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Ομιλία του προέδρου της ΕΔΕΥ, Ρίκαρντ Σκούφια, στο συνέδριο North Africa & 

Mediterranean E&P Summit 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει καταστεί περιφερειακός και ευρωπαϊκός ενεργειακός 

κόμβος ευρισκόμενη στο σημείο όπου συνδέονται η Κασπία, η Ανατολική Μεσόγειος και η 

Βόρεια Αφρική  με τις αγορές της ΕΕ. Έχοντας ως θεμέλιο αυτή τη θετική εξέλιξη, η Ελληνική 

Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, ΕΔΕΥ, επεκτείνει περαιτέρω την ενεργειακή 

στρατηγική της Ελλάδας σε συνεργασία με διεθνείς επενδυτές για την ανάπτυξη του τομέα 

upstream στη χώρα. Όσον αφορά στο midstream, βρισκόμαστε επίσης στη διαδικασία 

ενσωμάτωσης σειράς έργων υποδομών υδρογονανθράκων συμπεριλαμβανομένου του 

διασυνδετήριου αγωγού  Ελλάδας-Βουλγαρίας, του IGI Poseidon (ο οποίος αναμένεται να 

ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας) και του αγωγού East Med. Η εθνική 

ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας είναι μια από τις πιο φιλόδοξες στην Ευρώπη και έχει ως 

στόχο να οικοδομήσει ένα άρτιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. 

Στην ομιλία του, ο κ. Σκούφιας τόνισε ότι συγκεκριμένα το φυσικό αέριο πρόκειται να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επιταχυνόμενες προσπάθειες της χώρας και της ευρύτερης 

περιοχής για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μείγματος. Εξέφρασε την ικανοποίησή 

του για τον τρόπο που υποδέχθηκαν οι αγορές τους διορισμούς του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου 

της ΕΔΕΥ, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πέρυσι, και το 

απέδωσε στο γεγονός ότι η εταιρεία διοικείται τώρα από μια ομάδα ανώτερων στελεχών από τον 

ενεργειακό κλάδο, τα οποία έχουν διαγράψει επιτυχημένες καριέρες στην Ελλάδα, τη Νορβηγία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και τις Κάτω Χώρες, κομίζουν πρωτοφανή παγκόσμια εμπειρία 

στον τομέα ενώ κατανοούν τις κρίσιμες προτεραιότητες των επενδυτών.   

 Ο κ. Σκούφιας απεύθυνε πρόσκληση στους επενδυτές και επιβεβαίωσε την πρόθεση της ΕΔΕΥ 

για έναν ανοιχτό διάλογο και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο – το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

και ένα από τα πιο ανταγωνιστικά φορολογικά καθεστώτα για τη βιομηχανία - ενώ υπογράμμισε 

επίσης την κρίσιμη σημασία που αποδίδει η εταιρεία στις συνεργατικές προσπάθειες για τη 

διασφάλιση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων ακολουθώντας τα 

υψηλότερα διεθνή κανονιστικά πλαίσια και πρότυπα διακυβέρνησης.  

 
 
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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