Ποια είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 30.12.2016 και ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή
Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νοµού Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας
Θεσσαλίας, όπως προβλέπουν οι Άδειές της έως το 2043.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της περιλαµβάνεται η ανάπτυξη, η κατασκευή, η λειτουργία,
η συντήρηση, η διαχείριση και η εκµετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου στις γεωγραφικές
περιοχές της ευθύνης της.
Στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ συµµετέχει κατά 51% η Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και κατά 49%
ο στρατηγικός επενδυτής (Eni), ένας ενεργειακός κολοσσός ανάµεσα στους 6 κορυφαίους του κόσµου, που ασκεί το
management της Εταιρείας.
Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταµένο Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου, που ξεκινά νότια από τον Αλµυρό Βόλου έως
βόρεια τον Χορτιάτη, ενώ δυτικά από την Καρδίτσα έως τον Δήµο Χαλκηδόνος και τον Δήµο Θερµαϊκού στη
Θεσσαλονίκη.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ασκεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντά της µε ίση µεταχείριση των Χρηστών του Δικτύου Διανοµής
και των Τελικών Πελατών, αποφεύγοντας µεροληπτικές συµπεριφορές, µε οργανωτική και λειτουργική αυτονοµία,
µε διαφάνεια, εµπιστευτικότητα κατά τη διαχείριση και χρήση δεδοµένων και πληροφοριών, και εφαρµόζοντας
Πρόγραµµα Συµµόρφωσης και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται στο σεβασµό της νοµοθεσίας, των Αδειών και του ρυθµιστικού
πλαισίου µε κύριο µέληµα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την τήρηση του Ετήσιου Προγράµµατος
Συντήρησης στα Δίκτυα Διανοµής, σύµφωνα µε τους Τεχνικούς Κανονισµούς.

Τα στοιχεία που σηµατοδοτούν
το success story της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
• Αποτελεσµατικό management - Σταθερότητα - Έµφαση στο Ανθρώπινο Δυναµικό
• Εµπιστοσύνη των Καταναλωτών και των τοπικών Αρχών
• Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης και Δηµιουργία Αξίας
• Αποδοτικότητα Επενδύσεων προς όφελος της Εταιρείας και των Καταναλωτών
• Πρωτοπορία στις νέες Τεχνολογίες
• Συνεχής Εκπαίδευση - Κατάρτιση Προσωπικού
• Πρότυπο λειτουργίας όσον αφορά την οργανωτική της λειτουργία, τη συνέπεια του
προγραµµατισµού κατασκευής και τροφοδότησης των Καταναλωτών
• Ασφάλεια Δικτύου Διανοµής και Αδιάληπτη τροφοδοσία των Καταναλωτών
• Συνεργασία µε τις Αρχές για τη διαµόρφωση του νοµικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου,
ώστε να αναπτυχθεί η αγορά φυσικού αερίου
• Αυστηρή τήρηση Ρυθµιστικού Πλαισίου
• Ανάπτυξη Αγοράς - Δηµιουργία προοπτικής µε οφέλη στην Τοπική Κοινωνία
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Ένα φιλόδοξο Πρόγραµµα Ανάπτυξης
για να πάει το αέριο παντού
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία που έχει ήδη διανύσει, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραµµα ανάπτυξης για την
5ετία 2019 - 2023, συνολικού προϋπολογισµού 93 εκατ. ευρώ, που συνδυάζει τη ραγδαία επέκταση του δικτύου,
των συνδέσεων και των διανεµόµενων όγκων αερίου, µε µείωση των τιµολογίων για τους καταναλωτές.
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα στηρίζεται από τους µετόχους και, πέραν της ανάπτυξης του δικτύου σε νέες και υφιστάµενες
περιοχές, προβλέπει επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής, σε σύγχρονο εξοπλισµό, σε υποδοµές του δικτύου και στην υγεία
και ασφάλεια των ανθρώπων της αλλά και των τρίτων.
Ειδικότερα, το 5ετές πρόγραµµα ανάπτυξης προβλέπει:
• Επέκταση του Δικτύου 4 bar κατά 297 χιλιόµετρα επιπλέον
• 63 χιλιάδες νέες συµβάσεις σύνδεσης
• Διανεµόµενους όγκους αερίου 436 εκ. κυβικά µέτρα το 2023 από 382,5 εκατ. το 2018
• 395 χιλιάδες συνολικά συνδέσεις καταναλωτών
• 65% πληθυσµού θα χρησιµοποιεί φυσικό αέριο το 2023
Η πρότυπη επιχειρησιακή λειτουργία, η ενίσχυση της αποδοτικότητας και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αποτελούν επίσης
διακριτούς στόχους του προγράµµατος ανάπτυξης.
Παράλληλα µε την αξιόπιστη και ασφαλή ανάπτυξη του δικτύου, στρατηγική της εταιρείας αποτελεί η χρήση τεχνολογικών
καινοτοµιών, αλλά και η πρωτοπορία στη διαµόρφωση πολιτικών και δράσεων στο ρυθµιζόµενο περιβάλλον της διανοµής αερίου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ήδη µέσα στη διετία 2017 - 2018 επενδύθηκαν συνολικά 43,1 εκατ. ευρώ για τα Δίκτυα Διανοµής της ΕΔΑ
ΘΕΣΣ, ενώ κατασκευάστηκαν 190 χλµ. δικτύου 4 bar και 19 bar.
Στόχος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσους περισσότερους κατοίκους, νοικοκυριά, εµπορικές επιχειρήσεις και
βιοµηχανίες στις περιοχές που έχει υπό την ευθύνη της, διασφαλίζοντας τις περιοχές της Αδείας.
Έτσι, το πρόγραµµα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ περιλαµβάνει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις υφιστάµενες περιοχές
(13 Δήµοι στη Θεσσαλονίκη και 11 στη Θεσσαλία) αλλά και την έλευση του αερίου σε νέες περιοχές.
Η προσέγγιση των νέων περιοχών γίνεται µέσω δικτύου αγωγών ή µε τη µεταφορά συµπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG).
Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θέλει να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νέων περιοχών να
επωφεληθούν από τη χρήση του φυσικού αερίου µειώνοντας την οικονοµική επιβάρυνση συγκριτικά µε ανταγωνιστικά καύσιµα.

