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ΔΕΗ ΑΕ 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη 

εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει 

μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, 

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο 

ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς 

σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).  

 

Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και Διανομής, δημιουργήθηκαν 

δύο 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος 

Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Ο 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και 

συντήρησης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και 

των διασυνδέσεών του, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη για την διαχείριση, 

ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ το 2012 ανήλθε σε 

12.5 GW. Ο αριθμός του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανερχόταν 

19.998.  

 

Στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της «ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες Α.Ε.», έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και φωτοβολταϊκούς, συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 116 MW (μη συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 

στους οποίους η ΔΕΗ Ανανεώσιμες συμμετέχει μέσω κοινοπραξιών, από την 

εγκατεστημένη ισχύ των οποίων της αναλογούν 29 MW).  

Η ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950, ενώ από 12.12.2001 έχει εισαχθεί στα 

Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου.  

 

 



 

Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί 
έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της 
ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 
δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές τους 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: 

ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).  
 
Το 2016, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €6,7 δισ. και τα Συγκρίσιμα 
Κέρδη EBITDA σε €731 εκ. Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial 
Holdings S.A. (45,5%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό 
ανήκει σε θεσμικούς (11%) και ιδιώτες (8%) επενδυτές. 
 
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας 
περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα 
τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε 
Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 340 
kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του 
χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. 
 
Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία 
δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.740 
πρατηρίων καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, 
ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.  
Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια για διακίνηση 
και εμπορία προϊόντων πετρελαίου και μέσω ενός δικτύου 300 πρατηρίων 
συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, 
Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ. 
 
Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα. Συμμετέχει ως διαχειριστής με 50% μαζί με την ιταλική Edison στην 
παραχώρηση του Δυτ. Πατραϊκού Κόλπου και κατέχει δικαιώματα έρευνας και 
παραγωγής υδρογονανθράκων (25%) στην παραχώρηση του Θρακικού 
Πελάγους μαζί με την καναδική Calfrac (75%).  
 
Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιλέχθηκε ως προτιμητέος ανάδοχος για 
τις υπό παραχώρηση περιοχές της Άρτας –Πρέβεζας, της ΒΔ Πελοποννήσου, η 
σύμβαση Μίσθωσης των οποίων έχει υπογραφεί, του Κυπαρισσιακού Κόλπου 



και του Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο, όπου συμμετέχει σε κοινοπραξία (25%) με την 
Total και την Edison. 
 
Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής 
πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και 
παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι 
εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων.  
 
Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την EDISON, λειτουργεί δύο 
μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, 
συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 
χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 
 
Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), 
που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 
Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού 
δικτύου φυσικού αερίου καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανομής 
(ΕΔΑ) και παροχής αερίου (ΕΠΑ). 
 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας 
Γενιάς και την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 
Website: www.helpe.gr 
E-mail: info@helpe.gr 
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ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 

Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και από τότε 
δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός 
ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών 

έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και 
σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, φράγματα, κ.λ.π. 
 
Η συνένωση της, το 1999 με την ΓΕΚ Α.Ε. - εταιρεία με ήδη κυρίαρχη παρουσία 
στον κλάδο των κατασκευών - και η δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου, 
αποτέλεσε σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη 
της ΤΕΡΝΑ. 
 
Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα την κατασκευαστική Εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ. Η ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική της δομή της εξασφαλίζει 
κυρίαρχη παρουσία σε σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δράσης. 
 
Σήμερα, η ΤΕΡΝΑ προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων 
υποδομής, καθώς και σημαντικών κτιριακών έργων. Ταυτόχρονα στηριζόμενη 
στην ισχυρή εγχώρια βάση της, η ΤΕΡΝΑ εδραιώνει τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες και σε άλλες χώρες. 
 

 

ENERGEAN Oil & Gas 

Η Energean Oil & Gas είναι ιδιωτική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή 
υδρογονανθράκων και η οποία έχει επικεντρώσει 
το ενδιαφέρον της στην Ελλάδα, την ευρύτερη 

περιοχή της Αδριατικής και της ΝΑ. Μεσογείου καθώς και στη Βόρεια Αφρική. 
Η Energean είναι η μοναδική παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα με ένα άριστο ιστορικό 35 ετών στη διαχείριση κοιτασμάτων σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές στην θάλασσα και στη στεριά. 

Η εταιρεία απασχολεί 480 αφοσιωμένους και υψηλής κατάρτισης 
επαγγελματίες και έχει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 
παραγωγή πετρελαίου από τον Πρίνο και τον Βόρειο Πρίνο και φυσικού αερίου 
από τη Νότια Καβάλα καθώς και αποθέματα 41 εκατ. βαρελιών (2P) και 16,6 
εκατ. δυνητικά (2C), τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο οίκο 
ERC Equipoise. 



Η εταιρεία διαθέτει επίσης δυνητικά αποθέματα 2,4 τρισεκ. κυβικών ποδών 
φυσικού αερίου καθώς και 25 εκατ. βαρελιών στα υπεράκτια κοιτάσματα 
Karish και Tanin στο Ισραήλ. Τα δυνητικά αποθέματα του Πρίνου είναι της 
τάξης των 16 εκατ. βαρελιών (2C), ενώ άλλα 10 εκατ. βαρέλια εκτιμά η εταιρεία 
ότι διαθέτει στο Κατάκολο. 

Επιπλέον, σημαντικές προοπτικές χαρακτηρίζουν τις άδειες έρευνας και 
ανάπτυξης που κατέχει στη Δυτική Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και την Αίγυπτο, 
οι οποίες και αποτελούν την βάση για την μελλοντική οργανική ανάπτυξη της 
εταιρείας. 

