
Συνέντευξη του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο FORBES – H ενεργειακή μετάβαση θα είναι 

διαρκείας και θα κοστίσει ακριβά 

 

Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας θα είναι διαρκείας και θα κοστίσει ακριβά, 

τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, στη 

συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην ελληνική έκδοση του "Forbes". Ο κ. 

Μυτιληναίος ασκεί κριτική στην Ε.Ε., η οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά, βιάστηκε και 

προσεγγίσει το θέμα της ενεργειακής μετάβασης με άναρχο τρόπο και χωρίς σχέδιο. 

Ταυτόχρονα, ο κ. Μυτιληναίος επισημαίνει ότι δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια στους πολίτες 

σε σχέση το υπερφιλόδοξο πλάνο μείωσης των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη. Ως προς τη 

γεωπολιτική διάσταση της κρίσης, ο ίδιος εκτιμά ότι θα απαιτηθεί αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα για να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία.  

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο ίδιος επισημαίνει ότι η νέα μετάλλαξη Όμικρον βάζει φρένο και 

απειλεί τις θετικές προοπτικές, ωστόσο δηλώνει αισιόδοξος ότι το 2022 θα είναι μια καλύτερη 

χρονιά. 

Για τον τομέα της μεταλλουργίας ο κ. Μυτιληναίος εκτιμά ότι οι τιμές του αλουμινίου θα 

συνεχίσουν την ανοδική πορεία τους για αρκετό καιρό, αν και, όπως λέει, θα πρέπει να είμαστε 

προετοιμασμένοι και για την πιθανότητα απροειδοποίητης πτώσης. Ο κ. Μυτιληναίος δηλώνει 

εξαιρετικά αισιόδοξος για την πορεία του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι οι 

προοπτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι πολλές και η MYTILINEOS έχει στόχο να τις 

αξιοποιήσει. Μεταξύ αυτών, όπως λέει, περιλαμβάνονται και οι ευκαιρίες που ανοίγονται 

μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.  

- Οικονομία και κοινωνία βιώνουν τις επιπτώσεις μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. 

Πώς φτάσαμε στο σημείο οι απλοί καταναλωτές να είναι εκτεθειμένοι στις χρηματιστηριακές 

διακυμάνσεις της ενέργειας; Μήπως το ενεργειακό μοντέλο της Ε.Ε. βασίστηκε σε 

λανθασμένες υποθέσεις; Εκτιμάτε ότι η Ευρώπη γενικότερα, αλλά και η Ελλάδα ειδικά, 

βιάστηκαν να υιοθετήσουν μια επιθετική στρατηγική ενεργειακής μετάβασης; Και, βέβαια, 

μήπως δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς προς τα ενδιαφερόμενα μέρη το κόστος αυτής της 

μετάβασης;  

Μέσω αυτών των ερωτημάτων θίγονται πολλές από τις διαστάσεις ενός ούτως ή άλλως 

σύνθετου ερωτήματος, όπως αυτού της ενεργειακής κρίσης. Μιας κρίσης που είχε πολλές 

δεκαετίες να μας "χτυπήσει την πόρτα", από την κρίση του 1973. Η Ευρώπη όντως βιάστηκε, 

αλλά δεν είναι η μόνη που προσεγγίζει το ζήτημα με αυτόν τον άναρχο τρόπο. Χωρίς σχέδιο, 

χωρίς τις απαραίτητες επενδύσεις, χωρίς την εξασφάλιση ενός εκ των βασικότερων αγαθών του 

πληθυσμού, που είναι φυσικά η ενέργεια, σε προσιτές τιμές για τις βιομηχανίες και τα 

νοικοκυριά και χωρίς διακοπές. Διότι ναι μεν αποφασίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες ότι το 

καύσιμο της μετάβασης θα είναι το φυσικό αέριο, ωστόσο δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές για 

να δεχθούν το αέριο ως καύσιμο μετάβασης, ούτε έχουν γίνει οι απαραίτητες επενδύσεις. 

