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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(∆ΕΠΑ ) Α .Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΠΑ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2011- 31.12.2011 
                                                                                                                                                   

 Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση την Έκθεση ∆ιαχείρισης  της ∆ΕΠΑ Α.Ε. 
και Οµίλου ∆ΕΠΑ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2011 έως  31.12.2011, σύµφωνα µε το άρθρο 136 
παρ.1 & 2 του Ν. 2190/20, 
 
Ο όµιλος της ∆ΕΠΑ Α.Ε. σήµερα περιλαµβάνει µε διάφορα ποσοστά συµµετοχής, τις εταιρίες  
«∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (∆.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.), τις Εταιρίες  
Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την 
εταιρία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. και την εταιρία  NATURAL GAS INTERCONNECTOR  
GREECE BULGARIA AD (ICGB AD).   
 
Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. στη µετοχική σύνθεση της οποίας µετέχει κατά  65% το Ελληνικό ∆ηµόσιο  και 
35% η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ασκεί την δραστηριότητα της εµπορίας του φυσικού 
αερίου.  
 
Ο Όµιλος  ∆ΕΠΑ Α.Ε. διαµορφώνεται ως κάτωθι :  
 
I. ΌΜΙΛΟΣ ∆ΕΠΑ Α.Ε 
 
1. ∆οµή Οµίλου  
 
Μητρική Εταιρία 
 
∆ηµόσια Επιχείρηση  Αερίου (∆ΕΠΑ) Α.Ε (Συµµετέχουν µε 65% Ελληνικό ∆ηµόσιο και µε 35% 
τα Ελληνικά Πετρέλαια  Α.Ε. )  
 

Θυγατρικές  Εταιρίες  της ∆ΕΠΑ Α.Ε  
 

α. ∆ιαχειριστής  Εθνικού  Συστήµατος  Φυσικού  Αερίου  (∆ΕΣΦΑ )Α.Ε. (Μέτοχος 100%   
∆ΕΠΑ Α.Ε.).  

 
β. Εταιρία  Παροχής  Αερίου   (ΕΠΑ )Αττικής  Α.Ε. (Μέτοχος 51% ∆ΕΠΑ Α.Ε. και 49%  
ATTIKI GAS BV )  

  
γ. Εταιρία  Παροχής  Αερίου  (ΕΠΑ ) Θεσσαλονίκης  Α.Ε (Μέτοχος 51% ∆ΕΠΑ Α.Ε. και 49%  
ENI HELLAS SPA) 

 
δ .Εταιρία  Παροχής  Αερίου  Θεσσαλίας  (ΕΠΑ ) Θεσσαλίας  Α.Ε.(Μέτοχος 51% ∆ΕΠΑ Α.Ε  
και 49% ENI HELLAS  SPA ) 

 
Συµµετοχές σε εταιρίες  

 
1. Υποθαλλάσιος  Αγωγός  Φυσικού  Αερίου  Ελλάδας  – Ιταλίας  –ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε  

(50% ∆ΕΠΑ Α.Ε.και  50% EDISON  INTERNATIONAL  HOLDING N.V). 
 

2. Natural Cas Interconnector Greece Bulgaria A.D (ICGB A.D) (Μέτοχος 50% IGI 
POSEIDON  S.A  και  50%  BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD). 
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3.  South Stream–Ελλάς Αγωγός Φυσικού Αερίου Α.Ε και µε το διακριτικό τίτλο SOUTH 
STREΑM – ΕΛΛΑΣ Α.Ε.( 50% η εταιρία  ∆ΕΣΦΑ Α.Ε και 50% η εταιρία OAO 
Gazprom). 

 
2. Οικονοµικά  Αποτελέσµατα Οµίλου  ∆ΕΠΑ 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ∆ΕΠΑ στις 29 Ιουνίου 2007 ενέκρινε την Σύνταξη των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της ∆ΕΠΑ ΑΕ &  του Οµίλου µε βάση τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά τα άρθρα 134 και επόµενα του Κ.Ν. 2190/20. 

 

2.1. Οικονοµικά  Στοιχεία  Οµίλου  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   

 31/12/2011  31/12/2010 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     
    

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.761.093.465,42  1.216.707.517,32 
    

Μικτό κέρδος 343.248.873,76  214.508.601,40 
    

Λειτουργικό αποτέλεσµα 227.649.011,15  155.882.454,82 
    

Κέρδη προ φόρων 244.731.157,19  152.316.364,73 
    

Κέρδη µετά από φόρους  190.922.475,09  90.794.188,93 

    
    

 Ο ΟΜΙΛΟΣ   

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  31/12/2011  31/12/2010 

    
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 2.030.845.072,49  2.007.551.896,61 

    
Αποθέµατα 44.100.055,92  40.667.537,85 

    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 548.084.408,96  291.570.203,36 

    
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία -  - 

    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 263.319.451,94  394.120.429,25 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.886.348.989,31  2.733.910.067,07 

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.503.390.072,67  1.331.832.992,68 

    
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 935.799.493,65  981.715.334,13 

    
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 447.159.422,99  420.361.740,26 

    
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.886.348.989,31  2.733.910.067,07 
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3. ∆ιαχείριση Κινδύνων Οµίλου ∆ΕΠΑ 

 

3.1. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 
κίνδυνος αγοράς, ο οποίος περιλαµβάνει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο 
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του 
Οµίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι 
αυτοί στη χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  

 Tα κύρια χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εµπορικές 
και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει και 
αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε τη διαχείριση 
των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

3.2. Κίνδυνος αγοράς 

� Κίνδυνος επιτοκίου: Κατά την 31/12/2011, το 93% των συνολικών µακροπρόθεσµων και 
βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου και κατά 
συνέπεια ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται µε τη µεταβολή των επιτοκίων των 
δανειακών του υποχρεώσεων. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των 
δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου. Κατά την 31/12/2011 εάν 
τα επιτόκια των δανείων σε ΕΥΡΩ ήταν κατά 1% αυξηµένα-µειωµένα, των λοιπών µεταβλητών 
τηρουµένων σταθερών, τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου θα ήταν αυξηµένα-µειωµένα κατά ΕΥΡΩ 
193.479. 

� Συναλλαγµατικός κίνδυνος:  Ο Όµιλος αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο από την µεταβολή της 
ισοτιµίας του δολαρίου όσον αφορά τις συναλλαγές προµήθειας φυσικού αερίου οι οποίες 
πραγµατοποιούνται βάση συµβάσεων µε προµηθευτές του εξωτερικού που είναι εκπεφρασµένες 
κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Την 31/12/2011, εάν η συναλλαγµατική  ισοτιµία του ευρώ έναντι του 
δολαρίου Η.Π.Α. είχε  ενισχυθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα προ 
φόρων αποτελέσµατα της µητρικής και του Οµίλου θα είχαν αυξηθεί κατά 27,5 εκατ. ευρώ και 
αντίστοιχα τα µετά φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου της κλειόµενης χρήσεως θα εµφανίζονταν 
αυξηµένα κατά το ποσό των  22 εκατ. ευρώ όπως θα προέκυπταν από την αποτίµηση των αγορών και 
των υποχρεώσεων προς προµηθευτές που είναι εκπεφρασµένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. Επιπλέον, 
εάν η συναλλαγµατική  ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε µειωθεί κατά 10% και οι 
υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα προ φόρων αποτελέσµατα της µητρικής και του Οµίλου 
θα εµφανίζονταν µειωµένα κατά 27,5 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα τα µετά φόρων αποτελέσµατα του 
Οµίλου της κλειόµενης χρήσεως θα εµφανίζονταν µειωµένα κατά το ποσό των  22 εκατ. ευρώ, όπως θα 
προέκυπταν από την αποτίµηση των αγορών και των υποχρεώσεων προς προµηθευτές που είναι 
εκπεφρασµένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α. 

� Κίνδυνος τιµής: Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κίνδυνο από τις µεταβολές στις τιµές των ανταγωνιστικών 
προϊόντων του φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στην τιµή του 
πετρελαίου και οι τιµές πώλησής του είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε ανταγωνιστικά καύσιµα. Ο 

Όµιλος διαµορφώνει την τιµολογιακή του πολιτική µε βάση την τιµή προµήθειας του φυσικού αερίου. 

3.3. Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής και 
λιανικής πώλησης του Οµίλου. 
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Η µητρική έχει σαφή πιστωτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια. Συγκεκριµένα  οι πελάτες έχουν 

πίστωση 20 ηµερών από τον χρόνο κατανάλωσης, εκτός από τους πελάτες που είναι Ν.Π.∆.∆. όπου η 

πίστωση έχει οριστεί από την ∆ιοίκηση του Οµίλου στις 120 ηµέρες. Σε περίπτωση υπέρβασης  των 
ανωτέρω προθεσµιών εξόφλησης λογίζονται τόκοι στους πελάτες. 

Ο Όµιλος έχει συγκέντρωση των πωλήσεων, καθώς το 23,00% περίπου των συνολικών του πωλήσεων 
πραγµατοποιείται προς την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε., 18,04 % προς την  Elpedison 
Ενεργειακή Α.Ε. και 10,09% προς τον Ήρων ΙΙ Βοιωτίας ΑΕ . 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών της, το 
µέγεθος και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν 
υπάρχει κανένας σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από 
επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα 
αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία 
αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω 
απαιτήσεων όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό µειωµένα µε την αξία των εγγυήσεων και ενεχύρων. 

3.4  Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων.  

Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων 
από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 

ΟΜΙΛΟΣ        

Κατά την 31/12/2011 Μέχρι 1 έτος   

Από 1 έως και 2 

έτη   

Από 2 έως και 

5 έτη  

Πάνω από 5 

έτη 

∆άνεια 32.697.264  52.052.292  98.113.043  114.533.264 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 378.129.869  -  -  - 

        

        

Κατά την 31/12/2010 Μέχρι 1 έτος   

Από 1 έως και 2 

έτη   

Από 2 έως και 

5 έτη  

Πάνω από 5 

έτη 

∆άνεια 34.673.276  32.704.348  123.556.107  147.230.528 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 330.719.204  -  -  - 

 

3.5  ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Σκοπός του Οµίλου κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων του αποτελεί η εξασφάλιση ικανότητας συνεχούς 
δραστηριότητας, η παροχή κερδών στους µετόχους του και οφέλη στους λοιπούς ενδιαφερόµενους καθώς 
και η διατήρηση κεφαλαιουχικής δοµής, η οποία θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό 
χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως οι συνολικές υποχρεώσεις 
µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται 
στον Ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Πιο συγκεκριµένα: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 31/12/2011   31/12/2010 

Σύνολο Υποχρεώσεων  1.382.958.916  1.402.077.073 

Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα  (263.319.452)  (394.120.429) 

Καθαρό χρέος 1.119.639.464  1.007.956.644 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.503.390.073  1.331.832.992 

Καθαρό χρέος/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 74%   76% 
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ΟΜΙΛΟΣ ∆ΕΠΑ             
              

ΧΡΗΣΗ 2011              
              

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ)             
              

Α.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ             

  ΧΡΗΣΗ 2011      ΧΡΗΣΗ 2010     

              

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ .= 855.504 .=  29,64%  .= 726.358 .=  26,57%  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  2.886.349      2.733.910     

              

2 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ .= 1.503.390 .=  108,71%  .= 1.331.833 .=  94,99%  
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.382.959      1.402.077     

              

3 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ .= 1.503.390 .=  74,03%  .= 1.331.833 .=  66,34%  
 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2.030.845      2.007.552     

              

4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ .= 855.504 .=  191,32%  .= 726.358 .=  172,79%  
 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  447.159      420.362     

              

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ .= 408.345 .=  47,73%  .= 305.996 .=  42,13%  
 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ  855.504      726.358     

              
              

Β.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ             
              

6 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ .= 227.649 .=  12,93%  .= 155.882 .=  12,81%  
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1.761.093      1.216.708     

              

7 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ .= 244.731 .=  16,28%  .= 152.316 .=  11,44%  
 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1.503.390      1.331.833     

              

8 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .= 343.249 .=  19,49%  .= 214.509 .=  17,63%  
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1.761.093      1.216.708     

              

9 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .= 343.249 .=  24,21%   214.509 .=  21,40%  
 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  1.417.845      1.002.199     
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10 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .= 1.761.093 .=  117,14%  .= 1.216.708 .=  91,36%  
 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1.503.390      1.331.833     

              
              

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ             
              

11 ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ .= 120.001 .=  179,87%  .= 111.194 .=  169,19%  
 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ  66.714      65.722     

              

12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ .= 253.324 Χ 360 51,78 ΗΜΕΡΕΣ .= 78.066 Χ 360 23,10 ΗΜΕΡΕΣ 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ  1.761.093      1.216.708     
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II . ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΠΑ) Α.Ε.   
 
