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Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που έφερε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και για περισσότερα 
από τριάντα συναπτά χρόνια παραμένει ο βασικός προμηθευτής του καυσίμου στη χώρα, 
επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη σύζευξη μεταξύ εγχώριας ζήτησης και διεθνούς προσφοράς. 
Πραγματοποιώντας μια κολοσσιαία επένδυση για τα ελληνικά δεδομένα που ξεπερνά τα 
3,2 δισ. ευρώ, η εταιρεία μας δημιούργησε από το μηδέν τις υποδομές για την εισαγωγή 
και την ασφαλή διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, βελτιώνοντας έτσι την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. 
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Αποστολή της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να προσφέρει εγγυημένη ασφάλεια εφοδιασμού 
της χώρας. Να κρατά τη ζωή ενεργή στηρίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τη 
συγκράτηση του ενεργειακού κόστους και την απορρόφηση ενός σημαντικού ποσοστού 
των διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου. Η εταιρεία είναι σήμερα σε θέση 
να εγγυάται την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, και να προχωρά σε στοχευμένες παρεμ-
βάσεις, χάρη στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό, που την καθιστά μια 
ισχυρή, σύγχρονη καθετοποιημένη επιχείρηση ενέργειας, με μεγάλη εμπειρία, διαφορο-
ποιημένες πηγές εφοδιασμού και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της.

Παράλληλα, με την πλούσια ενεργειακή διπλωματία που αναπτύσσει και τα μεγάλα 
διεθνή έργα στα οποία πρωταγωνιστεί, μετατρέπει την Ελλάδα σε περιφερειακό ενεργει-
ακό κόμβο, αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική της θέση. 

Την ίδια στιγμή, με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και άρτια μελετημένες πρωτοβουλίες, 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας τροφοδοτεί την ελληνική βιομηχανία με φυσικό αέριο συνεισφέρο-
ντας στη μείωση του κόστους παραγωγής της και σπάει την ενεργειακή απομόνωση των 
απομακρυσμένων περιοχών και καταναλωτών αξιοποιώντας τεχνολογικές καινοτομίες, 
όπως το Πεπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG) και το Υγροποιημένο Φυσικό αέριο (LNG). 



Για όλους αυτούς τους λόγους 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι 
ταυτισμένη με την ενέργεια – 
ενέργεια οικονομική, 
περιβαλλοντικά φιλική και 
προσιτή σε όλους, ενέργεια 
που πάει τη χώρα μπροστά.

Συγχρόνως, η εταιρεία μας προετοιμάζεται ήδη για το μέλλον, υιοθετώντας μια ολιστική 
προσέγγιση στην ενέργεια και το «πράσινο» αύριο. Για αυτό σχεδιάζει νέες καινοτόμες 
υπηρεσίες και προϊόντα και επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε περισσότερους τομείς, όπως 
είναι οι ΑΠΕ και οι εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, τροφοδοτεί τις 
μεταφορές με την ανάπτυξη της αεριοκίνησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και 
ιδιώτες να κινούνται οικονομικότερα και οικολογικά. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμβάλλει καθοριστικά 
στην απολιγνιτοποίηση και στην αντικατάσταση των ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροποαραγωγής 
με μονάδες φυσικού αερίου, ενώ εισάγει τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές της 
Ανατολικής Μεσογείου στην εποχή του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). 

Μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατάφερε να μετεξελιχθεί 
από εταιρεία αερίου σε μια ολοκληρωμένη 
εταιρεία ενέργειας, με καθετοποιημένη 
λειτουργία, αλλά και να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα της στη βασική της εμπορική 
δραστηριότητα, ενώ αναδείχθηκε πρωτοπόρος 
στην υιοθέτηση νέων δραστηριοτήτων και 
επέκτεινε τις δραστηριότητές της εκτός των 
συνόρων της Ελλάδας. 

Με αυτά τα πολύ σημαντικά κεκτημένα στο ενεργητικό της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αντιμετωπίζει 
τις σύγχρονες προκλήσεις διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη στιβαρή ανάπτυξη όλων των 
δραστηριοτήτων της με όρους βιωσιμότητας, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων της. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ταυτισμένη με την ενέργεια – 
ενέργεια οικονομική, περιβαλλοντικά φιλική και προσιτή σε όλους, ενέργεια που πάει τη 
χώρα μπροστά. 