Αντιθέτως, το μόνο που βλέπουμε να προχωρά είναι αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, που είναι 

πολύ θετικά ως κινήσεις, αλλά έχουν αναπόφευκτες απώλειες ως μέσα παραγωγής όταν δεν 

συντρέχουν οι ιδανικές συνθήκες (ηλιοφάνεια, ισχυροί άνεμοι). Οι διαταραχές στις τιμές που 



καταλήγουν στους καταναλωτές οφείλονται εν πολλοίς στη λανθασμένη διαχείριση του 

φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για επενδύσεις που θα μετρίαζαν, αντί να 

αυξάνουν, την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Αυτό συνδέεται άμεσα τόσο με την 

ασφάλεια εφοδιασμού όσο και με τον βαθμό έκθεσης της ευρωπαϊκής οικονομίας στις διεθνείς 

διακυμάνσεις τιμών. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη επένδυσε σε μια πολιτική "ο ρυπαίνων πληρώνει" 

(το γνωστό χρηματιστήριο των ρύπων CO2), χωρίς να εκτιμήσει ότι οι ρύποι τελικά θα βάρυναν 

υπέρμετρα τους τελικούς καταναλωτές, και μάλιστα νωρίτερα από όσο υπολόγιζε. Δεν εξήγησε 

στους πολίτες ότι ο στόχος είναι –και σωστά– η μείωση των ρύπων, αλλά αυτό θα κοστίσει και 

πολύ. 

Για να προχωρήσουμε μπροστά υπεύθυνα και συνειδητά, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η 

μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας θα είναι διαρκείας και θα κοστίσει ακριβά. Οι 

πολιτικοί −θεσμικά και παραδοσιακά− έχουν την ευθύνη αυτής της ενημέρωσης της κοινής 

γνώμης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν αρκεί να λέμε ότι κοιτάζουμε μπροστά, πρέπει να έχουμε 

σπείρει πρώτα το έδαφος στο οποίο σκοπεύουμε να πορευθούμε. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν 

διακυβεύεται μόνο η ίδια η μετάβαση, αλλά και η ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών και η 

ανάπτυξη της οικονομίας. 

- Είχατε δηλώσει ότι η κρίση που βιώνουμε θα είναι η πρώτη από πολλές εάν δεν αλλάξει η 

στάση της Ε.Ε. Επιμένετε στην άποψή σας; Έχουν γίνει αντιληπτά από τις Βρυξέλλες τα 

μηνύματα της κρίσης;  

Τα μηνύματα της κρίσης είναι εδώ, όπως ήταν και τα προμηνύματα. Θέλω να πιστεύω πως 

έχουν γίνει αντιληπτά, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μέχρι να δούμε με πράξεις 

ουσιαστική ανταπόκριση από την πλευρά των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά κυρίως από τις 

Βρυξέλλες. Όσον αφορά τη συνέχεια της κρίσης ή την εμφάνιση νέων κρίσεων, θα χαρώ 

ιδιαιτέρως αν διαψευστώ, αλλά το υπερφιλόδοξο πλάνο μείωσης των τοπικών εκπομπών στην 

Ευρώπη, ενώ βασίζεται σε αγνές προθέσεις, δυστυχώς δεν αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στους 

πολίτες. Η ενεργειακή μετάβαση θα κοστίσει σε όλους μας και θα κοστίζει για αρκετά χρόνια 

ακόμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό στους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να 

είναι αρωγοί της προσπάθειας. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη πρέπει ακόμα να επενδύσει σε 

υποδομές φυσικού αερίου, ώστε να είναι πιο ομαλή η μετάβαση.  

- Σας ανησυχεί, σε μακροοικονομικό επίπεδο, η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων; Τι 

κινδύνους εγκυμονεί για την ανάκαμψη της οικονομίας; Είστε αισιόδοξος ή απαισιόδοξος για 

τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας; 

Το "κλειδί" σε μακροοικονομικό επίπεδο βρίσκεται συνήθως στην κατανόηση των τάσεων των 

παγκόσμιων αγορών. Ναι μεν μας ενδιαφέρει η Ελλάδα στην προκειμένη, αλλά πολλά από όσα 

συμβαίνουν συνήθως είναι "απόνερα" από τα τεκταινόμενα στο εξωτερικό. Υπήρχε ένα θετικό 

momentum, στο οποίο η νέα μετάλλαξη Όμικρον φαίνεται να βάζει φρένο και να απειλεί τις 

θετικές προοπτικές. Ταυτόχρονα, απειλείται από τις δυσκολίες της παραγωγής να ανταποκριθεί 

στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, από τα ενεργειακά κοστολόγια και από την ασυνήθιστη 

δημοσιονομική ανοχή των νομισματικών Αρχών. Ο πληθωρισμός, λοιπόν, είναι αποτέλεσμα 

όλων αυτών των δυνάμεων.  