1. Γενικά 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Εταιρίας  εξελέγη από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 
 16.12.2009, µε πενταετή θητεία, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.  
 
Οι δραστηριότητες της ∆ΕΠΑ κατά την κλειόµενη χρήση επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους κύριους άξονες :  
 

• ∆ιασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικούς όρους προµήθειας αερίου, µε περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών 
προµήθειας φυσικού αερίου. 

 

• ∆ιατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά διασφαλίζοντας συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης . 
 

• Ανάδειξη του ρόλου της εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή τόσο στον τοµέα ανάπτυξης υποδοµών, όσο 
και στον  τοµέα εµπορίας αερίου. 

 

• Βελτιστοποίηση των µικτών περιθωρίων λειτουργίας µε την ανάπτυξη καταλλήλων εργαλείων για τη 
διαχείριση των κινδύνων µε µείωση του κόστους . 

 

• Ανάδειξη του ρόλου του φυσικού αερίου για τη δηµιουργία ανταγωνιστικής και φιλικής προς το 
περιβάλλον ενεργειακής αγοράς. 

 

• Συµβολή στην αποτελεσµατική λειτουργία της απελευθερωµένης  αγοράς . 
 

Τα αποτελέσµατα εκ των ως άνω δράσεων συνοψίζονται στα ακόλουθα : 
 

• Στη βελτιστοποίηση του µείγµατος αερίου που προµηθεύτηκε η ∆ΕΠΑ  µέσα στη χρήση, αξιοποιώντας 
ευκαιρίες αγοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιµές. 

 

• Κατά τη διάρκεια του 2011 η εταιρεία πέτυχε σηµαντική εµπορική συµφωνία µε το βασικό προµηθευτή 
της  Gazprom Export  για βελτίωση των όρων προµήθειας, συµπεριλαµβανοµένης της τελικής τιµής του 
ρωσικού φυσικού αερίου. 

 

• Οι  συνολικές πωλήσεις της ∆ΕΠΑ ανήλθαν 4,225 δις m3 . 
 

• Το Μάριο του 2011 καταρτίστηκε πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας  για την περίοδο 2011- 
2015, µε εξειδικευµένες δράσεις για την υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε και υλοποίηση 
επιµέρους Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη δικτύων πρατηρίων που θα διαθέτουν φυσικό 
αέριο για κίνηση οχηµάτων. Επίσης στο τέλος του 2011 τέθηκε η διαδικασία αναθεώρησης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου αξιολογώντας την εξέλιξη των βασικών δεδοµένων και παραµέτρων της 
ενεργειακής αγοράς , η οποία  ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012. 

 

• Στις 12. 01. 2011 δηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του ∆ιεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή επενδυτών που 
συµµετάσχουν στις τρεις νέες ΕΠΑ που θα συσταθούν στις περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, 
Κεντρικής Μακεδονίας και  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

 

• Συνεχίστηκε το κατασκευαστικό έργο για την ανάπτυξη δικτύων και το συνολικό ποσό των επενδύσεων 
για το έτος  2011 ανήλθε στο ποσό των  € 53,00 εκατ.  
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• Σύµφωνα µε την υπ’αριθ.187 απόφαση (ΦΕΚ.2061/16.11.2011) της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων δόθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να 
συνοµολογήσει µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου , σύµβαση µε την οποία 
θα ασκεί για λογαριασµό του ∆ηµοσίου τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από την ιδιότητα του 
∆ηµοσίου ως κυρίου, µετοχών της ∆ΕΠΑ, το οποίο εξέδωσε Πρόσκληση για την Υποβολή 
Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του Οµίλου της ∆ΕΠΑ , η οποία δηµοσιεύτηκε από το Ταµείο  στις 29 
Φεβρουαρίου 2012. Το Ταµείο λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα των εν δυνάµει ενδιαφεροµένων 
αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  από τις 22 Μαρτίου 
στις 30 Μαρτίου 2012. 

 

• Στον τοµέα των διεθνών δραστηριοτήτων αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες προκειµένου να αναδειχθεί ο 
ρόλος της Εταιρίας στη δηµιουργία ΄’Νοτίου ∆ιαδρόµου ΄΄ για την τροφοδοσία της περιοχής µε αέριο από 
ανατολάς  µέσω Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό  ιδρύθηκε  η εταιρία Natural Gas Interconnector Greece 
Bulgaria AD (ICGB AD) από τη IGI POSEIDON  S.A  και από την εταιρία Bulgarian Energy Holding 
EAD. Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας συµµετέχουν  η IGI Poseidon S.A µε  50% και η εταιρία  
Bulgarian Energy Holding EAD µε 50%, έτσι η ∆ΕΠΑ µέσω της θυγατρικής εταιρείας Ποσειδών και  η 
Bulgargaz µέσω της θυγατρικής  Bulgaria Energy Holding, συνεργάζονται στενά για την κατασκευή του 
διασυνδετηρίου αγωγού IGB (Interconnaction Greece – Bulgaria). 

 
            Συγκεκριµένα : 
 

− Εντός του έτους υποβλήθηκαν τεχνικές και οικονοµικές προσφορές για την προµήθεια 
χαλύβδινων σωλήνων του Αγωγού «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» του οποίου η κατασκευή αναµένεται να 
ξεκινήσει το τελευταίο τρίµηνο του 2012.  

              

− το  Μαϊο του 2011 εκδόθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης  άδεια   
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ιταλικό τµήµα του έργου . 

 

− Στις 16 Ιουνίου 2011 κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής Συµπληρωµατική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη, µε την νέα θέση 
(περιοχή Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας) του Σταθµού Μέτρησης και Συµπίεσης, η οποία 
υποδείχθηκε από το σύνολο των τοπικών αρχών. 

 

− Στις 8 Ιουλίου 2011 εκδόθηκε η θετική γνωµοδότηση (έγκριση) επί της Συµπληρωµατικής   
αυτής Μελέτης . 

 

− Τον ∆εκέµβριο του 2011 ολοκληρώθηκαν οι επί τόπου ερευνητικές εργασίες κατά µήκος της 
χάραξης του αγωγού IGI στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής (Front End Engineering Design-
FEED) και της Λεπτοµερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης (Detailed Marine 
Survey – DMS) του αγωγού «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».  

 

− Και το ∆εκέµβριο του 2011 δηµοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
την προµήθεια των Μονάδων Συµπίεσης του Σταθµού Συµπίεσης του Ελληνο-Ιταλικού 
Αγωγού. Οι σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν στις 3 Φεβρουαρίου 2012.  

 

• Στις αρχές του 2012 λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν σε όλη την Ευρώπη 
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα εφοδιασµού φυσικού αερίου.Στην Ελλάδα αυξήθηκε κατακόρυφα η 
κατανάλωση φυσικού αερίου µε αποτέλεσµα η ∆ΕΠΑ  εκτός των ποσοτήτων που παραλαµβάνει µέσω 
των µακροχρόνιων συµβάσεων που έχει συνάψει µε τη ρωσική εταιρία Gazprom, µε την τουρκική 
εταιρία Botas και µε την αλγερινή Sonatrach  αναζήτησε και εξασφάλισε τέσσερα (4) έκτακτα φορτία 
Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου(ΥΦΑ) σε διάστηµα δύο µηνών προκειµένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη προµήθεια φυσικού αερίου της ελληνικής αγοράς και των πελατών της ∆ΕΠΑ. 

 

• Καταβάλλεται προσπάθεια υπογραφής νέας σύµβασης, µεταξύ  ∆ΕΠΑ και ∆ΕΗ, στο πλαίσιο της 
οποίας θα επιλυθούν τα εκκρεµή θέµατα, τα οποία αναφέρονται στις σηµειώσεις 20 και 30 των 
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Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2011, που απορρέουν από την σύµβαση πώλησης φυσικού 
αερίου. Προς τούτο, εντός του 2012, έχει γίνει σχετική πρόταση συµβιβασµού από το Ταµείο 
Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕ∆). Η πρόταση αυτή έχει παραπεµθεί στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων.  

• Από πλευράς οικονοµικών αποτελεσµάτων, η χρήση έκλεισε κερδοφόρα, τόσο για την Εταιρία , όσο 
και για τον όµιλο. 

 
Ο αναλυτικός απολογισµός για τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας για την περίοδο αναφοράς έχει ως 
ακολούθως: 

2. Προµήθεια  Αερίου  

Το 2011, παρελήφθησαν ποσότητες αερίου  από τις µακροχρόνιες συµβάσεις της ∆ΕΠΑ καθώς επίσης και από 
τη διεθνή ευκαιριακή αγορά Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (spot), ως ακολούθως : 

Από τη Gazprom Export (Ρωσία), η ∆ΕΠΑ παρέλαβε συνολικά περίπου 2,7 δισεκατοµµύρια Nm3 µέσω αγωγού, 
περιλαµβανοµένων ποσοτήτων που είχαν προαγοραστεί κατά την περίοδο 2009 - 2010 λόγω ρητρών Take-or-
Pay (Make-Up Gas quantities), έναντι Ετήσιας Συµβατικής Ποσότητας  (ΕΣΠ) που ανέρχεται στα επίπεδα των 
2,8 δισεκατοµµύρια Nm3. 

Από τη BOTAS (Τουρκία) η ∆ΕΠΑ παρέλαβε µέσω αγωγού περίπου 0,7 δισεκατοµµύρια Nm3, µε την προµήθεια 
αερίου να κυµαίνεται κοντά στα επίπεδα της σχετικής Ετήσιας Συµβατικής Ποσότητας .  

Από τη Sonatrach (Αλγερία) η ∆ΕΠΑ παρέλαβε 14 φορτία Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου ισοδύναµου µε 
επαναεριοποιηµένες ποσότητες άνω των 0,6 δισεκατοµµυρίων Nm3. 

