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04/12/2020 

Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στο Greek Economic Summit που διοργάνωσε το 

Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο 

 

Στις εξαιρετικές προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο 

μέσω ισχυρών συμμαχιών με γειτονικές χώρες και των ευνοϊκών συνθηκών που δημιουργούνται 

από τις υφιστάμενες και τις δρομολογούμενες υποδομές στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

υδρογονανθράκων αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΔΕΥ, Αριστοφάνης Στεφάτος κατά 

την ομιλία του στο Greek Economic Summit (GES2020) που διοργανώθηκε στις 1-3 Δεκεμβρίου 

από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Μιλώντας στο πάνελ με τίτλο «Χτίζοντας περιφερειακές στρατηγικές συνεργασίες», ο κ. 

Στεφάτος τόνισε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας ενεργειακός διάδρομος, κάτι το οποίο 

αναδεικνύεται όχι μόνο από το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο του αγωγού East Med αλλά και από 

σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές όπως ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, το FSRU 

της Αλεξανδρούπολης, οι αγωγοί TAP και IGB και άλλα μεγάλα έργα. 

 

Ο κ. Στεφάτος επισήμανε την αναγκαιότητα των υδρογονανθράκων στο ενεργειακό μείγμα στο 

πλαίσιο μιας ομαλής πράσινης ενεργειακής μετάβασης. «Η Ελλάδα έχει επίσης αποδεδειγμένα 

συστήματα υδρογονανθράκων τα οποία θα πρέπει να θεωρούνται – τουλάχιστον - ανεξερεύνητα. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό δυναμικό υδρογονανθράκων βρίσκεται κάτω από την 

επιφάνεια της ελληνικής επικράτειας και λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία ευρήματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο, ορισμένες περιοχές είναι πιο επιρρεπείς στο αέριο, το οποίο 

αναγνωρίζεται ευρέως ως μεταβατικό καύσιμο», σημείωσε και πρόσθεσε ότι το φυσικό αέριο, οι 

ανανεώσιμες πηγές, το πράσινο & το μπλε υδρογόνο είναι όλα αλληλοσυμπληρωματικά. «Ειδικά 

όταν το αέριο συνδυάζεται με τεχνολογίες CCUS μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ενεργειακό 

μείγμα με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», τόνισε. 

 

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, ο κ. Στεφάτος υπογράμμισε ότι η μακροχρόνια 

οικονομική κρίση θέτει αναπόφευκτα ένα όριο στο επίπεδο στήριξης και, συνεπώς, στο μερίδιο 

αγοράς που μπορούν να καλύψουν οι ανανεώσιμες πηγές βραχυπρόθεσμα. «Η κρίσιμη υποδομή 

που έχει δημιουργηθεί θα καταστήσει τις μελλοντικές ανακαλύψεις υδρογονανθράκων πολύ 

ελκυστικές για ανάπτυξη», επεσήμανε. 

 

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης του 

ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι μόνο ένας κόμβος 

μεταφοράς ενέργειας, αλλά και ένας στρατηγικός τομέας για επενδύσεις στον κλάδο του 

upstream. Πρόκειται για ένα αναξιοποίητο δυναμικό. Θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις 

υπάρχουσες και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και αυτή είναι μια ανατροπή η οποία 

δεν λαμβάνεται υπόψη στις τρέχουσες αποτιμήσεις …. Αυτή η ανατροπή μπορεί να καταστήσει 
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την πολυπόθητη πράσινη αλλαγή μια ισχυρή πραγματικότητα για την Ελλάδα », επεσήμανε ο κ. 

Στεφάτος. 

 

Αναφερόμενος στις επενδύσεις στην Ελλάδα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ σημείωσε ότι 

«η ΕΔΕΥ συνεργάζεται με έναν αριθμό κορυφαίων διεθνών παικτών που έχουν επενδύσει στη 

χώρα μας, όπως η Repsol, η Total, η Energean, η Exxon και τα ΕΛΠΕ» και κλείνοντας την 

ομιλία του, τόνισε την ανάγκη για διεθνείς συμμαχίες. 

 

«Για να συμβούν όλα τα παραπάνω, η Ελλάδα πρέπει να συνάψει συμμαχίες με τους γείτονές 

της και η ΕΔΕΥ θα επικεντρωθεί στη δημιουργία συμμαχιών με διεθνείς επενδυτές και εταιρείες 

που φέρουν την απαραίτητη εμπειρία και τη δέουσα τεχνογνωσία. Αυτοί είναι τομείς στους 

οποίους οι ΗΠΑ μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό», κατέληξε ο κ. Στεφάτος. 

 

 

 
 
Προφίλ ΕΔΕΥ 
 

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)», ιδρύθηκε το 2011 (ν. 4001/2011 Κεφάλαιο Β) 
και εδρεύει στην Αθήνα. Είναι μια κρατική εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι ο μοναδικός μέτοχος (100%), 
η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα ως οικονομική οντότητα ιδιωτικού τομέα με εντολή να διαχειρίζεται τα εθνικά 
συμφέροντα στον τομέα της έρευνας, παραγωγής και υποδομών υδρογονανθράκων (upstream & midstream). 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.greekhydrocarbons.gr. 
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