Νέα ηγεσία για την Ελληνική
Διαχειριστική
Εταιρεία
Υδρογονανθράκων
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ
Α.Ε.), η ανεξάρτητη εταιρεία ιδιοκτησίας του Ελληνικού
Δημοσίου, η οποία επιβλέπει και διαχειρίζεται την έρευνα και
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, τις
επενδυτικές σχέσεις και ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο διεθνών
έργων ενεργειακής υποδομής, ανακοινώνει το διορισμό νέου
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και νέου διευθύνοντος
συμβούλου.
Οι διορισμοί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έγιναν
ύστερα από σχετική πρόταση του υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη και κατόπιν έγκρισης της Μόνιμης
Διαρκούς Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Σε δήλωση του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής
Χατζηδάκης, σημείωσε ότι οι διορισμοί «σηματοδοτούν ένα νέο
κεφάλαιο για την εταιρεία, η οποία έχει τώρα ένα διευρυμένο
αντικείμενο μετά την απορρόφηση ενός αριθμού διεθνών έργων
διασυνοριακών αγωγών φυσικού αερίου, όπως είναι ο
ελληνοβουλγαρικός αγωγός (IGB), ο IGI Poseidon και ο East Med,
έργα που υποστηρίζονται από διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ
αρκετών χωρών στην περιοχή της Μεσογείου και τα οποία θα
ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου που θα επηρεάσει
κάποιες από τις πιο σημαντικές στρατηγικές εξελίξεις στην
περιοχή».

Ο νεοδιορισμένος πρόεδρος, κ. Ρίκαρντ Σκούφιας, ο
οποίος έχει διαγράψει μία διακεκριμένη καριέρα στον

τομέα της ενέργειας και της εξορυκτικής δραστηριότητας
στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική και ο
οποίος εισέρχεται στην εταιρεία με μη εκτελεστική
ιδιότητα, σχολιάζει ότι:
«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ΕΔΕΥ.
Κανένας άλλος τομέας όσο ο κλάδος της ενέργειας και των
εξορύξεων δεν εστιάζει με τόσο εμφαντικό τρόπο στην εταιρική
διακυβέρνηση και ιδίως στην περιβαλλοντική και την κοινωνική
διακυβέρνηση (ΠΚΕ). Αποτελεί προνόμιο η πρόσκληση να ηγηθούμε
ενός τόσο επιφανούς διοικητικού συμβουλίου, με διακεκριμένες
σταδιοδρομίες στην Ελλάδα, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, την
Κύπρο, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και όλοι ανυπομονούμε
να συνεργαστούμε στενά με την εκτελεστική ομάδα και να
καθοδηγήσουμε την εταιρεία σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης
και συνεχούς επιτυχίας».
Ο κ. Αριστοφάνης Στέφατος, ο νεοδιορισμένος Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από
μια επιτυχημένη καριέρα ως εκτελεστικό στέλεχος στη βιομηχανία
πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας, όπου υπηρέτησε ως
COO, CEO και σε μη εκτελεστικούς ρόλους, δηλώνει ότι: «οι
ευκαιρίες που προσφέρει η έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα είναι σημαντικές.
Σήμερα, εξασφαλίζοντας αυτές τις ευκαιρίες, δίνουμε στη χώρα
τη δυνατότητα να διευρύνει τις πιθανές στρατηγικές επιλογές
για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των
δεσμεύσεων της Ελλάδας για εναλλακτικές πηγές ενέργειας και
την προοδευτική απανθρακοποίηση. Σκοπός μας είναι η ΕΔΕΥ να
αναγνωρίζεται από τους επενδυτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
ως ένας αποτελεσματικός, διαφανής και αφοσιωμένος εταίρος που
ακολουθεί τα υψηλότερα διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά
πρότυπα».