Επομένως, η ανισορροπία είναι πολυπαραγοντική. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο να 

υπάρχει παγκόσμια ανάκαμψη −στην Ελλάδα εντονότερη λόγω της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ– 

και αυτή να απειλείται από όλες τις παραπάνω αντίρροπες δυνάμεις. Είμαι, ωστόσο, 

αισιόδοξος ότι η χώρα μας μπορεί να ανταποκριθεί και με τη σωστή αξιοποίηση του Ταμείου 

Ανάκαμψης, και το 2022, αν δεν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα η μετάλλαξη Όμικρον, θα είναι μια 

καλύτερη χρονιά.  

- Είχατε πρωτοστατήσει ως βιομηχανία στην ανάδειξη του προβλήματος του ενεργειακού 

κόστους που επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Πρόσφατα 

ανακοινώσατε ότι η σύμβαση που υπογράψατε με τη ΔΕΗ θα είναι η τελευταία και ότι στη 

συνέχεια θα στραφείτε στις ΑΠΕ για την ηλεκτροδότηση της Αλουμίνιον. Τι σημαίνει για τον 

μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας της χώρας αυτή η μετάβαση; 

Το ενεργειακό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα όταν έχουμε 

να ανταγωνιστούμε άλλες σε διεθνές πεδίο. Φέτος καταλήξαμε σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για την 

ηλεκτροδότηση του Αλουμινίου της Ελλάδος, μια συμφωνία που είναι ικανοποιητική και για τα 

δύο μέρη. Ωστόσο, πράγματι έπειτα από 60 χρόνια η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ θα 

ολοκληρωθεί με το τέλος της συμφωνίας. Στόχος μας είναι η ηλεκτροδότηση του εργοστασίου 

να γίνει συνδυαστικά από πηγές χαμηλού και μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, 

συμπεριλαμβανομένου του νέου σταθμού CCGT και μονάδων ΑΠΕ (της Εταιρείας ή/και μέσω 

PPAs). H προσπάθεια της κυβέρνησης για την υλοποίηση του Green Pool θα βοηθήσει το 

σύνολο της ενεργοβόρου βιομηχανίας της χώρας να αναλάβει σημαντικό ρίσκο 

χρηματοδοτώντας απευθείας νέες μονάδες ΑΠΕ, παράλληλα βελτιστοποιώντας και μερικώς 

αντισταθμίζοντας το κόστος που προκύπτει από την ανάγκη προσαρμογής της στοχαστικής ΑΠΕ 

στο προφίλ κατανάλωσης της βιομηχανίας. Το "πρασίνισμα" του αλουμινίου, που ήδη έχει 

κατορθώσει να λάβει την πολύ σημαντική πιστοποίηση ASI, δεν θα μπορούσαμε να το 

φανταστούμε πριν από 10 χρόνια, και όμως σήμερα αυτό είναι που προδιαγράφει το μέλλον 

μας. Η MYTILINEOS αυτονομείται γιατί έχει θέσει στέρεες βάσεις εδώ και χρόνια και πια βλέπει 

πως αποδίδουν οι συνέργειες μεταξύ των Τομέων της.  

Η Ευρώπη βιάστηκε στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης, αλλά δεν είναι η μόνη που 

προσεγγίζει το ζήτημα με αυτόν τον άναρχο τρόπο 

- Να μείνουμε λίγο ακόμη στην κρίση και στη γεωπολιτική διάστασή της. Η Ευρώπη βρέθηκε 

για ακόμα μία φορά σε δυσμενή θέση εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησής της από τον 

μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας, τη Ρωσία. Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές για τη 

μείωση αυτής της εξάρτησης και ποιες είναι αυτές;  

Είναι γεγονός πως η Ρωσία παραμένει αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού 

αερίου. Ο βασικός λόγος είναι το άφθονο φυσικό αέριο που διαθέτει, ενώ παράλληλα έχει 

"χτίσει" ένα ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο (pipeline network) για την εμπορία του. Αυτό είναι 

ένα ζήτημα ουσιαστικά γεωπολιτικό και, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ουδείς είναι σε θέση να 

γνωρίζει τι κατάληξη θα έχει. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση στη λειτουργία του ρωσικού 

αγωγού Nordstream 2 −που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής− 

επιδεινώνει το πρόβλημα της προμήθειας στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν αναλογιστούμε δε ότι 