ΙΙ. 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

A. ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία, με δυναμική παρουσία 
στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών 
κοινωνιών, προσφέροντας φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και κτίρια, σε βιομηχανικούς 
καταναλωτές, ηλεκτροπαραγωγούς, υφιστάµενες Εταιρείες Παροχής Αερίου και στις  
χερσαίες μεταφορές.

Με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στοχευμένες επενδύσεις, η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
φροντίζει να φτάσει το φυσικό αέριο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, 
αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει ουσιαστικά στον 
περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας, προσφέροντας σε όλο και περισσότερους πολίτες 
μια αποδοτικότερη και πιο οικονομική πηγή ενέργειας.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι:
▷ Η διατήρηση του ηγετικού μας ρόλου στην απελευθερωμένη, ανταγωνιστική εγχώρια 
αγορά
▷ Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για 
τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα και στην 
ευρύτερη περιοχή
▷ Η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Ελληνική ενεργειακή αγορά
▷ Η διατήρηση και η διαρκής βελτίωση ανταγωνιστικού και επαρκώς διαφοροποιημένου 
χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου
▷ Η δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονομικά αποδοτικού οργανισμού, ο οποίος θα 
ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς και της κοινωνίας και θα αξιοποιεί τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, 
βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το 
περιβάλλον
▷ Η ανάπτυξη «καθαρών» μορφών ενέργειας, προσιτών σε όλους και η συμβολή στη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας



Το Σύστημα Eταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας διέπεται από κανόνες ηθικής και 
επαγγελματικής δεοντολογίας και από τις αξίες της Εταιρείας, στις οποίες συγκαταλέγονται:
▷ Η συμμόρφωση με τους νόμους και το δίκαιο του ανταγωνισμού
▷ Η συμμόρφωση με τους κανόνες της Εταιρείας
▷ Η διατήρηση και προστασία της ακεραιότητας, διαφάνειας και εντιμότητας σε  
 κάθε τομέα δράσης
▷ Η ειλικρινής και δίκαιη συμπεριφορά
▷ Η αμεροληψία, η αρχή της ίσης μεταχείρισης και ο σεβασμός στον άνθρωπο

ΔΕΠΑ θα πει «ενέργεια» και όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αυτή την 
κινητήρια δύναμη των κοινωνιών μας με τρόπο οικονομικό, δίκαιο και οικολογικό. Να 
αναδειχθεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε μια ισχυρή περιφερειακή ενεργειακή Εταιρεία, που 
συνεχώς εξελίσσεται, βασισμένη στην ποιότητα και την καινοτομία, ώστε να συμβάλλει 
καθοριστικά στη βιώσιμη ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

B. ΟΡΑΜΑ

Γ. ΑΞΙΕΣ



2000 
• Ίδρυση κατά ποσοστό 51% της ΕΠΑ Αττικής
• Δημιουργία εγκατάστασης LNG στη 
Ρεβυθούσα

2001
• Ίδρυση κατά ποσοστό 51% της ΕΠΑ Αττικής
• Νέος σταθμός ανεφοδιασμού CNG στα 
Άνω Λιόσια

Δ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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Ίδρυση της ΔΕΠΑ1988

1990 
• Υπογραφή συμφωνίας κατασκευής 

του αγωγού μεταφοράς φυσικού 
αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα έως την Αττική 

1994
• Η ΔΕΠΑ υπογράφει µε τη ΔΕΗ

1995
• Ολοκλήρωση κατασκευής 

κεντρικού αγωγού υψηλής πίεσης,
έναρξη κατασκευής δικτύων χαμηλής 

πίεσης

1996
• Τροφοδοσία βιομηχανικών πελατών

• Ίδρυση κατά ποσοστό 100% των 
θυγατρικών ΕΔΑ Αττικής, 

Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
• Ολοκλήρωση κατασκευής κλάδων



2006
• Έναρξη λειτουργίας σταθμού Ανεφοδιασμού CNG, στην Ανθούσα 

2007
• Ολοκλήρωση της κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού Ελλά-
δας-Τουρκίας. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προμηθεύε-
ται φυσικό αέριο της Κασπίας μέσω του τουρκικού δικτύου
• Ίδρυση του ΔΕΣΦΑ για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου και του συστήματος Μεταφοράς & Εγκατάστασης ΥΦΑ 

2008
• Ίδρυση της «ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε.» για την ανάπτυξη και υλοποίηση του 
αγωγού IGI, με συμμετοχή 50% της ΔΕΠΑ 

