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Προφίλ οµίλου ΕΠΑ


Η ΕΠΑ, µε πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελεί ένα σύγχρονο και
ανταγωνιστικό όµιλο εταιρειών, που η παρουσία του στον τοµέα της ενέργειας
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο δυναµισµό.



Στηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών µε

σαφή κοινωνικοκεντρική και πελατοκεντρική κατεύθυνση.


Παρέχει φυσικό αέριο σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας µε συνεχείς
επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου.



ιασφαλίζει την επάρκεια και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας µε
µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας αερίου, µέσω αγωγών και υγροποιηµένου
φυσικού αερίου.



Αναπτύσσει σηµαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως
κόµβος διαµετακόµισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες µε πλούσια
κοιτάσµατα.

Η ΕΠΑ οικονοµικά εύρωστη & υγιής εταιρεία
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• Η ΕΠΑ έχει πετύχει τόσο στη χρήση του 2016 όσο και τις προηγούµενες χρήσεις
αξιοσηµείωτα οικονοµικά αποτελέσµατα.
• Τα εν λόγω Οικονοµικά αποτελέσµατα έχουν επιτευχθεί µε Ίδια Κεφάλαια και χωρίς να
έχει καταφύγει σε δανεισµό.
• Κατά το 2017 καταγράφονται αυξηµένος κύκλος εργασιών και EBITDA οµίλου, µε ελαφρά
µείωση καθαρής κερδοφορίας της µητρικής εταιρίας λόγω του πλήρους ανοίγµατος της
αγοράς και της σηµαντικής αύξησης του ποσοστού των δηµοπρασιών.

4

Ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας
• Επέκταση του δικτύου διανοµής σε 18 πόλεις της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, της ηπειρωτικής Ελλάδας, της Εύβοιας και της
Κεντρικής Μακεδονίας.
• Πρόσθετη αύξηση της κατανάλωσης, κατά 4-5 bcm συνολικά, για τα
επόµενα 15 χρόνια, που αντιστοιχεί σε αύξηση της µέσης
κατανάλωσης, κατά 0,35 bcm ετησίως, η οποία συνεπάγεται,
παράλληλα, και µείωση του εκπεµπόµενου CO2, ανερχόµενη σε 2,8
χιλ. τόνους.
• Το µήκος των νέων δικτύων διανοµής χαµηλής πίεσης και των γραµµών
εξυπηρέτησης, που θα κατασκευαστούν µέχρι το τέλος του 2021,
εκτιµώνται σε περίπου 1.157 χιλιόµετρα, τα οποία θα προστεθούν στα
450 χιλιόµετρα του ήδη υπάρχοντος δικτύου διανοµής.
• Ο προϋπολογισµός για την κατασκευή και λειτουργία είναι περίπου
300 εκατοµµύρια € και ο αριθµός των νέων συνδέσεων αναµένεται
να ανέλθει σε 90.000.
• Υιοθέτηση νέων καινοτόµων τεχνικών για τον εφοδιασµό των αστικών
περιοχών και των µεµονωµένων καταναλωτών που βρίσκονται µακριά
από το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς (π.χ. Λιβαδειά, Καρπενήσι,
Ορεστιάδα, Άµφισσα, Πάτρα, µεµονωµένα ξενοδοχεία, θερµοκήπια και
βιοµηχανικές µονάδες), µε χρήση CNG και LNG.
• Βρίσκεται υπό ολοκλήρωση το επιχειρηµατικό σχέδιο για την
τροφοδοσία της υτικής Μακεδονίας και ειδικότερα των πόλεων της
Καστοριάς, Άργος Ορεστικού και Γρεβενών. Θα ακολουθήσει σε β’
φάση η τροφοδοσία της Ηπείρου (Γιάννενα, Ηγουµενίτσα, Πρέβεζα,
Άρτα), ενώ προωθείται το Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τη ΕΗ για την
τροφοδοσία της Πάτρας, της Κρήτης και άλλων Νήσων.