μόνο αυτός θα μεταφέρει το 1/4 του συνολικού αερίου που εξάγει η Ρωσία και ότι λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι χρειάστηκε να 



καταναλωθούν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 

τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι αποθήκες δεν είναι και τόσο γεμάτες εν όψει του 

χειμώνα που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό. Παράλληλα, το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου της 

Ευρώπης (Groningen) έχει σχεδόν εξαντληθεί, ενώ οποιεσδήποτε σκέψεις για αξιοποίηση 

ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων εντός της Ε.Ε. προσκρούουν στην πράσινη συμφωνία. Ο 

μετριασμός της εξάρτησης αυτής περνά μέσα από τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης 

στην παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, την επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ, την 

αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου και του επενδυτικού περιβάλλοντος για τις 

απαραίτητες επενδύσεις χαμηλού και μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος για εφεδρείες, τη 

στήριξη της αναγκαίας τεχνολογικής προόδου και οικονομικής ωριμότητας της αποθήκευσης 

ενέργειας μεγάλης διάρκειας και την ενίσχυση των διασυνδέσεων. Όμως είναι δεδομένο ότι θα 

απαιτηθεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Επομένως, 

υπό αυτές τις συνθήκες, η μείωση της εξάρτησής μας από τη Ρωσία φαίνεται πως θα αργήσει 

να έρθει 

  

- Διανύουμε μια εξαιρετικά ευνοϊκή περίοδο για τον κλάδο του αλουμινίου. Για πόσο 

εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί ο ανοδικός κύκλος και από τι θα εξαρτηθεί η θετική πορεία; 

Φέτος η κατάσταση στα commodities έχει αλλάξει λόγω της αλλαγής πλεύσης της Κίνας, η 

οποία σιγά-σιγά στρέφεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη 

απανθρακοποίησης χωρίς να αυξάνει αλόγιστα την παραγωγή. Ωστόσο, η ανοδική πορεία των 

τιμών του αλουμινίου στηρίζεται και στη θετική στάση της αγοράς, αλλά και σε πολλούς ακόμα 

εξωγενείς παράγοντες. Για παράδειγμα, η Ρωσία το καλοκαίρι επέβαλε φόρο στις εξαγωγές 

αλουμινίου, γεγονός που επηρέασε τις τιμές. Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη έχει μειωθεί 

σημαντικά η παραγωγή του μετάλλου λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης στο κόστος 

παραγωγής. Όπως ανέφερε σε πρόσφατη έκθεσή της η Goldman Sachs, δεν πρόκειται να 

σταματήσει σύντομα το ράλι της τιμής του αλουμινίου, καθώς η τιμή του μετάλλου 

υποστηρίζεται τόσο από την έλλειψη προσφοράς στην παγκόσμια αγορά όσο και από την 

αυξανόμενη ζήτηση. Φαίνεται, λοιπόν, πως οι τιμές θα συνεχίσουν την ανοδική πορεία τους για 

αρκετό καιρό, όμως υπάρχει πάντα η πιθανότητα απροειδοποίητης πτώσης και γι’ αυτό πρέπει 

να είμαστε προετοιμασμένοι. Η MYTILINEOS, ως καθετοποιημένος παραγωγός αλουμινίου, 

βρίσκεται στο πρώτο τεταρτημόριο ανταγωνιστικότητας του κόστους παραγωγής παγκοσμίως 

έπειτα από επιτυχημένη υλοποίηση 4 προγραμμάτων βελτίωσης του κόστους παραγωγής, 

βελτιώνοντας όλες τις παραμέτρους κόστους, με αποτέλεσμα οι κραδασμοί της αγοράς να μας 

επηρεάζουν όσο λιγότερο γίνεται.  

- Στον τομέα των κατασκευών πότε θα αρχίσει να αποδίδει για την εταιρεία και τους 

μετόχους η στροφή που κάνατε στα έργα βιώσιμης ανάπτυξης; Ποιες είναι οι προοπτικές για 

τη συγκεκριμένη αγορά σε Ελλάδα και εξωτερικό; 

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ήδη βρίσκεται σε πορεία κερδοφορίας, πιστοποιώντας 

την επανεκκίνησή του μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Μέσα στο 2021 συμφωνήθηκαν 

πολλά έργα τα οποία αυξάνουν το ανεκτέλεστο. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή 

δύο νέων υποσταθμών στη Γεωργία, γεγονός που σηματοδοτεί τη δυναμική εισχώρηση του 