2011
• Ίδρυση της ICGB AD για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του IGB. 
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΒΕΗ ΕΑD - ΔΕΠΑ - EDISON για την 
υλοποίηση του αγωγού IGB 

2012
• Έναρξη Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών φυσικού αερίου 

2013
• Παρουσίαση στην ελληνική αγορά του CNG FISIKON για την κίνηση 
οχημάτων και ανάπτυξη δικτύου πρατηρίων ανά την Ελλάδα σε συνεργασία 
με ΕΚΟ και BP 
• Έναρξη ανάπτυξης του έργου EastMed από τη ΔΕΠΑ και εν συνεχεία 
υιοθέτησή του από την «ΥΑΦΑ Ποσειδών» 

2015
• Διαχωρισμός δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας μεταξύ ΔΕΠΑ και 
των θυγατρικών ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
• Συγχώνευση των ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

2006
έως

2015



2016
έως

2020

2017
•  Ίδρυση Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Λοιπής Ελλάδος 
(ΔΕΔΑ), με συμμετοχή 100% της ΔΕΠΑ

2018
• Συμμετοχή ΔΕΠΑ κατά 20% στη  Gastrade για την ανάπτυξη 
του FSRU Αλεξανδρούπολης

2020
• Oλοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού σε 3 διακριτές 
εταιρείες: τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και τη ΔΕΠΑ 
Διεθνών Έργων.  

Ολοκληρώθηκε ο εταιρικός μετασχηματισμός
σε 3 διακριτές εταιρείες 

ΔΕΠΑ Διεθνών ΈργωνΔΕΠΑ Εμπορίας ΔΕΠΑ Υποδομών



• Είσοδος ΔΕΠΑ Εμπορίας με 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεί-
ας NORTH SOLAR Α.Ε., η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 
499,61 MW στη Δυτική Μακεδονία

• Αγορά σε ποσοστό 100% της NEW SPES CONCEPT A.E. που 
δραστηροποιείται στον κλάδο των ΑΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΤΑΙΠΕΔ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ
EΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

NEW SPES
CONCEPT A.E.

GASTRADE SANORTH SOLAR

100%

35% 65%

20% 100%49%

2021
έως

2022



III. 
TO ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Το φυσικό αέριο θεωρείται το καύσιμο 
του 21ου αιώνα, καθώς αποτελεί την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή 
πρωτογενούς ενέργειας διεθνώς. 

Η χρήση του σε όλους τους τομείς 
προσφέρει αναρίθμητα οφέλη, 
συμβάλλοντας σε ένα καθαρότερο 
περιβάλλον, αναβαθμίζοντας 
την ποιότητα ζωής των πολιτών 
και διασφαλίζοντας την ομαλή 
απανθρακοποίηση της οικονομίας.



Α. ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό 
καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε, 
υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου, που ρυπαίνουν το περιβάλλον 
και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και την 
καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου για οικιακή, επαγγελματική 
και βιομηχανική χρήση, αλλά και ως καύσιμο στον κλάδο των μεταφορών, 
προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές 
ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο κ.λπ.).

Γ. ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Το φυσικό αέριο είναι άμεσα διαθέσιμο όποτε χρειαστεί, μέσα από το 
εγκαταστημένο δίκτυο. Δεν χρειάζεται να παραγγελθεί και δεν απαιτεί 
φυσική παρουσία του χρήστη για την παραλαβή του. Η λειτουργία των 
συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση 
στην καθημερινή ζωή (π.χ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή).



IV.
ENEΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Στόχος της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η απρόσκοπτη διάθεση καθαρής 
ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές, με κύρια μορφή το φυσικό αέριο.

Η εταιρεία είναι σήμερα ο άμεσος πάροχος φυσικού αερίου:

▷ σε ηλεκτροπαραγωγούς

▷ σε πολύ μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές

▷ σε μικρότερους καταναλωτές, αγροτικούς, βιομηχανικούς και εμπορικούς

▷ σε καταναλωτές μεταφοράς, λεωφορεία, ΤΑΞΙ, επαγγελματικά και Ι.Χ. 
(FISIKON)

