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Ο όμιλος εταιριών της ΔΕΠΑ ΑΕ
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Είδη επενδύσεων της ΔΕΠΑ

Σε έργα υποδομής για τη διάθεση του φυσικού αερίου 
σε νέες περιοχές εντός Ελλάδος (όπως αγωγοί μέσης 
πίεσης και  δίκτυα διανομής)
Σε νέες δραστηριότητες που αναδεικνύονται μέσα 
από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΠΑ (όπως 
μονάδες αποθήκευσης αερίου, μονάδες 
αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
μονάδες τροφοδοσίας οχημάτων που κινούνται με 
φυσικό αέριο)
Σε συστήματα λειτουργίας (όπως μηχανογραφικά 
συστήματα για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου 
αερίου και τη διαχείριση του συναρτώμενου κινδύνου)  
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Επενδύσεις σε διεθνή έργα



Στερεά Ελλάδα & Εύβοια

Κεντρική Μακεδονία

Αν. Μακεδονία & Θράκη

Επενδύσεις σε νέες εταιρίες διανομής αερίου



Είδη επενδύσεων της ΔΕΠΑ (συνέχεια)

Συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή διεθνών 
κοινοπραξιών, των οποίων οι σκοποί εξασφαλίζουν 
συνέργειες με τις δραστηριότητες της Εταιρίας και 
εξυπηρετούν τη στρατηγική της. 
Κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια που προκύπτουν 
από τα Επιχειρησιακά Σχέδια των συνδεδεμένων 
εταιριών με τη ΔΕΠΑ για την υλοποίηση του 
προγράμματός τους. 
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Ποιές επενδύσεις; - ¨έξυπνες¨ επενδύσεις

Οι πραγματοποιούμενες επενδύσεις πρέπει να έχουν 
και πολλαπλασιαστικά οφέλη, πέραν της 
ικανοποιητικής απόδοσης στα κεφάλαια που 
επενδύονται.
Κριτήριο είναι η δυνατότητα των επενδύσεων – εν 
προκειμένω, της ΔΕΠΑ - να προσελκύουν 
επενδύσεις τρίτων προς την Ελλάδα που θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα εισάγουν 
καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής, διαχείρισης 
πόρων ή προώθησης προϊόντων, θα ενισχύσουν τον 
ανταγωνισμό και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη και νέων κλάδων στην οικονομία.
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Χρηματοδότηση επενδύσεων

Ίδια κεφάλαια
Επιχορηγήσεις (από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που 
ενισχύουν τις υποδομές - εν προκειμένω ενεργειακές 
διασυνδέσεις μεταξύ Κρατών – Μελών)
Δανεισμός

Από τράπεζες που ενισχύουν τις υποδομές (όπως 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EBRD κλπ)
Από εμπορικές τράπεζες
Μέσω εξαγωγικών πιστώσεων από οργανισμούς 
άλλων κρατών που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν 
τις εξαγωγές των χωρών τους (όπως για 
παράδειγμα χαλύβδινων σωλήνων)

7



Χρηματοδότηση επενδύσεων (συνέχεια)

Project financing
Συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών σε κοινοπρακτικά 
σχήματα στην Ελλάδα, όπου οι κοινοπρακτούντες
τρίτοι, αφ’ ενός μεν καλύπτουν μέρος των ιδίων 
κεφαλαίων, αφ’ ετέρου δε με την παρουσία τους στο 
κοινοπρακτικό σχήμα ενισχύουν τις δυνατότητες 
δανεισμού (με την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων, 
με το να καθιστούν τις εν λόγω επενδύσεις επιλέξιμες 
και για πρόσθετους χρηματοδοτικούς οργανισμούς) 
Μείγμα των ανωτέρω
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