Τομέα στον χώρο του Transmission & Distribution. Έργα του Τομέα προχωρούν και σε Ευρώπη, 



Υποσαχάρια Αφρική και άλλες περιοχές. Επιπλέον, στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων 

έχουμε ήδη λάβει την αναγνώριση της αγοράς ως Turn-Key Contractor έργων μεγάλης 

κλίμακας, γεγονός που αποδεικνύει την τεχνογνωσία μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

νέας κατεύθυνσης του Τομέα είναι η υλοποίηση του έργου ενεργειακής αξιοποίησης 

απορριμμάτων "Protos Energy Facility" στο Cheshire του Ηνωμένου Βασίλειου. Ο Τομέας 

συμμετέχει ενεργά και σε συζητήσεις για περαιτέρω δυνατότητες ανάληψης παρόμοιων έργων, 

ενώ στοχεύει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, και 

ιδιαίτερα για έργα τα οποία προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι προοπτικές, λοιπόν, σε Ελλάδα 

και εξωτερικό είναι πολλές και στη MYTILINEOS στόχος μας είναι να τις αξιοποιήσουμε. 

- Η MYTILINEOS ήταν από τις εταιρείες που πρωτοπόρησαν στην ελληνική αγορά ως προς την 

υιοθέτηση των κανόνων ESG, τόσο με τη θέσπιση φιλόδοξων πράσινων στόχων όσο και με τις 

αλλαγές στην κοινωνική λογοδοσία και την υιοθέτηση σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης. 

Πώς αποτιμάτε τις αλλαγές αυτές που έχουν γίνει στην εταιρεία; Βγήκατε ενισχυμένοι από 

τις αλλαγές αυτές και σε ποιο επίπεδο; 

Η MYTILINEOS ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που υιοθέτησε τους κανόνες ESG και 

δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένους, κλιματικά φιλόδοξους αλλά και υλοποιήσιμους στόχους. 

Αυτές, όμως, οι δεσμεύσεις δεν προέκυψαν απλώς τυχαία φέτος. Εδώ και πολλά χρόνια 

στηριζόμαστε στη φιλοσοφία αυτή και δείχνουμε τον δρόμο για μια πιο πράσινη και 

περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία. Την ίδια στιγμή στηρίζουμε την κοινωνία – τόσο εθνικά όσο 

και σε τοπικό επίπεδο. Σίγουρα οι αλλαγές μάς έχουν εξελίξει και σίγουρα για εμάς δεν θα 

είναι μια φούσκα το ESG, γι’ αυτό και δημιουργήσαμε τη Γενική Διεύθυνση Αειφορίας και ESG. 

Πρόσφατα μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ISS, η MYTILINEOS, όσον αφορά τα κριτήρια 

ESG, βρέθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στις εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης και του 

δείκτη FTSE Athex 25. Επίσης, το γεγονός ότι η πλειονότητα των επενδυτών προσανατολίζεται 

πλέον σε εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια ESG δείχνει μια αλλαγή στην αγορά, που φαίνεται 

να επιβραβεύει εταιρείες σαν την MYTILINEOS. Έτσι, η πλούσια ESG δράση τονώνει την 

αξιοπιστία μας τόσο ως προς τους ξένους μετόχους μας όσο και ως προς την Ελλάδα. 

Οι τιμές του αλουμινίου φαίνεται ότι θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία για αρκετό 

καιρό, όμως υπάρχει πάντα η πιθανότητα απροειδοποίητης πτώσης 

- Το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείται ως μια από τις μεγάλες ευκαιρίες για την ελληνική 

οικονομία, για την υλοποίηση κρίσιμων σύγχρονων υποδομών, τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς. Είστε 

ικανοποιημένος από τον σχεδιασμό που έχει γίνει; Πώς η MYTILINEOS σκοπεύει να 

συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας;  

Όταν προέκυψε το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είχαμε μια συζήτηση στον ΣΕΒ για το ποιοι 

είναι οι κατάλληλοι φορείς να διαχειριστούν τα ποσά του Ταμείου. Τελικώς, καταλήξαμε ότι 

αυτός που έχει την τεχνογνωσία να διαχειριστεί τα κονδύλια με κριτήρια πραγματικής 

οικονομίας και αναγκών είναι οι τράπεζες και χαίρομαι ιδιαιτέρως για αυτή την απόφαση από 

κυβερνητικής πλευράς. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στην κυβέρνηση να 

προχωρήσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα –που μέχρι στιγμής βρίσκεται σε καλό δρόμο− 

και να το εντείνει ακόμα περισσότερο έχοντας το επιπλέον κριτήριο όλων αυτών των 

σημαντικών κονδυλίων (100 δισ. ευρώ στα επόμενα 4 χρόνια) που αναμένεται να έρθουν. 