Επίσης, κατά το 2011 η ∆ΕΠΑ παρέλαβε και 4 φορτία από την ευκαιριακή αγορά (spot), τα οποία βελτίωσαν 
περαιτέρω τους όρους προµήθειας της ∆ΕΠΑ και αύξησαν τις συνολικές ποσότητες  Υγροποιηµένου Φυσικού 
Αερίου σε επίπεδα άνω των  100 εκατοµµυρίων Nm3. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2011 η εταιρεία επίσης πέτυχε σηµαντική εµπορική συµφωνία µε τον βασικό 
προµηθευτή της  (Gazprom Export) για βελτίωση των όρων προµήθειας, συµπεριλαµβανοµένης της τελικής 
τιµής του ρωσικού φυσικού αερίου. 

3. ∆ιαχείριση Χαρτοφυλακίου, Κινδύνου & Εµπορικών Συναλλαγών  
   
Όσον αφορά τη ∆ιαχείριση του Χαρτοφυλακίου της ∆ΕΠΑ, καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες των πελατών της µε 
την καλύτερη αξιοποίηση και των τριών µακροχρόνιων συµβάσεων προµήθειας, καθώς και µε φορτία από την 
ευκαιριακή αγορά Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου.  
 
4. Εµπορία Αερίου   

Τα σηµαντικότερα γεγονότα του έτους ήταν : 

• Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων της ∆ΕΠΑ κατά 30% σε σχέση µε το 2010. 

• Η υπογραφή εννέα (9) νέων συµβάσεων πώλησης αερίου σε βιοµηχανικούς και εµπορικούς καταναλωτές.  

• Η σύναψη βραχυχρόνιων συµβάσεων πώλησης φυσικού αερίου µε πελάτες. 

Πωλήσεις αερίου 

Κατά το 2011  οι συνολικές πωλήσεις της ∆ΕΠΑ συµπεριλαµβανοµένου του αερίου  εξισορρόπησης ανήλθαν σε 

4,225 δις Νm3 . 
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Η µεταβολή των πωλήσεων του 2011 σε σύγκριση  µε το 2010, ανά κύριο τοµέα διαµορφώθηκε ως εξής: 
ηλεκτροπαραγωγή +43%  βιοµηχανία -4%, ΕΠΑ +19%, συµπαραγωγή -6%, ενώ η κατηγορία ειδικοί εµπορικοί 
καταναλωτές διπλασίασε την κατανάλωση.  
 
Ειδικότερα ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου,  σηµειώθηκε µεταβολή των απολήψεων ως εξής: ΕΠΑ 
Αττικής +24%, ΕΠΑ Θεσσαλίας +13%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης +14%. 

Τιµές πώλησης 

 
Οι µοναδιαίες µέσες ετήσιες τιµές πώλησης του αερίου ήταν υψηλότερες  σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιµών πετρελαιοειδών,  βάσει των οποίων 
διαµορφώνονται και οι τιµές φυσικού αερίου. 

Λοιπά  Θέµατα  Εµπορίας Αερίου 

• Τροποποίηση  τιµολογίων πώλησης λόγω αναθεώρησης τιµών των συµβάσεων προµήθειας. 

• ∆ιαµόρφωση πρώτυπης σύµβασης πώλησης Φ.Α για κίνηση οχηµάτων σε ελεύθερα πρατήρια  

• Ενσωµάτωση Εδικού Φόρου Κατανάλωσης στα τιµολόγια πώλησης  βάσει του Ν.3986/2011  

 
5. ∆ιανοµή Αερίου   
 
Πώληση ΕΠΑ Αττικής 
 
Στις 6 Μαρτίου 2012 ολοκληρώθηκε η συµφωνία µέσω της οποίας η Shell εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 25% 
της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής. Με την επένδυση αυτή η συµµετοχή της Shell στο µετοχικό κεφάλαιο της 
ΕΠΑ, ανέρχεται πλέον στο 49%. 
 
Η SHELL, µέσω της Κοινοπραξίας Attiki Denmark, συµµετείχε µέχρι τώρα στην Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 
Αττικής µε ποσοστό 24%, ενώ πλέον αυξάνει το ποσοστό της σε 49%. 
 
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ) η οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και ουσιαστική συµµετοχή στην 
επίτευξη της συµφωνίας, παραµένει ο πλειοψηφών µέτοχος στην ΕΠΑ Αττικής κατέχοντας  ποσοστό 51%. 

 
Νοµοθετικές ρυθµίσεις 
 
Υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ)  προτάσεις, για τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου του 
φυσικού αερίου ώστε να αντιµετωπισθούν υφιστάµενα προβλήµατα της  αγοράς  φα  ως ακολούθως : 
 

1. Τροποποίηση του Ν. 3325/2005 «ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Προτείνεται η επιβολή υποχρέωσης 
σύνδεσης µε φυσικό αέριο σε βιοµηχανίες – βιοτεχνίες , επαγγελµατικά εργαστήρια και κτήρια µε 
σηµαντική θερµική ισχύ, που χρησιµοποιούν υγρά ή στερεά καύσιµα και βρίσκονται σε περιοχές του 
Π∆ 420/1987(ΤΠΑΑΝ/ΓΓΒ). 

2. Τροποποίηση Ν.2364/1995 «Σύσταση του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού. Εισαγωγή, 
µεταφορά και εµπορία και διανοµή Φυσικού Αερίου και άλλες διατάξεις». Προτείνεται η επιβολή 
υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης σε εγκαταστάσεις µε πίεση πάνω από 500 
mbar.(ΥΠΕΚΑ/Γ∆Π/ ∆ιεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών (∆ΟΚΚ) 

3. Τροποποίηση Π.∆. 299/2003 «Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης». 
Προτείνεται η τροποποίηση (προς το ευνοϊκότερο) του καθεστώτος αποσβέσεων των συσκευών 
φυσικού αερίου. (ΥΠΟΙΚ/ΓΓ/Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων) 

4. Έκδοση ΚΥΑ περί τετραετούς περιοδικού ελέγχου συντήρησης δικτύων σωληνώσεων εσωτερικών 
εγκαταστάσεων 

5. Τροποποιήσεις του Π∆420 / 1987 για την εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές 
6. Αντικατάσταση εγκυκλίου περί των εγκαταστάσεων ηλιακών θερµοσιφώνων σε δώµα, προκειµένου να 

δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συγκεκριµένων εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε δώµα, κατά τα 
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πρότυπα των ηλιακών θερµοσιφώνων. 
7. Τροποποίηση των τεχνικών κανονισµών για δίκτυα και αγωγούς. 

 
Ίδρυση νέων ΕΠΑ 
 
∆ιαµορφώθηκε το σχέδιο νόµου σύµφωνα µε το οποίο έγινε η προσαρµογή του Εθνικού ∆ικαίου στην απόφαση 
παρέκκλισης της ΕΕ και στις οδηγίες της ΕΕ, το οποίο ενσωµατώθηκε στο Ν.4001/2011 που ψηφίστηκε τον 
Αύγουστο από τη Βουλή. 
 
Οριστικοποιήθηκε το σχέδιο ΥΑ για τον καθορισµό των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συµµετοχής 
σε διεθνείς διαγωνισµούς για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Στερεάς 
Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα και σε 
συντονισµό µε το ΥΠΕΚΑ δηµοσιεύθηκε η εν λόγω ΥΑ στις 9 Νοεµβρίου (ΦΕΚ 2638Β/2011). 
 
Συντονίσθηκε η έκδοση της υπ’ αριθµόν 10555/29.06.2011 Απόφασης της Ε.Ε (Απόφαση Έγκρισης Κρατικής 
Ενίσχυσης). 
 
Ακολούθως και µετά από αίτηµα της ∆ΕΠΑ, η ΕΕ εξέδωσε στις 23 ∆εκεµβρίου 2011 διόρθωση (corrigendum) 
της υπ’ αριθµόν SA. 31225(N/2011) απόφασης κρατικής ενίσχυσης της Ε.Ε. ως προς το ελάχιστο ποσοστό 
συµµετοχής των ιδιωτών επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο των νέων ΕΠΑ. 
 
Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η προετοιµασία της Πρόσκλησης για Προεπιλογή ώστε στις 12 Ιανουαρίου 2012 να 
προκηρυχθεί ο ∆ιαγωνισµός για την ίδρυση των ΕΠΑ. 
 
Ετοίµαστηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες  το teaser του διαγωνισµού το οποίο διατέθηκε στο road show της 
∆ΕΠΑ για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών. 
 
Παράλληλα προετοιµάστηκαν και τα συµβατικά τεύχη τα οποία θα διατεθούν στη δεύτερη φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας (φάση υποβολής προσφορών). 
 
Μεταβιβάσεις και εκποίηση παγίων υφισταµένων ΕΠΑ 
 
Μεταβιβάστηκαν στη ∆ΕΠΑ εντός του 2011 από την ΕΠΑ Αττικής πάγια αξίας ύψους 24.999.916,97€, από την 
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης πάγια αξίας ύψους 20.152.252,79€ και από την ΕΠΑ Θεσσαλίας πάγια αξίας ύψους 
9.861.686,70€.  

     
    Υλοποιήθηκε η πρόσβαση της ∆ΕΠΑ στο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) της ΕΠΑ Αττικής, η οποία 
προβλεπόταν από την άδεια διανοµής. Ήδη για το έτος 2012, προετοιµάζεται η αντίστοιχη υλοποίηση της 
πρόσβασης της ∆ΕΠΑ στο Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) της ΕΠΑ Θεσσαλίας/Θεσσαλονίκης. 
 
Μελέτη εκτίµησης σεισµικού κινδύνου 
 
Ανατέθηκε στην ΑΟΝ Hellas, εκπόνηση µελέτης , η οποία  ανέλυσε σε βάθος την κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση των δικτύων και επιβεβαίωσε την εξαιρετική συµπεριφορά έναντι σεισµού των συστηµάτων 
διανοµής φυσικού αερίου , από πλευράς κατασκευής και συντήρησής τους. Επιβεβαίωσε επίσης την ύπαρξη 
διαύλων επικοινωνίας και υποστήριξης µεταξύ των εµπλεκοµένων και υπεύθυνων φορέων (πυροσβεστικό σώµα 
, πολιτική προστασία κ.λ.π), σε περίπτωση σεισµικού κινδύνου.    
 
 
Παρακολούθηση υφισταµένων ΕΠΑ 
 

1. Συντονισµός των θεµάτων που αφορούν στις Γενικές Συνελεύσεις και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 
τριών ΕΠΑ. 

2. Επικοινωνία και συνεργασία µε τις θυγατρικές Εταιρείες Παροχής Αερίου, στα πλαίσια της 
ενηµέρωσης, του ελέγχου και της επεξεργασίας των κύριων λειτουργικών και οικονοµικών στοιχείων 
τους (σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του άρθρου 10.5 της Σύµβασης Μετόχων). 
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Λοιπές δράσεις 

 
1. Συµµετοχή σε τεχνικές και ενηµερωτικές ηµερίδες διοργανωµένες από διάφορους φορείς, ανά την 

επικράτεια, µε σκοπό την προώθηση της χρήσης του ΦΑ. 
2. Σύνταξη απαντητικών επιστολών προς δήµους ή άλλους φορείς, σχετικών µε ερωτήµατα εγκατάστασης 

αστικού δικτύου διανοµής. 
 