“ ΟΓΜΑ» ως «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΓΕΩΣΤΡΑTΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ»


Ζωτικός Χώρος


Ενδοχώρα (Heart land – Domestic Market)



Περιφερειακή Ζώνη / ακτύλιος Επιρροής – Ανάσχεσης / Άµεσο γειτονικό περιβάλλον



Ευρύτερος Γεωγραφικός Μετασχηµατισµός



Χρόνος ως παραµετρική µεταβατικότητα / µεταβλητότητα



«Εργαλειοθήκη»


Εφαρµοσµένη ενεργειακή διπλωµατία / Πεδία ιεθνών ιαπραγµατεύσεων



υνατότητες (potentials)



Ικανότητες (Capabilities)



Συµµαχίες (Alliances – Partnerships)



Απαραίτητες χωρητικότητες (Capacities)



Τεχνοκρατική θεώρηση των projects / “excessive geopolitics vs financial viability of the projects



Οραµατικοί Προσδιορισµοί (Visions) *
* 03.10.2017 : Αλέξης Τσίπρας : Το µέλλον πρέπει να βασιστεί σε ένα ευρωπαϊκό όραµα…

Ελλάδα – Η πύλη προς την Ευρώπη

Capacities:
TAP:
IGI:
Eastmed:

10 – 20 bcma
10 – 20 bcma
10 – 16 bcma

IGB:

3 – 5 bcma
Revythousa:
5 – 7 bcma
Alexandroupolis FSRU: 3 – 6 bcma

Η Βόρεια Ελλάδα ως ενεργειακός κόµβος

Optional
Petrochemical Gas
Phase Technology
Plant in ΒΙΠΕ

Thessaloniki
Port

HELPE

South
Greece

LNG
Bunkering

South Kavala
Underground
Storage

Ελλάδα – Η πύλη προς την Ευρώπη
Έργα µείζονος σπουδαιότητας θα ενισχύσουν την εθνική και περιφερειακή ενεργειακή
ασφάλεια και θα συµβάλλουν καθοριστικά στη δηµιουργία κόµβου διαπραγµάτευσης
φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Το βασικό χαρακτηριστικό των έργων που συµµετέχουµε,
είναι η αντικειµενική επιχειρηµατική αξία και προοπτική
τους, σε αντίθεση µε έργα που σχεδιάζονται µε καθαρά
γεωπολιτικά κριτήρια.

Slovenia

Hungary
Romania

Croatia
B&H

Συνεισφορά της ΕΠΑ σε:

■

Southern Gas Corridor / TAP (Η ΕΠΑ αγοραστής 10%

Italy

Bulgaria
MontenegroKosovo
Albania FYROM

συνολικής ποσότητας από Κοινοπραξία SD2)

■
■

Αγωγός IGΒ (Συµµετοχή ΕΠΑ ως µέτοχος και χρήστης)
Τερµατικό LNG στη Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη)

LNG
Turkey

Greece
LNG

(ΕΠΑ υποστηρικτής βιώσιµης υλοποίησης – εξετάζεται
συµµετοχή)

■

Cyprus
Lebanon
Israel

Αγωγός Poseidon / Νοτιοανατολικός Ευρωπαϊκός
ιάδροµος- South East European Corridor

(ανάπτυξη µιας νέας διαδροµής τροφοδοσίας ρωσικού φυσικού
αερίου προς την Ευρώπη, σε πλήρη συµµόρφωση µε νοµοθεσία
ΕΕ)

■

Russia

Serbia

Αγωγός EastMed (έργο τεχνικά εφικτό, οικονοµικά βιώσιµο
και εµπορικά ανταγωνιστικό)

Egypt

TAP
SEEC
East Med
IGI Poseidon
IGI Onshore

IGB
Other Interconnectors
LNG Terminal
IGI

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