Ένα φιλόδοξο

Πρόγραµµα Ανάπτυξης για να πάει το
αέριο παντού

Προϋπολογισµός

5ετίας

2019 - 2023

µείωση
τιµολογίων
για τους
καταναλωτές

Ραγδαία επέκταση
του δικτύου, των συνδέσεων
& των διανεµόµενων όγκων αερίου

93
εκατ. €

Αυξηµένη καταβολή
φόρων στο δηµόσιο & µερισµάτων στους µετόχους
Συνδέσεις καταναλωτών
χιλιάδες

2019 - 2023

Επέκταση Δικτύου

Το 5ετές

πρόγραµµα

ανάπτυξης
προβλέπει

4 297
bar

επιπλέον
χιλιόµετρα

Νέες
συµβάσεις σύνδεσης

63
χιλιάδες

Πρότυπη επιχειρησιακή λειτουργία

Ενίσχυση αποδοτικότητας

Ψηφιακός µετασχηµατισµός

Διανεµόµενοι όγκοι
αερίου
εκατ. κυβικά µέτρα

382,5

436

2018

2023

395

65%

του πληθυσµού
θα χρησιµοποιεί
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ το 2023

Πρωτοπορία στη διαµόρφωση πολιτικών και δράσεων

Στόχοι
προγράµµατος
ανάπτυξης

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Να φτάσει το φυσικό αέριο σε όσους περισσότερους κατοίκους, νοικοκυριά, εµπορικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες
στις περιοχές που έχει υπό την ευθύνη της διασφαλίζοντας τις περιοχές της Αδείας

Απολύτως επιτυχές το 2018 για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ
µε επίτευξη 10/10 των στόχων της
Το 2018 ήταν ένα ιδιαίτερα επιτυχηµένο έτος για την πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, γεγονός που πιστοποιήθηκε µε την απόλυτη και επιτυχή
επίτευξη των δέκα επιχειρησιακών στόχων που είχε θέσει η εταιρεία και αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι αυτοί έχουν ως εξής:
1. Μηδενικά ατυχήµατα, τηρώντας τη βασική αρχή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
2. Τήρηση Ρυθµιστικού και Νοµικού Πλαισίου. Παροχή Βασικής Δραστηριότητας µε τα χαµηλότερα Τιµολόγια Διανοµής στην Ελλάδα.
3. Υψηλή Διείσδυση στις περιοχές Αδείας, όπου το 60% του πληθυσµού χρησιµοποιεί φυσικό αέριο.
4. Διασφάλιση της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας της Εταιρείας µε την ίση µεταχείριση των Χρηστών του Δικτύου Διανοµής
και των Τελικών Πελατών - Ηλεκτρονικό Συστήµα Ανταλλαγής Πληροφοριών (Portal Marte).
5. Ολοκλήρωση ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού.
6. Συνεπής τήρηση του Προγράµµατος Ανάπτυξης και τροφοδότηση των νέων περιοχών συµπεριλαµβανοµένων
των αποµακρυσµένων µε χρήση συµπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG).
7. Έκδοση και Χορήγηση της Άδειας Διανοµής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018) και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανοµής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5916/31.12.2018).
8. Αδιάλειπτη Διανοµή Φυσικού Αερίου, Διασφάλιση Λειτουργίας του Δικτύου Διανοµής στις περιοχές της Αδείας και
Ασφάλεια Εφοδιασµού στις περιοχές της Αδείας.
9. Μη ύπαρξη νέων νοµικών υποθέσεων κατά το 2018 που να επιφέρουν επιπτώσεις - κίνδυνο για την εταιρεία.
10. Οικονοµική Αποδοτικότητα µε κέρδη προ φορών 24,8 εκατ. €, που ξεπέρασαν κατά 17,2% το ύψος του
προϋπολογισµού.
Για το 2019, στόχος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η αποδοτικότητα των επενδύσεων προς όφελος των µετόχων, του προσωπικού της
εταιρείας και των καταναλωτών.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προσβλέπει σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της εταιρείας,
µε γνώµονα πάντα τις αξίες της διαφάνειας, της αµεροληψίας, του επαγγελµατισµού και της συνεργασίας κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Στόχος είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, να παραµείνει ηγέτης στη διανοµή του φυσικού αερίου.
Εισερχόµενη στο 2019, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι σε θέση να ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία, καθώς οι στέρεες βάσεις της σε όρους
τεχνογνωσίας-αξιοπιστίας σε συνδυασµό µε τα ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα και την έµπρακτη εµπιστοσύνη των
καταναλωτών αποτελούν πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη.
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