6. ∆ιεθνείς  ∆ραστηριότητες   
 

∆ραστηριότητες συνδεόµενες µε τον Ελληνοϊταλικό Υποθαλάσσιο ∆ιασυνδετήριο Αγωγό «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» 

Κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε η εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών και µελετών (στα πλαίσια της Μελέτης 
Εφαρµογής και Λεπτοµερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης), προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
συλλογή των τεχνικών στοιχείων του Έργου. Παράλληλα, προχώρησαν οι αναγκαίες αδειοδοτικές, εµπορικές 
και ρυθµιστικές διαδικασίες και επαφές, για την προώθηση του Έργου. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
Τον Απρίλιο του 2011 υπογράφηκε µεταξύ της ∆ΕΠΑ Α.Ε. και της Ιταλικής εταιρίας κοινής ωφελείας που 
δραστηριοποιείται στους τοµείς της ενέργειας , του ύδατος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης , συµφωνητικό 
που εµπεριέχει τους βασικούς όρους για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας µε αντικείµενο την εµπορία φυσικού 
αερίου προέλευσης από το κοίτασµα Shah Deniz II στην ιταλική αγορά, κάνοντας χρήση της εξαιρούµενης από 
την πρόσβαση τρίτων µεταφορικής ικανότητας των 1,6 δις κυβικών µέτρων ανά έτος που η ∆ΕΠΑ, διαθέτει στον 
Αγωγό «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»,   
 
Σε συνέχεια των εµπορικών διαπραγµατεύσεων µε την Κοινοπραξία εκµετάλλευσης του Κοιτάσµατος Shah 
Deniz II αλλά και της διερεύνησης και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων για την εµπορική εκµετάλλευση 
του φυσικού αερίου που θα διέλθει από τον αγωγό, επεκτάθηκε χρονικά η ισχύουσα συµφωνία παροχής 
Υπηρεσιών µε το εξειδικευµένο δικηγορικό γραφείο Norton Rose International Legal Practice. 
 
Τον Μάιο του 2011 ανατέθηκε στην σύµπραξη µεταξύ των τραπεζών EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και Banca IMI 
S.p.A. η εκπόνηση του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου σχετικά µε την ανάπτυξη και την χρηµατοδότηση του 
∆ιασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας (IGI Poseidon).  
 
Τον Ιούλιο του 2011 κατατέθηκε η δεύτερη περιοδική έκθεση προόδου των συγχρηµατοδοτούµενων 
δραστηριοτήτων του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Ανασυγκρότηση στο τοµέα της Ενέργειας (E.E.P.R.), σύµφωνα µε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
EEPR C(2010) 4882. 
 
Κατά τον µήνα Αύγουστο του 2011 η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ υπέγραψε Σύµβαση µε τη ∆ικηγορική Εταιρεία Herbert 
Smith L.L.P. µε αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την προετοιµασία των προτύπων συµβάσεων µεταφοράς του 
αγωγού ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, την προετοιµασία των συµβάσεων για την προµήθεια και εγκατάσταση των συµπιεστών 
του έργου, την κατασκευή του υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού και τέλος τον σχεδιασµό, την προµήθεια και 
κατασκευή (EPC) του σταθµού βιοµηχανικού αυτόµατου ελέγχου και τηλεµετρίας (SCADA). 
 
Τον Οκτώβριο του 2011 κατατέθηκε στην Κοινοπραξία Shah Deniz II η τεχνική και οικονοµική προσφορά της 
«ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής του αγωγού µεταφοράς του αερίου που θα εξαχθεί 
από το κοίτασµα Shah Deniz II. 
 
Αναφορικά µε τις υπό εξέλιξη µελέτες και διαγωνισµούς του έργου σηµειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος: 
 

• Το 2011 έγινε χρονική και οικονοµική αναπροσαρµογή της σύµβασης µε την κοινοπραξία INTECSEA-
IV Oil & GAS, η οποία έχει ως αντικείµενο την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής του Υποθαλάσσιου 
∆ιασυνδετήριου Αγωγού «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». 
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• Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 υποβλήθηκαν οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές του διαγωνισµού για 
την Προµήθεια των Χαλύβδινων Σωλήνων του Αγωγού «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 
έτους 2012 αναµένεται να ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση και να γίνει η ανάθεση της σύµβασης 
προµήθειας. 

• Το Μάιο του 2011 εκδόθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης (ΜSE) η Άδεια 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ιταλικό τµήµα του έργου. 

• Στις 16 Ιουνίου 2011 κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής Συµπληρωµατική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη, µε την νέα θέση 
(περιοχή Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας) του Σταθµού Μέτρησης και Συµπίεσης, η οποία υποδείχθηκε 
από το σύνολο των τοπικών αρχών. Στις 8 Ιουλίου 2011 εκδόθηκε η θετική γνωµοδότηση (έγκριση) επί 
της Συµπληρωµατικής αυτής Μελέτης  

• Τον ∆εκέµβριο του 2011 ολοκληρώθηκαν οι επί τόπου ερευνητικές εργασίες κατά µήκος της χάραξης 
του αγωγού IGI στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρµογής (Front End Engineering Design-FEED) και της 
Λεπτοµερούς Υποθαλάσσιας Έρευνας & Χαρτογράφησης (Detailed Marine Survey – DMS) του αγωγού 
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». 

• Επίσης τον ∆εκέµβριο του 2011 δηµοσιεύθηκε η Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 
προµήθεια των Μονάδων Συµπίεσης του Σταθµού Συµπίεσης του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού. Οι σχετικές 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν στις 3 Φεβρουαρίου 2012.  

 
∆ραστηριότητες συνδεόµενες µε τον Ελληνο-Βουλγαρικό ∆ιασυνδετήριο Αγωγό 
 
Κατά το έτος 2011 επιταχύνθηκαν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και υλοποίηση του Ελληνο-
Βουλγαρικού ∆ιασυνδετήριου Αγωγού. 
 
Στις 5 Ιανουαρίου 2011 ιδρύθηκε η Εταιρεία Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria AD (“ICGB” AD), στην 
οποία συµµετέχουν ισοµερώς η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και η Bulgarian Energy Holding – BEH, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την µελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού ∆ιασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας. 
  
Τον Μάρτιο του 2011 κατατέθηκε η πρώτη περιοδική τεχνική έκθεση προόδου των συγχρηµατοδοτούµενων 
δραστηριοτήτων για το έργο του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας, IGB, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EEPR C(2010) 5813. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το πρόγραµµα EEPR, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µεταξύ αξιωµατούχων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και αντιπροσώπων της ICGB. 
 
Τον Απρίλιο του 2011 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από την Kantor A.E. η µελέτη Επιχειρηµατικού Μοντέλου 
(Business Model) Εµπορικής Εταιρείας που θα δραστηριοποιηθεί στις αγορές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, 
µεταφέροντας αέριο δια µέσου του ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB).  
 
Τον Οκτώβριο του 2011 προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την επιλογή της εταιρείας που θα εκπονήσει ένα 
Προκαταρκτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (Provisional Business Plan) της ICGB AD. Λόγω λήψης µη 
ικανοποιητικών προσφορών, ο ∆ιαγωνισµός επαναπροκηρύχτηκε τον Νοέµβριο του 2011 και σήµερα βρίσκεται 
σε φάση κατακύρωσης και ανάθεσης της σχετικής Σύµβασης στην EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.. Βασιζόµενη 
στα αποτελέσµατα του Προκαταρκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, η εταιρεία “ICGB” AD θα καταθέσει αίτηµα για 
τη χορήγηση εξαίρεσης από την πρόσβαση τρίτων µερών (Third Party Access Exemption) στον Ελληνο-
βουλγαρικό αγωγό, µέσα στο πρώτο τετράµηνο του 2012. 
 

Αναφορικά µε τις υπό εξέλιξη µελέτες και διαγωνισµούς του έργου σηµειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος: 

• Τον Αύγουστο του 2011 υπεγράφη η Σύµβαση µεταξύ της ICGB AD και της κοινοπραξίας των εταιριών 
Penspen και C&M Engineering για την ανάθεση της Μελέτης Εφαρµογής (FEED) και της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου IGB. 

 

• Τον Νοέµβριο του 2011 κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) η 
Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για το Ελληνικό τµήµα του Ελληνο-Βουλγαρικού 
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Αγωγού (IGB). 
 

• Τέλος, τον Οκτώβριο του 2011, ολοκληρώθηκε, η φάση προεπιλογής του διαγωνισµού για την 
προµήθεια των σωλήνων για την κατασκευή του αγωγού. 

 

Άλλες ∆ραστηριότητες  

Οι σχετικές ενέργειες της ∆ΕΠΑ αφορούν την εξέταση της δυνατότητας τροφοδοσίας χωρών στην περιοχή της 
Βαλκανικής Χερσονήσου µε φυσικό αέριο µέσω Ελλάδος και της τεχνικής εφικτότητας κατασκευής αγωγών 
προς την Ελλάδα. 
 
Συγκεκριµένα : 
 

− Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε Εταιρείες παροχής και Εµπορίας Φυσικού Αερίου (downstreamers) 
που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανική χερσόνησο. 

 

− Υπογράφηκε Μνηµόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µε τη Ρουµανική Κρατική 
Εταιρεία φυσικού αερίου ROMGAZ, µε αντικείµενο την οριοθέτηση των συνθηκών και προϋποθέσεων 
ανάπτυξης εµπορικών δραστηριοτήτων φυσικού αερίου µέσω Ελλάδος προς την Ρουµανία και τον 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο µε βάση τις υπάρχουσες υποδοµές (αγωγός και σταθµός LNG 
Ρεβυθούσας) και τον υπό ανάπτυξη διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδος –Βουλγαρίας.  

 
 

− Σε συνέχεια επαφών µε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην εκµετάλλευση κοιτασµάτων στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ανατέθηκαν σχετικές προκαταρκτικές µελέτες σχετικά µε την εφικτότητα 
κατασκευής αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ελλάδα. 

 

Προοπτικές και Πρόγραµµα ∆ράσης του Ελληνο-Ιταλικού Υποθαλάσσιου ∆ιασυνδετήριου Αγωγού 

«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» και του έργου «Ελληνο-Βουλγαρικός ∆ιασυνδετήριος Αγωγός» για το έτος 2012 

Κατά το έτος 2012 θα οι αναγκαίες ενέργειες για την ανάπτυξη και προώθηση τόσο του έργου του Ελληνο-
Ιταλικού Υποθαλάσσιου ∆ιασυνδετήριου Αγωγού «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» όσο και του Ελληνο-Βουλγαρικού 
∆ιασυνδετήριου Αγωγού, µε κύριο στόχο:  
 

− Την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στις συµβάσεις FEED και DMS, για την 
ανάπτυξη του έργου «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». 

− Την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια των Χαλύβδινων Σωλήνων του Αγωγού 
«ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».  

− Την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια και εγκατάσταση των Σταθµών Συµπίεσης του 
έργου. 

 

− Την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στις συµβάσεις FEED και EIAS, για την 
ανάπτυξη του έργου του Ελληνο-Βουλγαρικού ∆ιασυνδετήριου Αγωγού. 

