυρών μετόχων, μεταξύ των 
οποίων της κ. Μαριάννας Λάτση και του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους νέους μετόχους που εμπιστεύθηκαν τον 
Όμιλό μας κι έδειξαν στην πράξη την πίστη τους στις ευοίωνες προοπτικές μας  και στο όραμά 
μας. Με τον Όμιλό μας άθικτο κι ενιαίο, με ακόμα ισχυρότερη μετοχική βάση με ανθρώπους που 
πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σημαντικά μας 
επενδυτικά σχέδια κάνοντας την εταιρεία μας ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο επιτυχημένη. Κι 
όλους εσάς που μας ακολουθείτε πιστά χρόνια τώρα ακόμα πιο ευχαριστημένους για την επιλογή 
σας.  

Ας μιλήσουμε, όμως, για το μέλλον. Η φετινή χρονιά μάς βρίσκει σε φάση ακόμα μεγαλύτερης 
ανάπτυξης, με το άμεσα υλοποιήσιμο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου μας, ύψος περίπου 2 
δις. ευρώ, να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για ένα μοναδικό σε 
μέγεθος επενδυτικό πρόγραμμα που δεν ανακόπηκε από την πανδημία και περιλαμβάνει 
επενδύσεις σε καίριους τομείς, όπως είναι η παραγωγή και η αποθήκευση καθαρής ενέργειας, η 
κυκλική οικονομία με πρότυπα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά και η 
καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιακή μετάβαση.  
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Στόχος του Ομίλου μας παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του (αιολικά πάρκα, 
φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη 
επόμενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία επιπλέον 30 
MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Συνολικά, ο Όμιλος κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς 
κατασκευή περίπου 400 MW νέων αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόσφατα 
ξεκίνησαν και οι εργασίες για το έργο ΣΔΙΤ που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνέχεια του αντίστοιχου έργου που 
βρίσκεται σε λειτουργία στην Ήπειρο. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους η εταιρεία 
υπέγραψε τη σύμβαση για το ηλεκτρονικό εισιτήριο Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια αντίστοιχης 
σύμβασης που έχει ολοκληρώσει και λειτουργεί στην Αθήνα. 

Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Ήδη, σχεδιάζουμε τη νέα γενιά επενδύσεων που θα ακολουθήσουν 
πριν καν ολοκληρωθεί το υφιστάμενο επενδυτικό πλάνο των 2 δις. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
εταιρεία δρομολογεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε νέα αιολικά πάρκα, χερσαία 
φωτοβολταϊκά, αλλά και σε πλωτά φωτοβολταϊκά και πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα, καθώς και 
νέες επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, πέραν του έργου αντλησοταμίευσης στην 
Αμφιλοχία και του υβριδικού έργου στο Αμάρι της Κρήτης.  

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος των επενδύσεων που ακολουθούν στην παραγωγή κι 
αποθήκευση καθαρής ενέργειας, επιτρέψτε μου να σας ανοίξω ένα παράθυρο στο μέλλον και 
συγκρατήστε ορισμένους αριθμούς: 

Αιολικά Πάρκα: Η συνολική ισχύς των πάρκων που κατασκευάζονται ή είναι έτοιμα προς 
κατασκευή ανέρχεται σε 400 MW. Επιπλέον, ωριμάζουμε 63 νέα έργα που έχουν ήδη 
εξασφαλισμένες βεβαιώσεις παραγωγής και η συνολική ισχύς των οποίων ξεπερνά τα 1,8 GW.  

Φωτοβολταϊκά Πάρκα: Η συνολική ισχύς των φ/β που προωθεί η εταιρεία ανέρχεται σε περίπου 
1,7 GW, εκ των οποίων άνω των 1,1 GW διαθέτουν ήδη άδεια παραγωγής.  

Έργα αποθήκευσης: Το επενδυτικό μας πλάνο στην αποθήκευση κυρίως μέσω αντλησοταμίευσης 
αλλά και μέσω λοιπών τεχνολογιών φτάνει περίπου τα 2 GW. Πιο ώριμα είναι τα έργα στην 
Αμφιλοχία και το Αμάρι.  