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέχει το 100% των παραχωρήσεων των περιοχών 
Πρίνου και Νότιας Καβάλας (Λεκάνη του Πρίνου) στον Κόλπο της Καβάλας, στη 
Β. Ελλάδα, όπου παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και το 60% της 
25ετούς άδειας εκμετάλλευσης του θαλάσσιου οικοπέδου του Κατακόλου 
(αποδεδειγμένο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου με δοκιμαστική 
παραγωγή από το 1981), επίσης στη Δυτική Eλλάδα, ως Διαχειριστής 
(Operator), έχοντας ως στόχο την έναρξη παραγωγής το 2020. 

Τον Μάρτιο 2017, η Energean συμφώνησε να παραχωρήσει (farm out) στην 
ισπανική Repsol το 60 % των παραχωρήσεων των Ιωαννίνων και της 
Αιτωλοακαρνανίας. Η Repsol θα είναι ο Διαχειριστής των δύο χερσαίων 
περιοχών, ενώ η σyμφωνία τελεί υπό την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης. 
Η εταιρεία ερευνά την χερσαία περιοχή Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας από τον 
Οκτώβριο του 2014, ενώ τον Μάιτο του 2017 υπέγραψε με την ελληνική 
κυβέρνηση σύμβαση (Lease Agreement) για την παραχώρηση προς έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων του χερσαίου οικοπέδου της 
Αιτωλοακαρνανίας. 

Ακόμη η Energean Israel, στην οποία έχει συμφωνήσει να επενδύσει περί τα 50 
εκατ. δολάρια η Kerogen Capital, προκειμένου να αποκτήσει το 50% της 
εταιρείας, έχει το 100% των αδειών Karish και Tanin στην ΑΟΖ του Ισραήλ, για 
τα οποία εκπονεί πλήρες πρόγραμμα ανάπτυξης, προγραμματίζοντας την 
υποβολή του στην ισραηλινή κυβέρνηση στα μέσα του 2017, με στόχο την 
έναρξη παραγωγής από το 2020 και την πώληση αερίου στην ισραηλινή αγορά. 

Ακόμη η εταιρεία κατέχει το 100% της παραχώρησης προς έρευνα και 
εκιμετάλλευση δύο θαλασσιων οικοπέδων στο Μαυροβούνιο, ενώ είναι 
Διαχειριστής στην παραχώρηση του West Kom Ombo, στην Άνω Αίγυπτο, της 
οποίας κατέχει το 60%. 

 



Το πρόγραμμα ανάπτυξης στον Πρίνο που βρίσκεται σε εξέλιξη 

Η Energean έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ στον τομέα 
υδρογονανθράκων της Ελλάδας από το 2007, ενώ έχει σε εξέλιξη ένα νέο 
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. δολαρίων για την περίοδο 2015-2018, 
με το οποίο στοχεύει στην άντληση των βεβαιωμένων αποθεμάτων 41 εκατ. 
βαρελιών πετρελαίου. Τον Αύγουστο του 2015 απέκτησε από την KCA Deutag 
το γεωτρύπανο «Energean Force» το οποίο, αφού ανακαινίστηκε πλήρως, 
εκτελεί το νέο γεωτρητικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες 
από 15 γεωτρήσεις στα πετρελαϊκά πεδία «Πρίνος», «Έψιλον» και «Βόρειο 
Πρίνος». Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα πλοία «Valiant Energy» και 
«Energean Wave». 

Οι ταμειακές ροές της εταιρείας είναι διασφαλισμένες από την συμφωνία με 
την BP, η οποία αγοράζει το σύνολο της πετρελαϊκής παραγωγής από τον Πρίνο 
και τον Βόρειο Πρίνο, ενώ η δραστηριότητά της υποστηρίζεται από την ύπαρξη 
μεγάλων χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών, οι οποίες επιτρέπουν την 
γρήγορη και με χαμηλό κόστος οικονομική αξιοποίηση των πετρελαϊκών 
αποθεμάτων. 

 

KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM 

 

Kyriakides Georgopoulos is a long-established business law 
firm which meets and exceeds the needs of international 

clients, including localy established clients. 
 
Our structured approach to both the relationship with our clients, as well as to our 
internal processes, provides a measurable benefit to our clients: we strive to ensure 
that our clients remain engaged and up-to-date throughout the duration of our 
relationship, and we request their feedback in order to ensure that at any given time 
no need is not being met.  
 
Our lawyers are experts in specific practice areas. This enables us to understand our 
clients’ objectives better and to deliver legal solutions to achieve them even in the 
largest and most complex transactions. We are guided by a set of values which we 
follow and abide over the years. 
 
We offer a broad range of commercially-aware legal services that are precisely aligned 
with the business needs and objectives of our clients. We know that our clients expect 
more than legal information or hedged advice and therefore, we guide them to define 
the business challenges and work out a strategy for success. 
 

http://www.kglawfirm.gr/firm/1/Our%20Values


Clients come to us for our successful track record knowing that they can rely on our 
creative thinking to solve their most complex challenges. 
 
With offices in Athens and Thessaloniki, our multi-disciplinary teams set the 
standards for commercially-aware, responsive service in the most complex and 
sophisticated legal issues. Our continuously evolving and improving quality assurance 
mechanisms provide a safety net which “catches” any issues which our clients may 
face in our challenging and complex legal market. KG pioneered in the Greek market 
by becoming ISO certified since 2006 and still remains one of a handful of ISO 
9001 certified law firms in Greece. 

 