 

− Την λήψη όλων των απαιτούµενων περιβαλλοντικών και άλλων αδειών (σε Ιταλία και Ελλάδα) για την 
ανάπτυξη του Ελληνο-Ιταλικού ∆ιασυνδετήριου Αγωγού, καθώς και για την ανάπτυξη του Ελληνο-
Βουλγαρικού ∆ιασυνδετήριου Αγωγού (σε Βουλγαρία και Ελλάδα).  

 

− Την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς 
που αφορά στον αγωγό «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».  

 

− Την κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση Εξαίρεσης από το ∆ικαίωµα Πρόσβασης Τρίτων (Third Party 
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Access Exemption) στον Ελληνο-Βουλγαρικό ∆ιασυνδετήριο Αγωγό. 
 

− Την συνέχιση των διερευνητικών επαφών µε χρηµατοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (EBRD) για την 
χρηµατοδότηση των έργων. 

 
 

− Την εξασφάλιση και την πλήρη αξιοποίηση των επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί µέσω των 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Συγχρηµατοδότησης TEN και EEPR. 

 

− Την συνεχή ανάπτυξη της οργάνωσης των Έργων και των Προγραµµάτων Υλοποίησης αυτών, µε 
απώτερο σκοπό την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης για τη λήψη των Τελικών Αποφάσεων 
Υλοποίησης των Επενδύσεων. 

 
Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους 2012 θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις µε χώρες παραγωγούς 
φυσικού αερίου, µε στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων για την πλήρωση τόσο του 
Υποθαλάσσιου ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας όσο και του Ελληνο-Βουλγαρικού ∆ιασυνδετήριου 
Αγωγού, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα κατασκευής & λειτουργίας των δύο έργων, καθώς 
επίσης και την προώθηση και ανάπτυξη άλλων διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

7. Στρατηγική & Εταιρική Ανάπτυξη 

Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ΕΠΑ /Παρακολούθηση τάσεων & εξελίξεων στον τοµέα της ενέργειας και του φυσικού 
αερίου. 
 
Το Μάρτιο του 2011 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας (2011-2015), 
το οποίο υιοθετήθηκε από ∆.Σ. της ∆ΕΠΑ. Εξειδικεύτηκαν επίσης σε σηµαντικό βαθµό οι δράσεις και οι 
πρωτοβουλίες του σχεδίου αυτού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης, αξιολόγησης και 
αναθεώρησης του σχεδιασµού, η εταιρεία προώθησε στο τέλος του 2011 τη διαδικασία κατάρτισης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου 2012-2015, αξιολογώντας την εξέλιξη των βασικών δεδοµένων και παραµέτρων της 
ενεργειακής αγοράς. Η διαδικασία αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 
του 2012 και υιοθετήθηκε από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑ 
 
Σε συνεχή βάση παρακολουθούνται και αναλύονται οι τάσεις και οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές 
και ιδιαίτερα στις αγορές του φυσικού αερίου και του LNG, καθώς επίσης και οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά 
ενέργειας και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συµµετοχή στην οµάδα εργασίας που συστήθηκε από 
τη ΡΑΕ µε τη συνδροµή των ∆ΕΣΦΑ, ∆ΕΣΜΗΕ και ∆ΕΠΑ για την εκπόνηση της προβλεπόµενης από τον 
Κανονισµό ΕΕ 994/2010 µελέτης σχετικά µε την εκτίµηση επικινδυνότητας της ασφάλειας εφοδιασµού της 
Ελλάδας µε φυσικό αέριο.    
 
Προώθηση µελετών/ειδικών έργων εταιρικής ανάπτυξης            
 
Έργο Αεριοκίνησης 
 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων τοµέων της αγοράς της αεριοκίνησης στην Ελλάδα, εκπονήθηκε από τη ∆ΕΠΑ το 
2011 10ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο υιοθετήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας και ήδη υλοποιείται. Σε 
πρώτη φάση προβλέπεται η ανάπτυξη ενός βασικού δικτύου σε επιλεγµένα πρατήρια υγρών καυσίµων (10-12 
πρατήρια) στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος. Για την υλοποίηση της φάσης αυτής προωθήθηκε 
συνεργασία µε εταιρεία πετρελαιοειδών που διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο πρατηρίων. Ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία προµήθειας εξοπλισµού των πρατηρίων, καθώς και ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης τεχνιτών και 
πιστοποίησης τεχνιτών και πρατηρίων πραγµατοποιώντας συγχρόνως µετατροπές µικρού αριθµού αυτοκινήτων 
σε διπλού καυσίµου. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης των πρατηρίων. Η εκτίµηση είναι 
ότι εντός του 2012 ένα δίκτυο έξι (6) πρατηρίων θα είναι σε πλήρη ετοιµότητα. 
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Ανάπτυξη Υπόγειων Αποθηκών /LNG Terminal Β. Ελλάδας 
 

• Αξιολογώντας ως εξαιρετικά σηµαντικό το ρόλο των υπόγειων αποθηκών στη σύγχρονη βιοµηχανία φυσικού 
αερίου, λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι το κοίτασµα της «Νότιας Καβάλας» είναι αξιοποιήσιµο για την ανάπτυξη 
υπόγειας αποθήκης και εν όψει των κυβερνητικών αποφάσεων για την υλοποίηση του έργου, η ∆ΕΠΑ 
αξιολογεί τα δεδοµένα από εµπορική, οικονοµική και αναπτυξιακή διάσταση, παρακολουθεί τις εξελίξεις και 
θα συνεκτιµήσει τις δυνατότητες συµµετοχής της στο έργο, στο πλαίσιο των δυνατών (µε βάση τη 
νοµοθεσία) επιλογών. Επίσης διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης υπόγειων αποθηκών και σε άλλες 
περιοχές. 

 

• Η ∆ΕΠΑ διερευνά ακόµη τη σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου ανάπτυξης LNG Terminal Β. Ελλάδας. Στο 
πλαίσιο της διερεύνησης αυτής η εταιρεία προωθεί προµελέτη σκοπιµότητας προκειµένου να αξιολογηθούν 
τα δεδοµένα του έργου από οικονοµική, εµπορική και τεχνική διάσταση. Επίσης διερευνήθηκε η διαδικασία 
αδειοδότησης και το νοµοθετικό πλαίσιο υλοποίησης υπεράκτιων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και 
αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου (FSRU) 

 
Συστήµατα Αποκεντρωµένης Χρήσης φυσικού αερίου. (CNG/LNG) 
 
Στο πλαίσιο διεύρυνσης των επιχειρηµατικών της επιλογών/δυνατοτήτων και λαµβάνοντας υπ’ όψη τις διεθνείς 
τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές (LNG,CNG) για την προώθηση του φυσικού αερίου σε αποµεµακρυσµένες 
περιοχές (όπου το δίκτυο δεν έχει αναπτυχθεί ή/και δεν είναι οικονοµικά αποδοτικό να αναπτυχθεί), η ∆ΕΠΑ 
διερεύνησε τις προοπτικές διείσδυσης του φυσικού αερίου σε µη διασυνδεδεµένες περιοχές στην ελληνική 
επικράτεια.  
 
Για το σκοπό αυτό η εταιρεία ολοκλήρωσε στις αρχές τρέχοντος έτους σχετική µελέτη εκτίµησης των 
δυνατοτήτων της αγοράς σε 32 περιοχές της χώρας και αξιολογήθηκε η προοπτική και οι εναλλακτικοί τρόποι 
τροφοδότησης περιοχών υψηλότερης επιχειρηµατικής ελκυστικότητας    
 
Άλλες ∆ραστηριότητες 
 

• Η ∆ΕΠΑ συµµετείχε, από κοινού µε δύο εξειδικευµένες στο χώρο εταιρείες, στη διαδικασία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διεθνούς προκήρυξης της ∆ΕΗ για την τροφοδοσία σταθµών Η/Π της ∆ΕΗ στην 
Κρήτη. Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε από πλευράς ∆ΕΗ. Η ∆ΕΠΑ, αν και εφ’ όσον η ∆ΕΗ επανέλθει 
για το συγκεκριµένο έργο, θα επανεξετάσει τη θέση της σχετικά µε τη συµµετοχή της. 

 

• Η ∆ΕΠΑ, σε συνεργασία µε το ΕΜΠ, εκπόνησε πρόσφατα προκαταρκτική µελέτη σχετικά µε τη δυνατότητα 
χρήσης φυσικού αερίου σε υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες. 

 
 
8. Τεχνικές ∆ραστηριότητες   
 

Έργα σε εξέλιξη  

− Η  ∆ΕΠΑ ολοκλήρωσε το Έργο : Κατασκευή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Μέσης & Χαµηλής Πίεσης για 
Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή Βασιλικών Ν Αρτάκη και Ψαχνών και αναµένεται η 
παράδοση του τελικού φακέλου (FDP) από τον Ανάδοχο. Υπογράφηκε η επέκταση του δικτύου στο 
ΤΕΙ Ψαχνών και στην οικιστική περιοχή. 
 

− Το έργο που αφορά την Κατασκευή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου  Μέσης Πίεσης για 
Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή της Χαλκίδας βρίσκεται στην ολοκλήρωση του onshore 
τµήµατος ενώ η κατασκευή του offshore δεν ξεκίνησε λόγω της καθυστέρησης έκδοσης άδειας από τις 
αρµόδιες αρχές. 
 

− Εντός του έτους υπογράφηκαν 2 συµβάσεις έργων και 4 συµβάσεις υλικών και έγινε η διαχείριση 16 
Συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών.  
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ΕΣΠΑ  

− Εγκρίθηκε και δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για δυνατότητα χρηµατοδότησης των δύο Έργων από το 
ΕΣΠΑ. Εξετάζεται από το ΥΠΕΚΑ η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού χρηµατοδότησης.  

 

Έργα του ΚΠΣΙΙ & ΚΣΠΣ III: 

 
Ολοκληρώθηκαν (Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή) 14 Συµβάσεις από το ΚΠΣΙΙ, έγιναν 6 Οριστικές 
παραλαβές έργων του ΚΠΣ ΙΙΙ, ενώ περαιώθηκαν 13 συµβάσεις υπηρεσιών και υλικών του ΚΠΣΙΙΙ. 

 

− Λειτουργία και Συντήρηση ∆ικτύων  ΣΑΛΦΑ 

 

− To έτος που πέρασε η ∆ΕΠΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία και συντήρηση των Σταθµών ΣΑΛΦΑ 
στα Α. Λιόσια και Ανθούσα µε σηµαντική µείωση των εξόδων τους. Επίσης προέβη στο σχεδιασµό και 
εφαρµογή συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και  Περιβαλλοντικής  ∆ιαχείρισης (ISO 
14001 &18001) και αναµένεται η πιστοποίηση από τρίτο µέρος. 

 

− Κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν 190.456 ανεφοδιασµοί χωρίς προβλήµατα. 
 

− Η  συντήρηση και λειτουργία  των δικτύων Μέσης και Χαµηλής Πίεσης που εποπτεύονται από την 
∆ΕΠΑ πραγµατοποιήθηκε από την Τεχνική ∆ραστηριότητα µέσω σύµβασης Τεχνικής Υποστήριξης και 
µε τη συνδροµή του ∆ΕΣΦΑ. Έγιναν 9 συνδέσεις βιοµηχανιών και εκδόθηκαν 12 νέες άδειες χρήσης 
Φυσικού Αερίου.  