Πλωτά θαλάσσια αιολικά πάρκα: Σε κοινοπραξία με την Ocean Winds σχεδιάζουμε πλωτά πάρκα 
στις ελληνικές θάλασσες συνολικής ισχύος 1,5 GW.  

Μιλάμε δηλαδή για νέα έργα – επαναλαμβάνω νέα έργα – με συνολική ισχύ περίπου 7 GW, εκ 
των οποίων 5 GW έχουν ήδη εξασφαλίσει τις πρώτες άδειες, ωριμάζουν και σταδιακά θα 
αρχίσουν να υλοποιούνται.  

Ταυτόχρονα, ετοιμαζόμαστε για τη νέα γενιά έργων διαχείρισης απορριμμάτων διεκδικώντας 
κάθε σχετικό έργο που προκηρύσσεται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές της 
χώρας.  

Παράλληλα, διεκδικούμε και σειρά έργων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, τις 
τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή μετάβαση, ενώ συμμετέχουμε μαζί και με άλλους ισχυρούς 
ελληνικούς Ομίλους στο πρόγραμμα White Dragon που αφορά τη χρήση του υδρογόνου.  
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Με τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κι αυτές που θα ακολουθήσουν, δημιουργούμε 
χιλιάδες καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, δίνοντάς την ευκαιρία στο ελληνικό επιστημονικό 
δυναμικό, στους νέους και τις νέες μας να ζήσουν με αξιοπρέπεια κι αισιοδοξία για το μέλλον 
στην πατρίδα τους, αλλά και σε όσους έφυγαν να επιστρέψουν σιγά σιγά κοντά μας.  

Γιατί χωρίς ισχυρή κοινωνία, δεν νοείται επιχειρηματικότητα. Αν το αποτέλεσμα της δουλειάς μας 
δεν διαχέεται στους πολλούς, όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει νόημα. Στο πλαίσιο αυτό, 
εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές μας δράσεις, στηρίζοντας το σύστημα υγείας, 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, νέους επιστήμονες και τις τοπικές κοινωνίες όπου 
δραστηριοποιούμαστε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ ονομαστικά σε δύο χαρακτηριστικές 
δράσεις μας. Την μετατροπή της 115 Π.Μ. του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Σούδα στο πρώτο 
πράσινο κι ενεργειακά αυτόνομο στρατιωτικό αεροδρόμιο παγκοσμίως μέσα από μια χορηγία 
ύψους άνω των 3,5 εκατ. ευρώ, αλλά και στο έργο που αναλάβαμε για την μετατροπή του νησιού 
του Αη Στράτη σε πράσινο κι ενεργειακά αυτόνομο νησί.  

Σε συνδυασμό με τις κινήσεις που έχουμε κάνει εδώ και χρόνια για την βέλτιστη εταιρική 
διακυβέρνηση και την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας των συμφερόντων των 
μετόχων και συνεργατών μας, συνεχίζουμε να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα ESG, 
δηλαδή αυτά που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Και με το νέο Δ.Σ. που ελπίζουμε σήμερα να εγκρίνει η γενική μας συνέλευση, 
κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά.  

Αγαπητοί μέτοχοι,  

Θα ήθελα να κλείσω με ένα θέμα που ξέρω ότι σας απασχολεί όλους. Διαχρονικά, η εταιρεία μας 
ακολουθεί μια γενναιόδωρη πολιτική επιβράβευσης των μετόχων που μας εμπιστεύονται, με 
ισχυρή μερισματική πολιτική κι επιστροφές κεφαλαίου. Έτσι, και για τη χρήση του 2020, 
προχωρούμε στη διανομή συνολικά 40 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους μας, καθώς ήδη έχουν 
καταβληθεί από τον Δεκέμβριο  20 εκατ. ευρώ κι άλλα τόσα θα καταβληθούν το επόμενο 
διάστημα εφόσον εγκριθεί η πρότασή μας για τη διανομή επιπλέον μερίσματος συνολικού ύψους 
επίσης 20 εκατ. ευρώ.  

Θέλω για μία ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη σας και να σας 
διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να εργαζόμαστε σκληρά για το καλό της εταιρείας 
μας και της χώρας.  

 


