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Επενδύσεις 

 Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από την ίδρυσή τους το 2000 ακολούθησαν σταθερή 

επενδυτική πολιτική 

 Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου σε Καλλικρατικούς Δήμους με συνολικό μήκος άνω των 1.850 χλμ, 

καλύπτοντας πάνω από 725.000 πολίτες στη Θεσσαλονίκη και 230.000 στη Θεσσαλία, με βαθμό διείσδυσης 

56% και 53% αντίστοιχα. 

 Το έτος 2015 υλοποιούνται επενδύσεις συνολικού ύψους 14 εκατ. €, καλύπτοντας υφιστάμενες αλλά και 

νέες περιοχές όπως στους Δήμους Δέλτα (Σίνδος & Ιωνία) και Θερμαϊκού για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 

στους Δήμους Αλμυρού και Φαρσάλων για την ΕΠΑ Θεσσαλίας.  

 Συνεχείς επενδύσεις σε συστήματα τηλεελέγχου και εποπτείας του Δικτύου Διανομής (GIS-Scada) με 

γνώμονα την ασφάλεια 

 Επενδύσεις στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών 

 Παροχή διαχρονικά ανταγωνιστικών τιμών προς τους καταναλωτές 



 Τιμολογιακή Πολιτική ΕΠΑ Θεσσαλίας & ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
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 Οι ΕΠΑ εφαρμόζουν τιμολογιακή πολιτική “cost plus” για τους όλους τους καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς και 

βιομηχανικούς)  

− Οι μηνιαίες τιμές βασίζονται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα  

− Η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, ως συνέπεια των 

διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, και όχι στην εξέλιξη της εγχώριας τιμής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης ή 

κίνησης.  

 Οι ΕΠΑ μετακυλίουν τις μειωμένες τιμές προς όλους τους καταναλωτές, συνεισφέροντας σημαντικά στη μείωση του 

κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες  

 Οι τιμές του φυσικού αερίου κατά την έναρξη της νέας περιόδου θέρμανσης και έως την λήξη του έτους, αναμένεται να 

διαμορφωθούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα συγκριτικά με το έτος 2014  

Μήνας 
Κεντρική Θέρμανση 
και Εμπορική Χρήση  
€/Nm3 (με φόρους) 

Τιμή Βιομηχανική Χρήση  
€/MWh (χωρίς φόρους) 

Οκτώβριος 2014 0,69 

Οκτώβριος 2015  0,60 Μείωση -13% Μείωση -19% 

Νοέμβριος 2014 0,70 

Νοέμβριος 2015 * 0,59 Μείωση -16% Μείωση -23% 

* Εκτίμηση 



Εξοικονόμηση & 

Επιδοτούμενη Δράση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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Κατηγορία Χρήσης 
Ανταγωνιστική μορφή 
ενέργειας 

Μέση εξοικονόμηση  (%) 

Ατομική Θέρμανση  
και ζεστό νερό  
σε οικιακή χρήση 

Πετρέλαιο θέρμανσης 
ηλεκτρικό ρεύμα 

29% 
>60% 

Κεντρική Θέρμανση / Δημόσια  
και Δημοτικά κτίρια 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 26% 

Εμπορική Χρήση Πετρέλαιο κίνησης 
 & LPG 

42% 
49% 

Εξοικονόμηση 2000-2014 

Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» 

 Προϋπολογισμός 2 εκ. € στη Θεσσαλονίκη και 3 εκ. € στη Θεσσαλία. 

 1.881 ωφελούμενοι στη Θεσσαλονίκη, 2.654 στη Θεσσαλία 

 Εκταμιεύτηκαν προς τις ΕΠΑ οι πρώτες δόσεις, ύψους 800 χιλ. € στη Θεσσαλονίκη και 1,2 εκ. € 

στη Θεσσαλία. 

 Ήδη ξεκίνησε η καταβολή της χρηματοδότησης στους ωφελούμενους με χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης έως τις 16/11/2015 



 Διαχρονική Δημιουργία Αξίας 
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272.331 Αποκτημένοι Πελάτες 

284,1 εκ. € Επενδύσεις σε 
Δίκτυα άνω των 1.800 χλμ. 

