Σε διεθνή ενεργειακό κόμβο
μετατρέπουν την Ελλάδα τα
έργα της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Στα έργα της ΔΕΠΑ που μετατρέπουν την Ελλάδα σε διεθνή
ενεργειακό κόμβο αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλός της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο worldenergynews.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ξιφαράς αναφέρει:
“Σε ένα ενεργειακό τοπίο που μεταβάλλεται γοργά, η ΔΕΠΑ
εδραιώνει την παρουσία της στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη με ένα πλήθος από διεθνή έργα που διαφοροποιούν τις
πηγές και τις οδεύσεις εφοδιασμού και μετατρέπουν την Ελλάδα
σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Τα έργα σε Βουλγαρία και Κύπρο
Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επιταχύνει την κατασκευή του
αγωγού IGB, που τροφοδοτεί τη Βουλγαρία με φυσικό αέριο. Ενώ
και στην Κύπρο, η ΔΕΠΑ μεριμνά, μέσω του προγράμματος CYNERGY,
για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, την ανάπτυξη της αγοράς, καθώς
και σημαντικών συνεργειών μεταξύ των τομέων της Ενέργειας και
των Μεταφορών. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που
τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της χώρας και συμβάλλει
στη μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο σε ολόκληρη την
Ανατολική Μεσόγειο.

Ο αγωγός Eastmed
Η ΔΕΠΑ είναι επίσης ο κινητήριος μοχλός πίσω από τον αγωγό
EastMed – ένα έργο μεγάλης εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας που
θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής

Μεσογείου στις αγορές της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην
ενεργειακή της ασφάλεια. O αγωγός έχει την πλήρη στήριξη των
τριών κυβερνήσεων – Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ – οι οποίες
στις αρχές του χρόνου υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την
ταχεία υλοποίησή του, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τον
έχει εντάξει στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος και μετέχει στη
χρηματοδότησή του.

Η συμμετοχή στο FSRU Αλεξανδρούπολης
Επιπρόσθετα, η ΔΕΠΑ αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς
μετόχους της GASTRADE, της κοινοπραξίας που υλοποιεί τον νέο
Τερματικό Σταθμό LNG (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος
αναμένεται να συμβάλλει καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών
και των οδών προμήθειας, αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού των
Βαλκανίων, μετατρέποντας τη Βόρεια Ελλάδα σε ενεργειακό hub
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία μας επεκτείνει τις δραστηριότητές
της σε νέους τομείς με πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική
αξία. Με στοχευμένες επενδύσεις και την αξιοποίηση έξυπνων
τεχνολογιών αιχμής, όπως το small scale LNG (μικρής κλίμακας
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) και το CNG (Πεπιεσμένο Φυσικό
Αέριο), η ΔΕΠΑ δίνει την δυνατότητα να επεκταθεί σταδιακά η
χρήση του φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα ακόμα και στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές.
Η ΔΕΠΑ συμβάλλει επίσης, στην εξάπλωση της αεριοκίνησης σε
κάθε γωνιά της χώρας, αναπτύσσοντας μεθοδικά ένα εκτεταμένο
δίκτυο πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου. Χάρη σε αυτές τις
προσπάθειες, το φυσικό αέριο – ένα ιδιαίτερα οικονομικό και
συνάμα πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο – μπαίνει για τα
καλά στη ζωή των οδηγών (επαγγελματιών και μη), καθώς όλο και
περισσότεροι το επιλέγουν για να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Το πρόγραμμα Poseidon Med II
Παράλληλα, ως συντονιστής του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος

Poseidon Med II, η εταιρεία μας εισάγει τη ναυτιλία της
Ανατολική Μεσογείου και τα μεγάλα λιμάνια της περιοχής
(Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός, Βενετία),
στην εποχή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Για τον σκοπό
αυτό, προχωρά στην κατασκευή ενός νέου καινοτόμου πλοίου
ανεφοδιασμού με LNG και στην απόκτηση δύο βυτιοφόρων φορτηγών
μεταφοράς και ανεφοδιασμού με LNG που θα εξυπηρετούν το λιμάνι
του Πειραιά.
Στο εμπορικό μέτωπο, η ΔΕΠΑ τους προηγούμενους μήνες
επαναδιαπραγματεύθηκε με επιτυχία τις μακροχρόνιες συμβάσεις
προμήθειας που έχει συνάψει με ενεργειακούς κολοσσούς του
εξωτερικού, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του φυσικού αερίου
αγωγού για τη χώρα μας. Κατάφερε έτσι, να επιστρέψει δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ στους πελάτες της και να ενισχύσει τη
ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, εν μέσω μάλιστα, της
δύσκολης συνθήκης της πανδημίας.
Συνοψίζοντας, με ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, στοχευμένες
εμπορικές κινήσεις, αλλά και με νέα ευέλικτη εταιρική δομή, η
ΔΕΠΑ τίθεται οδηγός των ενεργειακών εξελίξεων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και συνεισφέρει
αναβάθμιση της χώρας μας”.
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