 

Άλλα 

− Από το 2011 η ∆ΕΠΑ συµµετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INSPIRE για κοινή ψηφιακή πλατφόρµα   
και ξεκίνησε το σχεδιασµό και εφαρµογή GIS συστήµατος. 

   

− Στο διαγωνισµό για τη προµήθεια και εγκατάσταση πρατηρίων CNG συµµετείχε και παρείχε τεχνική 
βοήθεια. 

       
   9. Οικονοµικά Θέµατα  
 
 Οικονοµικά Στοιχεία  ∆ΕΠΑ Α.Ε . 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010. Φορολογικός έλεγχος για το 2011 είναι σε εξέλιξη 
από τους Νόµιµους ελεγκτές σύµφωνα µε το Νόµο 3943/2011. 
 
Η Εταιρία  προτείνει τη διανοµή µερίσµατος ύψους € 2,81 ανά µετοχή (συνολικού ποσού € 31.637.652,31) 
στους Μετόχους της. 
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Πίνακας Οικονοµικών  Στοιχείων  ∆ΕΠΑ Α.Ε 

 Η ΕΤΑΙΡΙΑ    

 31/12/2011  31/12/2010 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     
    
    

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.734.863.768,52  1.183.633.084,88 
    

Μικτό κέρδος 167.814.380,34  100.497.731,79 
    

Λειτουργικό αποτέλεσµα 90.072.407,21  88.509.576,61 
    

Κέρδη προ φόρων 112.316.876,81  93.737.524,46 
    

κέρδη µετά από φόρους  94.634.621,07  58.576.417,14 

    
    
    

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  31/12/2011  31/12/2010 

    
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 1.721.328.524,97  1.730.168.282,67 

    
Αποθέµατα 18.557.903,10  13.979.288,39 

    
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 508.956.728,42  270.045.816,11 

    
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 0,00  0,00 

    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 154.166.170,68  261.800.518,73 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.403.009.327,17  2.275.993.905,90 

    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.322.779.638,18  1.247.510.412,84 

    
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 656.758.704,90  656.552.262,76 

    
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 423.470.984,09  371.931.230,30 

    
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.403.009.327,17  2.275.993.905,90 
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∆ΕΠΑ Α.Ε.             

               

ΧΡΗΣΗ 2011             

               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ)             

               

Α.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ             

   ΧΡΗΣΗ 2011   ΧΡΗΣΗ 2010  

                    

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 681.681   545.826   
1 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
.= 

2.403.009 
.=  28,37% 

  
.= 

2.275.994 
.=   23,98% 

  

                      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.322.780   1.247.510   
2 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
.= 

1.080.230 
.=  122,45% 

  
.= 

1.028.483 
.=   121,30% 

  

                      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.322.780   1.247.510   
3 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
.= 

1.721.329 
.=  76,85% 

  
.= 

1.730.168 
.=   72,10% 

  

                      

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 681.681   545.826   
4 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
.= 

423.471 
.=  160,97% 

  
.= 

371.931 
.=   146,75% 

  

                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 258.210   173.895   
5 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ 
.= 

681.681 
.=  37,88% 

  
.= 

545.826 
.=   31,86% 

  

                      

                      

Β.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                    

                      

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 90.072   88.510   
6 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
.= 

1.734.864 
.=  5,19% 

  
.= 

1.183.633 
.=   7,48% 

  

                      

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 112.317   93.738   
7 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
.= 

1.322.780 
.=  8,49% 

  
.= 

1.247.510 
.=   7,51% 

  

                      

8 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ .= 167.814 .=  9,67%   .= 100.498 .=   8,49%   
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.734.864   1.183.633   

                      

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 167.814     100.498   
9 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
.= 

1.567.049 
.=  10,71% 

    1.083.135 
.=   9,28% 

  

                      

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.734.864   1.183.633   
10 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
.= 

1.322.780 
.=  131,15% 

  
.= 

1.247.510 
.=   94,88% 

  

                        

                        

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                       

                      

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 53.532   9.067   
11 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ 
.= 

21.083 
.=  253,91% 

  
.= 

18.942 
.=   47,87% 

  

                      

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ 216.180 55.117 
12 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 
.= 

1.734.864 
Χ 360 44,86 ΗΜΕΡΕΣ .= 

1.183.633 
Χ 360 16,76 ΗΜΕΡΕΣ 
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Χρηµατοδότηση Έργων ΚΠΣ ΙΙΙ - ΕΣΠΑ 
 
Για το ΚΠΣ ΙΙΙ το σύνολο των εγκεκριµένων Τεχνικών ∆ελτίων Έργου (Τ∆Ε) ανήρθε σε 19 µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 68,2 εκατ. Το συνολικό πραγµατοποιθέν κόστος των έργων από την αρχή του προγράµµατος 
έως το πέρας του (31.12.2011) ανήρθε σε € 62 εκατ. 
 
Οι συνολικά δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. ( Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ) σε όρους δηµόσιας 
δαπάνης για όλη τη διάρκεια του ΚΠΣ ΙΙΙ ανήλθαν σε € 24,83 εκ. Από την έναρξη του Προγράµµατος η 
εισπραχθείσα ∆ηµόσια ∆απάνη συνολικά ανήλθε στο ποσό € 24,83 εκατ.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2011 εισπράχθηκε ποσό € 1,28 εκατ. και ολοκληρώθηκε η χρηµατοδότηση του ΚΠΣ ΙΙΙ.   
 
Ασφαλιστικά Προγράµµατα 
 
Τα ασφαλιστήρια Συµβόλαια της ∆ΕΠΑ Α.Ε. για την περίοδο αναφοράς αφορούν : 
 

• Τα πάγια Περιουσιακά της Εταιρίας (Αποθέµατα Αερίου. Τεχνικές εγκαταστάσεις και Υλικά, Κτίρια 
Γραφείων και Περιεχόµενο, Οχήµατα) έναντι όλων των κινδύνων περιλαµβανοµένων και των 
τροµοκρατικών ενεργειών. 

• Η Αστική Ευθύνη  τόσο από τη χρήση και λειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσεων, όσο και από τη 
χρήση και λειτουργία γραφείων. 

• Η ευθύνη των διευθυντών και στελεχών της εταιρείας καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για πράξεις ή παραλείψεις που µπορεί να προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

• Ορισµένες κατηγορίες προσωπικού και επισκεπτών για προσωπικά ατυχήµατα και εγκληµατικές 
ενέργειες. 

 
10. Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Προσωπικό  
 
Οι προσλήψεις προσωπικού στη ∆ΕΠΑ πραγµατοποιούνται µέσω ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο του Ν. 2190/94 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 παραιτήθηκαν από την Εταιρία λόγω συµπλήρωσης των νοµίµων 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 4 άτοµα, ενώ µετεφέρθηκαν στην Εταιρία 2 άτοµα της απορροφηθείσας 
θυγατρικής εταιρίας Ε∆Α.  
 
Έτσι, το προσωπικό της ∆ΕΠΑ την 31.12.2011 αριθµούσε 63 άτοµα, εκ των οποίων 6 δικηγόροι µε Σύµβαση  
έµµισθης εντολής. 
 
Και κατά το έτος 2011 συνεχίστηκε η συνεργασία της ∆ΕΠΑ µε εταιρίες που παρείχαν υπηρεσίες διοικητικής, 
οικονοµικής και λειτουργικής υποστήριξης.  
 

Θέµατα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
 
Στην Εταιρία ισχύει Εσωτερικός Κανονισµός Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε  το Μάρτιο του 2002.  
 
Οι  όροι  αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων κατά το έτος 2011 ακολουθούσαν την Επιχειρησιακή 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του έτους 2009, προσαρµοσµένοι στα προβλεπόµενα από τους Ν. 3833/2010, 
3845/2010 και 4024/2011 που αφορούσαν τα µέτρα αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης της Χώρας.   
 
Εντός του 2011, µε στόχο την υιοθέτηση αποτελεσµατικότερων µεθόδων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 
καταρτίστηκε και ακολουθήθηκε αναλυτικό πλάνο εκπαίδευσης για το προσωπικό, στο πλαίσιο του οποίου 
διοργανώθηκαν ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό µε 43 συνολικά συµµετοχές, 
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αλλά υλοποιήθηκαν και ατοµικά διεπιχειρησιακά προγράµµατα εκπαίδευσης µε 76 συνολικά συµµετοχές.  

Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του 2011 έτρεξαν δύο ακόµα προγράµµατα ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναµικού. Πρόκειται για το πρόγραµµα διακοπής καπνίσµατος, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Κέντρο 
∆ιακοπής Καπνίσµατος του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου και στο οποίο συµµετείχαν µε επιτυχία 15 άτοµα και 
για την έρευνα γνώµης των εργαζοµένων, που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Εταιρία και µε βάση τα 
αποτελέσµατά της η Εταιρία θα λάβει το 2012 τις κατάλληλες δράσεις για την διατήρηση της δέσµευσης των 
εργαζοµένων της σε υψηλά επίπεδα. 
 

Πρόγραµµα ασφάλισης Προσωπικού / Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα 
 
Στην Εταιρία και κατά το έτος 2011 εξακολούθησαν να  λειτουργούν  δύο οµαδικά  ασφαλιστήρια συµβόλαια για 
το προσωπικό.  
 
Το πρώτο καλύπτει Ασφάλεια Ζωής, Ασφάλεια Μόνιµης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας, από ασθένεια ή 
ατύχηµα, Ευρείας  Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης και  Απώλειας Εισοδήµατος από Ασθένεια ή Ατύχηµα. 
 
Το δεύτερο είναι συνταξιοδοτικό πρόγραµµα µέσω ασφαλιστικής εταιρίας, που λειτουργεί από το 1996, 
βασισµένο σε αποδόσεις εισφορών, στο οποίο συµµετέχει η τόσο η Εταιρία όσο και οι εργαζόµενοι.   

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας  
 
Οι προβλεπόµενες από την εργατική νοµοθεσία υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφάλειας 
εξακολούθησαν και κατά το έτος 2011 να παρέχονται από εταιρία εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και 
πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).  
 
 11. Εσωτερικός  Ελεγχος  
    
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΑ, εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου από µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τροποποιήθηκε το οργανογράµµα, ως προς τη θέση της ∆ιεύθυνσης 
∆ραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου και πλέον αυτή αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 ολοκληρώθηκαν ελεγκτικές εργασίες σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Πλάνο 
Ελέγχων. Πιο συγκεκριµένα, έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής & Τιµολογιακής Πολιτικής, 
στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, στη ∆ιεύθυνση Ρυθµιστικών Θεµάτων, στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου & 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου. 
 
12. Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  –Εκδηλώσεις    
 
Στο πλαίσιο προβολής της Εταιρίας και των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κατά το έτος 2011  η ∆ΕΠΑ 
ενίσχυσε ως χορηγός πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύµατα.  
 
Επίσης, η ∆ΕΠΑ ενίσχυσε οικονοµικά τη διοργάνωση ενεργειακών – οικονοµικών συνεδρίων. Ανάλογες 
ενέργειες αναµένεται να ακολουθηθούν και κατά το έτος 2012, στο πλαίσιο περιορισµένου προϋπολογισµού.  
 