Μέσω της θυγατρικής Εταιρείας «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», 
η Εταιρεία παρέχει ρεύμα και φυσικό αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς και 
πολύ μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και φόρτιση σε ηλεκτρο-
κινούμενα οχήματα. Επίσης, αναπτύσσει γοργά την παρουσία της στην 
παροχή ρεύματος στους βιομηχανικούς και εμπορικούς της πελάτες.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξετάζει σε συνεχή βάση νέες τεχνολογίες και 
νέους τομείς εμπορικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζεται σε εφαρμογές όπως:

▷ Χρήση φυσικού αερίου στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και 
ψύξης, στον αγροτικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα

▷ Τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών και μεμονωμένων καταναλωτών 
με ΠΦΑ (CNG) και ΥΦΑ (LNG)

Ασφάλεια εφοδιασμού
Ως ο κύριος εισαγωγέας φυσικού αερίου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) στην Ελλάδα, με εμπορική δραστηριότητα 30 ετών στην ελληνι-
κή αγορά, η Εταιρεία είναι σε θέση να επιτυγχάνει τη βέλτιστη δυνατή σύζευξη 
μεταξύ διεθνούς προσφοράς και εγχώριας ζήτησης.
Χάρη στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειάς της με φυσικό αέριο, στην 
ποικιλία πηγών και οδεύσεων που χρησιμοποιεί και τις σχέσεις εμπιστοσύνης, 
που απολαμβάνει μετά από πολύχρονη συνεργασία με τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει καταφέρει να διασφαλί-
σει τους πελάτες της απέναντι σε διαταραχές στη διαθεσιμότητα του καυσίμου 
στην ελληνική αγορά.



B. ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ 

B. EΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέσω του εμπορικού σήματος FISIKON, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναπτύσσει μεθο-
δικά τις υποδομές της, ώστε σύντομα να εξαπλωθεί η αεριοκίνηση σε κάθε 
γωνιά της χώρας δίνοντας πρόσβαση στο πλέον οικονομικό, ασφαλές και 
φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. 

Σημαντικό πυλώνα του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ Εμπορί-
ας, αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας και προς αυτή την κατεύθυνση η 
εταιρεία εντείνει τις δραστηριότητές της στις αγορές του εξωτερικού.  Πιο συγκε-
κριμένα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δραστηριοποιείται στην αγορά της Βουλγαρίας από το 
έτος 2017, ενώ μέσα στο 2022 προστέθηκε και η αγορά της Ιταλίας. Μέρος των 
πωλήσεων εξωτερικού οδεύουν προς στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης, ενώ οι 
πωλήσεις φυσικού αερίου στην αγορά της Βουλγαρίας συμβάλλουν σημαντικά στο 
ενεργειακό μίγμα της βαλκανικής χώρας.

Γ. ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το 
Καθαρό Υδρογόνο, η οποία δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο και δρομολογεί τις 
επενδύσεις στον τομέα του καθαρού υδρογόνου και των κυψελών καυσίμου. 
Στον φορέα συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, 
η κοινωνία των πολιτών, Εθνικοί και Περιφερειακοί φορείς, αλλά και η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Ως μέλος της Συμμαχίας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δηλώνει 
έμπρακτα την πίστη της σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη και πρωταγωνιστεί 
στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών και υποδομών για την ανταγωνι-
στική και αξιόπιστη προσφορά τους. 

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προετοιμάζεται ήδη για το μέλλον, με την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και τη διαφοροποί-
ηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, όπως προβλέπεται στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη ενός 
«πράσινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW. Πρόκειται για μία κίνηση που υπηρε-
τεί τους εθνικούς στόχους για την απολιγνιτοποίηση και την απανθρακοποίηση των 
συστημάτων ενέργειας. Παράλληλα, στηρίζει τις τοπικές οικονομίες στις περιοχές 
που επηρεάζονται από τη δρομολογημένη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων.

E. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δραστηριοποιείται σε μια σειρά από αναπτυξιακά συγχρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα με στόχο τη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού 
αερίου σε περισσότερες δραστηριότητες (ναυτιλία, αυτοκίνηση, κ.λπ.), στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.