Παράλληλα, έχω την αίσθηση ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη οργανωθεί και θα 

μπορέσουν να δείξουν μεγάλο ποσοστό απορροφητικότητας, κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι 

ισχύει για τις μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρειαστούν μεγάλη βοήθεια 

και μεταρρυθμιστική προσπάθεια για να προσαρμοστούν. Η MYTILINEOS, από την πλευρά της, 

έχει δείξει ότι μπορεί να βάζει και πλάτη για την ανάκαμψη της χώρας αλλά και την ικανότητα 

να αναλαμβάνει projects που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, εξάλλου, έχει δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής μετά και τον μετασχηματισμό που 

πραγματοποιήσαμε και είναι έτοιμος για την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που 

διαγράφονται. 

- Έχετε θέσει ως στόχο, στην αγορά της ενέργειας, η MYTILINEOS να καταστεί ο μεγάλος 

πόλος απέναντι στη ΔΕΗ. Τι σημαίνουν για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ, όπως εσείς, οι 

πρόσφατες εξελίξεις με την ΑΜΚ και την πώληση του διαχειριστή του δικτύου διανομής 

ΔΕΔΔΗΕ;   

Η παρουσία της MYTILINEOS ως έτερου πόλου παραγωγής και παροχής ενέργειας παραμένει 

βασικός και εφικτός στόχος για την Εταιρεία. Βασική προϋπόθεση στην προσπάθειά μας αυτή 

συνιστά ούτως ή άλλως η αυτονόητη και πάγια στήριξή μας για την ενδυνάμωση της ΔΕΗ, 

αναγνωρίζοντας, φυσικά, τον ρόλο που έχει παίξει επί δεκαετίες τόσο στον εξηλεκτρισμό της 

χώρας όσο στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και των ελληνικών νοικοκυριών. Εξάλλου, η 

μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία μας με τη ΔΕΗ έχει συμβάλει τα μέγιστα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ και ο μετασχηματισμός της 

σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία αποτελούν ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για τον βασικό 

ενεργειακό πυλώνα της χώρας. Το άνοιγμα της αγοράς, η διαφάνεια, η εύκολη και αξιόπιστη 

πληροφόρηση και η δυνατότητα σύγκρισης των προϊόντων των προμηθευτών συνιστούν 

αναγκαίες και ιδιαίτερα σημαντικές προϋποθέσεις τόσο για την ενδυνάμωση του ρόλου των 

καταναλωτών όσο και γενικότερα της αγοράς ενέργειας – του ανταγωνισμού 

συμπεριλαμβανομένου. Επομένως, μόνο θετικές μπορούν να κριθούν οι παραπάνω εξελίξεις 

για τον κλάδο. 

- Έχετε δηλώσει ότι το 2022 θα είναι έτος απογείωσης για τη MYTILINEOS. Καθώς κλείνει η 

χρήση του 2021 και εισερχόμαστε στη νέα χρονιά, μπορείτε να επαναβεβαιώσετε αυτή την 

πρόβλεψη; 

Πράγματι ανέφερα ότι η εταιρεία μας το 2022, αν δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική εξέλιξη, 

πρόκειται να διπλασιάσει τα μεγέθη της σε σχέση με το 2019. Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να 

ακούγεται μεγαλεπήβολη, αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα για την εταιρεία. Φέτος 

βρισκόμαστε εν μέσω ενός τεράστιου επενδυτικού προγράμματος, από τα μεγαλύτερα στη 

χώρα, και στηριζόμαστε στην καινοτομία για τις δραστηριότητές μας. Σε συνδυασμό με την 

πορεία των commodities και την παρακολούθηση του κόστους, η MYTILINEOS τον επόμενο 

χρόνο θα "αλλάξει κατηγορία". Το 2022 θα τεθεί σε λειτουργία η υπερσύγχρονη και εξαιρετικά 

αποδοτική νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826 MW με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), η οποία 

θα μπορεί να τροφοδοτεί και το εργοστάσιο του Αλουμινίου και θα στηρίξει την εθνική 

ενεργειακή μετάβαση και επάρκεια. 