13. Συµµετοχή σε  Εταιρικές  Ενώσεις  
 
Η ∆ΕΠΑ είναι µέλος σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Εταιρικές Ενώσεις και επιµελητήρια µεταξύ αυτών στη Eurogas   
EFET, στη  IGU, στον GIIGNL, στον ΟΜΕ, στο ΣΕΒ,  και  στο ΕΒΕΑ .  
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ΙΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΕΠΑ) Α.Ε 
 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, σας παρουσιάζουµε την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα 
πεπραγµένα της Εταιρίας κατά την 10η Εταιρική Χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011, µαζί µε την 
κατάσταση Οικονοµικής θέσης  της 31.12.2011, την κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, καθώς και το 
Προσάρτηµα των Οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την δέκατη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα εξής: 
      
To 2011 πραγµατοποιήθηκαν 3 προωθητικές ενέργειες σε καταναλωτές λιανικής (B2C), που αφορούσαν 
προσφορές έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ στην 3η προωθητική ενέργεια 
δόθηκε επιπλέον κίνητρο εκπτώσεως στην κατανάλωση φυσικού αερίου για τις µεγάλες κεντρικές θερµάνσεις.  
 
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε στοχευόµενη προωθητική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές, που αφορούσε 
τη χρηµατοδότηση, απευθείας από την ΕΠΑ Αττικής, του κόστους µετατροπής της εγκατάστασης θέρµανσης 
φυσικού αερίου σε κεντρικές θερµάνσεις µεγάλων κτηρίων. Το 2011 συµβολαιοποιήθηκαν 501 µεγάλα κτίρια, 
που αντιστοιχούν σε περίπου 8.400 νέα νοικοκυριά και 5,51 εκατοµµύρια m3 εκτιµώµενη κατανάλωση, ενώ το 
ίδιο διάστηµα εγκρίθηκαν 298 αιτήσεις χρήσης χρηµατοδοτικού προγράµµατος, που αντιστοιχούν σε 
εκτιµώµενη κατανάλωση 3,11 εκατοµµύρια m3.  
 
Οι προωθητικές ενέργειες και το πρόγραµµα χρηµατοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης υποστηρίχτηκαν µε 
επικοινωνία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπο, διαδίκτυο) καθώς και µε ενέργειες 
direct marketing (εντυποδιανοµή και telemarketing).    
 
Toν Ιούλιο του 2011 πραγµατοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης οικιακών καταναλωτών της ΕΠΑ Αττικής, 
σύµφωνα µε την οποία το επίπεδο ικανοποίησης από το φυσικό αέριο ανήλθε σε 93% και από τις υπηρεσίες 
της Εταιρείας ανήλθε σε 95%. 
 
Toν Οκτώβριο του 2011 η ΕΠΑ Αττικής προχώρησε σε αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής από τα 
ανταγωνιστικά καύσιµα σε κοστοστρεφή πολιτική, ανταποκρινόµενη στο νέο σχήµα φορολόγησης των 
καυσίµων και στην επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο. Με τη νέα τιµολογιακή πολιτική η τιµή του φυσικού αερίου 
βασίζεται στο κόστος προµήθειας φυσικού αερίου. Η σηµαντική αυτή αλλαγή σχεδόν εκµηδενίζει την επίπτωση 
των διακυµάνσεων τόσο της τιµής του πετρελαίου, όσο και των φορολογικών επιβαρύνσεων των καυσίµων στα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας. 
 
Επίσης, τον Σεπτέµβριο του 2011 µειώθηκε η συµβατική τιµή προµήθειας φυσικού αερίου από τη ∆ΕΠΑ κατά 
περίπου 2,9% µε αναδροµική ισχύ από τον Απρίλιο του 2011 σε συνέχεια σχετικής µεταβολής της τιµής 
προµήθειας της ∆ΕΠΑ από την Gazprom. Με τη νέα κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική, τη µείωση αυτή 
επωφελούνται άµεσα οι καταναλωτές. 
 
Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης του 2011, η Εταιρεία διεύρυνε το ∆ίκτυο Πωλήσεων διαθέτοντας  40 
εξουσιοδοτηµένους εµπορικούς συνεργάτες µε 72 καταστήµατα εξυπηρέτησης. Υπέγραψε 7.037 νέα συµβόλαια 
λιανικών Πελατών, τα οποία αντιστοιχούν σε εκτιµώµενη ετήσια κατανάλωση 21,22 εκατοµµυρίων m3.  
 
Επίσης, υπεγράφησαν συµβόλαια µε 7 νέους Μεγάλους Βιοµηχανικούς και Εµπορικούς Πελάτες (B2B) 
συνολικής ετήσιας κατανάλωσης 1,60 εκατοµµυρίων m3. Επιπλέον σε 2 υφιστάµενους Μεγάλους 
Βιοµηχανικούς και Εµπορικούς Πελάτες προστέθηκε νέος εξοπλισµός συνολικής εκτιµώµενης ετήσιας 
κατανάλωσης 1,68 εκατοµµυρίων m3. 
 
Κατά την διάρκεια του έτους εκδόθηκαν 453.350 λογαριασµοί καταναλωτών µε αξία τιµολογήσεων (άνευ Φ.Π.Α.) 
€ 213,4εκ. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε περαιτέρω το λογισµικό πρόγραµµα τιµολόγησης έτσι ώστε να 
εφαρµοστούν α) η νέα τιµολογιακή πολιτική του cost plus και β) στα τιµολόγια του φυσικού αερίου Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης και το ∆ΕΤΕ 0,5%. 
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Αναφορικά µε τις δραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, το 2011 
πραγµατοποιήθηκαν, µεταξύ άλλων: 
 

• 7.141 ενεργοποιήσεις νέων πελατών (7.131 B2C και 10 B2B),   

• 1.550 προληπτικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε ενεργές, για περισσότερο από 4 έτη, εσωτερικές 
εγκαταστάσεις,  

• 4.827 έλεγχοι φακέλων µελετών και κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου νέων 
οικοδοµών (από το Μάρτιο οι εν λόγω έλεγχοι πραγµατοποιούνται πλέον εσωτερικά σε ποσοστό 
100%), 

• 413.438 καταµετρήσεις για την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασµών κατανάλωσης φυσικού. 
 
Επίσης, κατόπιν διενέργειας των σχετικών αυτοψιών, εκπονηθήκαν: 
 

• 1.917 µελέτες για νέες παροχές οικιακών και µικρών εµπορικών πελατών (126 µε εκκρεµότητα από 
παρελθόντα έτη),  

• 168 µελέτες για µετατοπίσεις, µεταπτώσεις ή επαυξήσεις υπαρχουσών παροχών, 

• 108 παροχές εντός της ρυµοτοµικής γραµµής των κτηρίων των πελατών.  
 
Τέλος, µε στόχο τη µείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητας, 
πραγµατοποιήθηκε η περιοδική εσωτερική ενίσχυση της δύναµης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Εξυπηρέτησης 
Πελατών µε 12 τεχνικούς. Οι εν λόγω τεχνικοί εκπαιδεύτηκαν στο τεχνικό αντικείµενο και τις σχετικές 
διαδικασίες. 
 
Το 2011 η Εταιρεία συνέχισε τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα ανάπτυξής της, µε τις 2 εναποµένουσες µεγάλες 
εργολαβίες (03.006 και 03.007) καθώς και µε τις δυο µικρότερες εργολαβίες που είχαν ανατεθεί εντός του 2010. 
Και οι τέσσερεις εργολαβίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2011. Τον ίδιο µήνα, ξεκίνησαν διαδοχικά 4 νέες 
εργολαβίες (00.063, 00.064, 00.065 και 00.066). Παράλληλα προκηρύχθηκε ευρωπαϊκός διαγωνισµός για 2 
µεγαλύτερες εργολαβίες, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας µέχρι το 2013. 
 
Το 2011 κατασκευάστηκαν συνολικά 3.956 νέες παροχές, 20,9 χιλιόµετρα νέου δικτύου Χαµηλής Πίεσης και 
1,01 χιλιόµετρα νέου δικτύου Μέσης Πίεσης. 
 
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους  µεταβίβασε στην ∆ΕΠΑ Πάγια συνολικού ύψους € 25εκ. Ευρώ. 
Συνολικά η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει στην ∆ΕΠΑ Επενδύσεις Παγίων ύψους  € 286,9 εκ. Ευρώ. 
 
Για την υποστήριξη του παραπάνω κατασκευαστικού έργου αλλά και για το σχεδιασµό της µελλοντικής 
ανάπτυξης του δικτύου, πραγµατοποιήθηκαν από το Τµήµα Μελετών συνολικά  189 µελέτες βασικού 
σχεδιασµού (µήκους δικτύου 30 χλµ.). Παράλληλα, συνεχίσθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης ∆ικτύου η µελέτη 
αναβάθµισης του Κέντρου µε την ολοκλήρωση 6 επιπλέον ζωνών 23mbar της Κεντρικής περιοχής ενώ 
παράλληλα ολοκληρώθηκε η ανάλυση δικτύου και η µελέτη για 6 νέους Λειτουργικούς Τοµείς 4 bar.  
 
Εντός του έτους πραγµατοποιήθηκε ανάλυση δεξιοτήτων των τεχνιτών της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας. Από την 
ανάλυση αυτή, προέκυψαν οι ανάγκες σε εκπαίδευση του κάθε τεχνίτη και εφαρµόστηκε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα βελτίωσης των δεξιοτήτων τους. 
 
Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας σε έκτακτα περιστατικά, έγιναν τα κάτωθι: 
 

1. ∆ιοργάνωση διήµερου εκπαιδευτικού σεµιναρίου στην Πυροσβεστική Ακαδηµία Αθηνών. 
2. Κοινή άσκηση αντιµετώπισης έκτακτου περιστατικού µε τη συµµετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

και του ∆ΕΣΦΑ. 
 

Έγινε ο καθαρισµός 32 χιλιοµέτρων δικτύου µέσης πίεσης (DEFA RING) 
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To 2011, υλοποιήθηκε η εφαρµογή του PM στο SAP µε στόχο την επίτευξη ενός πιο αποτελεσµατικού και 

αποδοτικού τρόπου Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής . 

Κατά την διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν τα κατωτέρω από ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού: 

• Η πλήρης εφαρµογή του νέου προγράµµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού HRMS και  
συνεχίζονται οι ενέργειες συνεχούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.  

• Υλοποιήθηκε σειρά ενεργειών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διαχείρισης για την αλλαγή 
τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας. 

• Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η καταγραφή και αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των πολιτικών 
HR.  

Από την ∆ιεύθυνση Πληροφορικής υλοποιήθηκαν οι παρακάτω σηµαντικές εργασίες για την υποστήριξη και την 
βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας: 
 

• Ολοκλήρωση του έργου υλοποίησης του PM (Plant and Maintenance) module του SAP, που αφορά 
την Λειτουργία και Συντήρηση ∆ικτύου. 

• Σηµαντικές επεκτάσεις του PS (Project System) module του SAP που αφορά τον προγραµµατισµό και 
παρακολούθηση του κατασκευαστικού έργου. 

• Ανάπτυξη Web εφαρµογών µέσω SAP (Ηλεκτρονική Υποβολή Μελετών ΤΥΚ, Νέα Εφαρµογή 
Εργολάβων – PS) 

• Υλοποίηση της νέας Τιµολογιακής Πολιτικής (Cost Plus). 