Poseidon Med II
H ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ο συντονιστής του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Poseidon Med II. Το πρόγραμμα, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιείται σε 
τρεις χώρες - Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο - και συμμετέχουν σε 
αυτό έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Ηράκλειο, Πάτρα, Ηγου-
μενίτσα, Λεμεσός και Βενετία), καθώς και ο Τερματικός σταθ-
μός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στόχος του προγράμματος είναι η 
ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ένα από τα πλέον ασφαλή, 
περιβαλλοντικά φιλικά και βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα στη 
ναυτιλία, αναδεικνύοντας παράλληλα την Ελλάδα σε ένα 
διεθνή κόμβο για τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

www.poseidonmedii.eu

CYnergy
Το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα CYnergy 
στοχεύει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της 
Κύπρου, μέσα από τη δημιουργία μιας βιώσιμης αγοράς ΦΑ 
αλλά και τον σχεδιασμό μιας εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ/ΦΑ 
με στόχο την επίτευξη σημαντικών συνεργειών μεταξύ των 
τομέων της Ενέργειας και των Μεταφορών. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάρτιο του 2020 και θέτει τις 
βάσεις για την πράσινη ανάπτυξη της Κύπρου και τη μετατροπή 
της σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Αν. Μεσογείου.

SuperGreen
Το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο SuperGreen 
στοχεύει στην εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στον 
τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα με την εισαγωγή καινοτό-
μων τεχνολογικών συστημάτων για τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε συνδυασμό με άλλα εναλλακτικά καύσιμα όπως 
το ΥΦΑ στη Ναυτιλία, παρέχοντας οικονομικά και χρονικά 
αποδοτικές μεταφορές, φιλικές προς το περιβάλλον και τον 
τελικό χρήστη. 

Συμμετέχοντες
Ελλάδα - Κύπρος - Ιταλία

Συμμετέχοντες
Ελλάδα - Κύπρος

Προϋπολογισμός
€53.279.405

26 εταίροι

14 εταίροι

3 εταίροι

Συγχρηματοδοτούμενο
από Ε.Ε.-CEF
€ 26.639.702,5 (50%)

Διάρκεια 
Ιούνιος 2015 - Δεκέμβριος 2021

Προϋπολογισμός
€ 7.470.000 

Συγχρηματοδοτούμενο
από Ε.Ε.-CEF
€ 4.482.000 (60%)

Διάρκεια 
Απρίλιος 2017 - Μάρτιος 2020

Συμμετέχοντες
Ελλάδα - Κύπρος

Προϋπολογισμός
€ 10.390.300

Συγχρηματοδοτούμενο
από Ε.Ε.-CEF
€ 2.078.060 (20%)

Διάρκεια 
Ιανουάριος 2019 - Ιούλιος 2023

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συντονιστής
ΔΕΠΑ



3 κινητοί σταθμοί LCNG

Κατασκευή 2 πλοίων 
ανεφοδιασμού LNG 
για ναυτιλιακή χρήση

8 βυτιοφόρα
μεταφοράς LNG

Προϋπολογισμός
€65.963.400

3 εταίροι

Συγχρηματοδοτούμενο
από Ε.Ε.-CEF
€ 19.789.020 (30%)

Διάρκεια 
Φεβρ. 2019 - Δεκέμβριος 2022

Προϋπολογισμός
€9.194.411,25

21 εταίροι

Μέγιστο ποσό 
συγχρηματοδότησης από την ΕΕ
€ 6.993.400,76

Διάρκεια 
Ιούνιος 2019 - Νοέμβριος 2021

Προϋπολογισμός
8,063 δισ. €

10 εταίροι

Διάρκεια
2022 – 2029

Συμμετέχοντες
Ελλάδα - Κύπρος

Συντονιστής
ΔΕΠΑ

Horizon 2020
European Union Funding
for Research & Innovation

BlueHUBS
Το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα BlueHUBS, 
του οποίου η ΔΕΠΑ είναι συντονιστής, στοχεύει στη δημιουργία 
των βασικών πυλώνων μίας εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο τη 
διανομή φυσικού αερίου σε λιμάνια της Ελλάδας (Πειραιάς, 
Ηράκλειο) και της Κύπρου (Λεμεσός), συμβάλλοντας σε πιο 
«καθαρές» και ανταγωνιστικές θαλάσσιες μεταφορές στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος προβλέπεται τόσο η κατασκευή 2 πλοίων μεταφοράς και 
ανεφοδιασμού ΥΦΑ, όσο και η προμήθεια 8 βυτιοφόρων και 3 
σταθμών L/CNG για Ελλάδα και Κύπρο. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατασκευάζει 
ένα υπερσύγχρονο πλοίο ανεφοδιασμού με ΥΦΑ χωρητικότητας 
4.000 κυβικών μέτρων, το οποίο, με έδρα τον Πειραιά, θα ανεφο-
διάζει πλοία ακτοπλοΐας και άλλα πλωτά μέσα, όχι μόνο στο μεγα-
λύτερο λιμάνι, αλλά και σε άλλα λιμάνια της χώρας.
Για τη χρηματοδότηση του πλοίου η ΔΕΠΑ έχει υπογράψει δανει-
ακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ποσό έως 
20 εκ. €).