έως το 2014 

211,3 εκ. € Μέρισμα προς 
τους Μετόχους έως το 2014 

10,9 εκ. € προς τους Δήμους 
με την Απόδοση του Ειδικού 

Τέλους ΟΤΑ έως το 2014 

29% Διαχρονική Εξοικονόμηση 
σε σχέση με το Πετρέλαιο 

Θέρμανσης & Έμφαση στην 
Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων 

3,7 εκ. τόνοι Διοξειδίου του 
Άνθρακα και 11.876 τόνοι άλλων 

Ρύπων δεν επιβάρυναν το 
Περιβάλλον την περίοδο 2000-2014 

4.500 επαγγελματίες του 
Τεχνικού κόσμου σχετίζονται 

με τις ΕΠΑ 

267 Εργαζόμενοι 

Νέες προκλήσεις στην αγορά φυσικού αερίου 

51% 49% 

2000: 
 Επένδυση 386,4 εκ. €  

Απόδοση φόρων συνολικού 
ύψους 80,7 εκ. € και έκτακτης 

εισφοράς επιχειρήσεων 
συνολικού ύψους 5,2 εκ. € 
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 Έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 στις 20.08.2015  

 Λογιστικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων διανομής και προμήθειας από 01.01.2016  

 Νομικός και Λειτουργικός διαχωρισμός των Εταιρειών από 01.01.2017 

 Επιλέγοντες Πελάτες: 

Άμεσα οι βιομηχανικοί καταναλωτές 

Από 01.01.2017 οι μεγάλοι εμπορικοί καταναλωτές 

Από 01.01.2018 όλοι οι καταναλωτές θα επιλέγουν ελεύθερα τον Προμηθευτή τους 

Οι ΕΠΑ για ποσότητες που προορίζονται για Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες 

 Απελευθέρωση τόσο της δραστηριότητας Προμήθειας όσο και της δραστηριότητας Διανομής 

 Κατάργηση υφιστάμενων Αδειών Διανομής (ν. 2364/1995) που είχαν ισχύ έως τις 31.12.2029 

 Έκδοση νέων Αδειών Διανομής, Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και Προμήθειας το 2017  

 Τιμολόγια Προμήθειας προς υποβολή στη ΡΑΕ έως τις 31.10.2015 

 Έκδοση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και Κανονισμού Τιμολόγησης 

 Προσωρινό τέλος χρήσης Δικτύου Διανομής ίσο με 4 €/MWh έως την έκδοση των οριστικών τιμολογίων 

 

 

  

Βασικές Διατάξεις Ν. 4336/2015 
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 Ολική άρση του μέχρι πρότινος ισχύοντος καθεστώτος:  

Αλλαγή αξίας των Εταιρειών από την κατάργηση των Αδειών. Θα γίνει αποτίμηση της αξίας των 2 Εταιρειών, 

λαμβάνοντας υπόψη το Νόμο 4336, και τυχόν απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν πριν τη λήξη των 

Αδειών των Εταιρειών, θα διευθετηθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το διαχωρισμό των ΕΠΑ. 

Άμεσα σημαντικά κόστη μετασχηματισμού 

Επαναξιολόγηση επενδυτικού πλάνου 

Διακριτές τιμές Προμήθειας και Διανομής 

 Με βάση την κοινά αποδεκτή μεθοδολογία υπολογισμού τιμής διανομής, η οποία θα αποτυπωθεί στον Κανονισμό 

Τιμολόγησης Χρήσης Δικτύου Διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση και το Απαιτούμενο 

Έσοδο, Αποσβέσεις, Λειτουργικές δαπάνες, WACC (δείκτης απόδοσης των επενδύσεων), η σταθμισμένη τιμή 

Διανομής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα πολλαπλάσια από την προσωρινή τιμή διανομής 4 €/MWh, 

σύμφωνα με τις υφιστάμενες επενδύσεις και την απόδοση αυτών.  

 Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, από το 2000 έως σήμερα, τήρησαν με σεβασμό τις Άδειες, τις συμβάσεις 

πώλησης με τη ΔΕΠΑ, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών με τους Καταναλωτές, τις αποφάσεις της ΡΑΕ και της 

Πολιτείας. Ομοίως, θα τηρήσουν τη νέα νομοθεσία και τα χρονοδιαγράμματα. 

 Πιστεύουμε στη διαμόρφωση ενός αμοιβαία αποδεκτού νομικού και κανονιστικού πλαισίου, με εποικοδομητικό 

διάλογο για όλα τα ανοικτά ζητήματα, που θα οδηγήσει τα μέρη σε αποδεκτές λύσεις. 



Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. -  Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.  

Ευχαριστώ 
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