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Πόσο συνέβαλαν Elpedison και ∆ΕΠΑ στα κέρδη των EΛΠΕ στο Α τρίµηνο του 2020  
 

Σηµαντική είναι η συνεισφορά τον δραστηριοτήτων φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού στα 
οικονοµικά αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου των ΕΛΠΕ τα οποία ως γνωστόν 
συµµετέχουν µε ποσοστό 35% στη ∆ΕΠΑ ενώ η εταιρία παραγωγής και εµπορίας 

ηλεκτρισµού Elpedison αποτελεί κοινή εταιρία µε την ιταλική Edison.  
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνεισφορά της ∆ΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα 
ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη του Οµίλου των ΕΛΠΕ για το πρώτο τρίµηνο του 2020 ανήλθε στα 15 
εκατ. ευρώ και αυτό χωρίς να υπολογίζεται η θετική επίπτωση από την υπόθεση της 
διαιτησίας µε την BOTAS, απ΄ όπου η ∆ΕΠΑ εισέπραξε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ ως 
αποζηµίωση.  
 
Πάντως η συνεισφορά της ∆ΕΠΑ στα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη του οµίλου ΕΛΠΕ το πρώτο 
τρίµηνο του 2020 ήταν µειωµένη σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2019 που ανήλθε σε 17 εκατ 
ευρώ. Γεγονός που όπως φαίνεται οφείλεται στην απώλεια µεριδίου στην αγορά φυσικού αερίου από 
τη ∆ΕΠΑ λόγω της µεγάλης αύξησης των εισαγωγών LNG από ιδιώτες εισαγωγείς αερίου. 
 
Αυξηµένη παραγωγή και βελτιστοποίηση εφοδιασµού  
 
Αντίθετα εξαιρετικά θετική ήταν η πορεία της Elpedison κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους παρά τη 
µείωση της ζήτησης ηλεκτρισµού λόγω του 
lockdown. Βεβαίως οι όποιες επιπτώσεις θα φανούν εντονότερα το δεύτερο τρίµηνο του έτους αφού 
το lockdown επιβλήθηκε στα µέσα Μαρτίου.  
 
Πάντως τα EBITDA της Elpedison για το πρώτο τρίµηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 58%, στα 17 



εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξηµένης παραγωγής αλλά και της βελτιστοποίησης του εφοδιασµού. 
Αντίστοιχα τα EBIDTA του πρώτου τριµήνου του 2019 ήταν 11 εκατ. ευρώ. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θετική αυτή πορεία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη δραστηριότητα της 
παραγωγής ηλεκτρισµού αφού οι χαµηλές τιµές προµήθειας φυσικού αερίου εξασφάλισαν αύξηση 
της παραγωγής της. 
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