WHITE DRAGON
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ο συντονιστής του καινοτόμου έργου 
παραγωγής πράσινου υδρογόνου White Dragon.
Το έργο βασίζεται στη σταδιακή αντικατάσταση των λιγνιτικών 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δυτικής Μακεδονί-
ας και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, με τελικό στόχο 
την απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας. 
Το έργο «White Dragon» θα χρησιμοποιήσει ανανεώσιμη ηλεκτρική 
ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα (GW) για την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης στη Δυτική Μακεδονία.

SECUREGAS
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου SecureGas, το οποίο 
στοχεύει στη δημιουργία μιας καινοτομικής τεχνολογικής πλατ-
φόρμας για την προστασία και την ασφάλεια των κρίσιμων 
ευρωπαϊκών υποδομών και δικτύων φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ 
Εμπορίας - ως μέλος της Κοινοπραξίας SecureGas 21 Ευρωπαϊ-
κών εταιρειών και Leader πακέτου εργασίας - έχει αναλάβει τη 
διαχείριση και οργάνωση του σχεδιασμού. 
Παράλληλα η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας των εγκαταστά-
σεων ΣΑΛΦΑ, καθώς και για την προμήθεια του σχετικού 
υποστηρικτικού εξοπλισμού.

Θέσεις εργασίας
18.000 άμεσες & 29.500 έμμεσες

Παραγωγή υδρογόνου:
250.000 τόνοι/έτος

Εξοικονόμηση CO2:
1,5 εκ. τόνοι/έτος



V. ENΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Το έργο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης είναι ένα σύγχρονο, πρωτοπο-
ριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο, που αποτελείται από μία υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, 
αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου 
και χερσαίου αγωγού, μέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθείται στο Εθνικό Σύστημα (Μεταφοράς) 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς καταναλωτές. 
Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου 
στη χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 5,5 δισ. κυβικών 
μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) 
υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η εμπορική λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αναμένεται το 2023

H ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει με 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της 
Gastrade, που υλοποιεί το έργο του Νέου Τερματικού σταθμού ΥΦΑ 
στην Αλεξανδρούπολη



ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Αποθηκευτική ικανότητα

170.000 κυβικά μέτρα /ετησίωςκυβικά μέτρα /ετησίως

Δυναμικότητα

5,5 δισ. κυβικά μέτρα /ετησίως κυβικά μέτρα /ετησίως

m3

2023
Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας

5 εταίροιεταίροι



VI. 
BΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με προσήλωση στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιδιώκει να 
ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις σύγχρονες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις μέσω πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων που αναπτύσσει. 
Στην πορεία για το μέλλον προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται, ώστε να παράγουμε προστιθέμενη αξία για όλες τις ομάδες των 
Κοινωνικών μας Εταίρων. 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: έμπρακτη φροντίδα με ορίζοντα την αειφορία
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας φροντίζει έμπρακτα το περιβάλλον μέσω της καθημερινής της 
δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και στηρίζοντας προσπάθειες για τη 
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την ενίσχυση φορέων και πρωτοβουλιών 
και τη στήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΑ: σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το κοινωνικό σύνολο
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας, 
αναπτύσσοντας προγράμματα και δράσεις, οι οποίες στηρίζουν την κοινωνική ευημερία 
συνολικά και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ειδικότερα, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των τοπικών κοινωνιών και την εξέλιξη της νέας γενιάς.     

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: επένδυση σε διαφορετικές πτυχές
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας φροντίζει τους εργαζόμενούς της με αφοσίωση στην εξισορρόπηση 
της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής, στηρίζοντας τη διά βίου εκπαίδευσή 
τους, ενώ μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή τους στις αρχές και 
τις αξίες της. 

Δ. ΑΓΟΡΑ: πράσινη επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει ενεργά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της 
υιοθέτησης μιας στρατηγικής με στόχο την πράσινη επιχειρηματικότητα.
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VIΙ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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