• Αναθεώρηση και υλοποίηση των απαραιτήτων βελτιώσεων  των εξουσιοδοτήσεων στο BW  (Σύστηµα    
Αναφορών του SAP) 

• Υλοποίηση νέας διαδικασίας υποβολής αιτηµάτων και προβληµάτων και εφαρµογής της µέσω νέου 
συστήµατος Helpdesk (SpiceWorks) 

• Εκκίνηση της διαδικασίας µεταφοράς των εφαρµογών από φυσικούς Servers σε Virtual Περιβάλλον 
ώστε να µειωθεί το κόστος διαχείρισης και συντήρησης των συστηµάτων. 

• Ενεργοποιήθηκε το εφεδρικό µηχανογραφικό κέντρο της εταιρείας στο κτήριο της Αγ. Άννης και έγινε 
εγκατάσταση αντιγράφων των παραγωγικών συστηµάτων SAP εκεί.  

• Σηµαντικές βελτιώσεις µε στόχο την αύξηση της ταχύτητας και της ασφάλειας του εσωτερικού δικτύου 
(Internal Firewall, VLans, Switch upgrades κλπ) 

• Εγκατάσταση και παραµετροποίηση συστήµατος παρακολούθησης των Servers και των Services 
που λειτουργούν σε αυτούς (Nagios). 

•    Αναβάθµιση του συστήµατος Call Centre και διασύνδεσή του µε ICAP. 
 
Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Συµβάσεων προκήρυξε συνολικά 31 διαγωνισµούς  σε σύγκριση µε 25 
διαγωνισµούς το 2010.  
 
Συνολικά το 2011 υπογράφηκαν 90 νέες συµβάσεις (δεν περιλαµβάνονται τροποποιήσεις συµβάσεων και 
συµβάσεις πώλησης αερίου) οι οποίες αφορούσαν: 
 

• 73 συµβάσεις για παροχή υπηρεσιών και έργων 

• 17 συµβάσεις για προµήθεια υλικών και λοιπών αγαθών 
 
Το απόθεµα ∆εκεµβρίου 2011 άγγιξε τα 2,59 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
∆εκεµβρίου 2010 (2,4 εκ.)  
 
Η ετήσια κυκλοφοριακή ταχύτητα του αποθέµατος (ετήσιες αναλώσεις χωρίς τις εκποιήσεις προς το µέσο 
ετήσιο απόθεµα) µειώθηκε στο 0,79 σε σχέση µε 0,96 το 2010. Η άµεση διαθεσιµότητα υλικών από την 
Κεντρική Αποθήκη προς τα συνεργεία ΕΠΑ και τους συνεργαζόµενους εργολάβους (ποσότητες που 
συλλέχθηκαν τη στιγµή της αίτησης διάθεσης προς τις συνολικές ποσότητες αιτήσεων) το 2011 µειώθηκε στο 
98,4% σε σχέση µε το 99,5% το 2010. Κύριος λόγος της µείωσης της κυκλοφοριακής ταχύτητας και της 
πτώσης της διαθεσιµότητας υλικών αποτελούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε κατά το 2011 στις 
παραλαβές υλικών από συνεργαζόµενους προµηθευτές.   
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Η συνολική πρόβλεψη αποµείωσης υλικών το ∆εκέµβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των €461 χιλ. σε σχέση µε 
€503 χιλ. το ∆εκέµβριο του 2010. Η πρόβλεψη περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες: 
 

Κατηγορία Αξία σε Ευρώ 

Υλικά που δεν χρησιµοποιούνται 18.283 € 

Υλικά µε ποιοτικά προβλήµατα 75.968 € 

Υλικά που δεν δίδονται στους εργολάβους 101.827 € 

Πλεονάζων απόθεµα 264.962 € 

 
Κατά τη διάρκεια του 2011 εκποιήθηκαν υλικά συνολικής αξίας € 127.325,35 και εισπράχθηκε το ποσό των € 
24.494,85 
 
Περαιτέρω, κατά το 2011 η εταιρεία προχώρησε στην ολοκλήρωση της αναβάθµισης του συστήµατος 
διαχείρισης υλικών (Analysis) στην Κεντρική Αποθήκη και στη δηµιουργία web εφαρµογής για την άµεση 
προβολή συγχρονισµένου αρχείου πιστοποιητικών υλικών για χρήση από το προσωπικό της ΕΠΑ και τους 
συνεργαζόµενους εργολάβους. Το αρχείο αυτό ενηµερώνεται σε καθηµερινή βάση. 
 
Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου πραγµατοποιήθηκαν κατά το 2011 οι παρακάτω ενέργειες: 
 

• Με στόχο την είσπραξη παλαιών ανεξόφλητων οφειλών, η εταιρεία σύναψε σύµβαση συνεργασίας 
την 2/8/2011 µε την εταιρεία ∆ιαµεσολάβησης  ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. και την  28/11/2011 µε την εταιρεία  
STATUS A.E. 

• Κατά την διάρκεια του 2011 τέθηκαν πλήρως σε εφαρµογή, µηχανογραφικά, οι διαδικασίες της 
επικαιροποιηµένης Πιστωτικής Πολιτικής στο Εµπορικό πακέτο της εταιρείας  για τον χειρισµό των 
πελατών B2B, B2C και ∆ηµόσιοι. 

• Την 30/6/2011 πραγµατοποιήθηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας, 
διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων πελατών ύψους €58.199,01, που αφορούσε την περίοδο 2001 
έως 2005  

• Tην 31/12/2011 διαγράφηκαν επιπλέον €72.600,64 , οφειλές που προέρχονται πριν από την 
31/10/2009. Οι εν λόγω διαγραφές διενεργήθηκαν κατόπιν αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
Η αύξηση της τιµής των ανταγωνιστικών καυσίµων και οι κλιµατικές συνθήκες επηρέασαν θετικά τις ετήσιες 
πωλήσεις της εταιρείας οι οποίες  ανήλθαν στο ποσό των  €211,9 εκ. και ήταν αυξηµένες κατά 59% σε σχέση µε 
το 2010 ,όπου ο τζίρος φυσικού αερίου ανήλθε στο ποσό των €133,7εκ.  Οι πωληθείσες ποσότητες από 3039 
MWh το 2010 ανήλθαν σε 3791 MWh το 2011, δηλαδή αύξηση κατά 13%. 
 
Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανέρχονται σε €231,3εκ. και συµπεριλαµβάνουν έσοδα από χρέωση ισχύος 
ύψους €5,8εκ , τέλη διέλευσης ύψους  €480 χιλ. , λοιπές υπηρεσίες ύψους €529χιλ και αναγνωρισθέν έσοδο 
βάσει του ∆ΕΕΧΠ 12 για το κατασκευασθέν δίκτυο εντός του 2011 ύψους €12,5εκ  .  
 
Το µικτό περιθώριο κέρδους ανέρχεται στο ποσό των €52,8εκ δηλαδή ποσοστό 22,8% επί των συνολικών 
πωλήσεων .  
 
Η καθαρή αναπόσβεστη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανέρχεται σε €326,5εκ . 
 
Το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των  € 38,9εκ µειωµένο κατά την συνολική 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους €4εκ. Κατά την διάρκεια της χρήσεως έγινε επιπλέον πρόβλεψη για 
επισφάλειες πελατών ύψους €1,8εκ ώστε να απεικονίζεται ο πιθανός κίνδυνος απώλειας εισπράξεων από όλες 
τις κατηγορίες πελατών. Πρόσθετα ύψος €2,8 εκ από απαιτήσεις για εσωτερικές εγκαταστάσεις που θα 
εισπραχθεί µετά το 2012, αφαιρέθηκε από το χρεωστικό υπόλοιπο πελατών, και µεταφέρθηκε σε λογαριασµό 
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων . 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις ύψους €37,9εκ. περιλαµβάνουν  κυρίως απαιτήσεις κατά του ελληνικού δηµοσίου από 
εισπρακτέο Φ.Π.Α. ύψους €9,78εκ καθώς και µη τιµολογηθείσες προβλέψεις κατανάλωσης φυσικού αερίου 
ύψους €25,5 εκ.   
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Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη ήταν €23,7εκ  τον ∆εκέµβριο του 2011 και οφείλονται κυρίως στο 
τιµολόγιο αγοράς του φυσικού αερίου από την ∆ΕΠΑ για τον ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους. 
 
Τα έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως  της εταιρίας ανήλθαν σε €10,1εκ., τα δε έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 
ανήλθαν στο ύψος των  €8,6 εκ.. Η αύξηση και στις δυο κατηγορίες οφείλεται αποκλειστικά σε µεγαλύτερες 
προβλέψεις εξόδων που έλαβε η εταιρεία κατά το τρέχον έτος .  
 
Τα λοιπά έσοδα της εταιρίας ποσού €5,3εκ, περιλαµβάνουν κυρίως  έσοδα από χρηµατοδοτήσεις εσωτερικών 
εγκαταστάσεων  €2,3εκ. και έσοδα για την ταχύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου από την ∆ΕΠΑ ύψους 
€1,8εκ.  
 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος είχε αρνητική επίπτωση στα καθαρά αποτελέσµατα κατά  €-
8,8 εκ. ,ενώ κατά  το προηγούµενο έτος ανερχόταν €-1,2εκ. 

 
Πρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2011 από τους Νόµιµους Ελεγκτές της 
εταιρείας σύµφωνα µε τον νόµο 3943/2011 και σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 
 
Συνολικά τα αποτελέσµατα το 2011, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν και την διεθνή οικονοµική κατάσταση, ήταν απόλυτα 
ικανοποιητικά και αντικατοπτρίζουν την κοινή κατεύθυνση και τους κοινούς στόχους και προσπάθειες όλων των 
διευθύνσεων της εταιρείας . 
 
  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ∆ΟΜΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Α) ∆είκτες ρευστότητας  
 

i. Οι δείκτες Γενικής και Άµεσης Ρευστότητας για το 2011 ανέρχονται σε 2,38 & 2,31 αντίστοιχα και 
κυµάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους του 2010, οι οποίοι ήταν  1,80 & 1,73. Η 
µεταβολή οφείλεται κυρίως στην  αύξηση των χρηµατικών διαθεσίµων της εταιρείας καθώς και των 
απαιτήσεων από πελάτες λόγω της αύξησης των εσόδων της Εταιρείας.  

 
Β) ∆είκτες αποδοτικότητας 
 

i. Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2011 καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας 
Απασχολούµενων Κεφαλαίων ανέρχονταν  9,4% και 8% αντίστοιχα. Το 2010 οι αντίστοιχοι δείκτες 
ήταν 0,6% και 0,5%. 

ii. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου (12,9%) είναι σηµαντικά υψηλότερος σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση (1%), κυρίως λόγω των αυξηµένων πωλήσεων της εταιρείας σε σύγκριση µε το 2010. 

iii. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας µεταβλήθηκε αυξήθηκε κατά 105% και διαµορφώθηκε σε €56,7εκ. 
σε σύγκριση µε €27,6εκ. το 2010 λόγω της µεγάλης αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 
59% ως αποτέλεσµα των αυξηµένων ταµειακών διαθεσίµων και των απαιτήσεων από πελάτες. 

iv. Το 2011 ο µέσος όρος ηµερών πίστωσης ήταν 61 ενώ αντίστοιχα το 2010 ήταν 47 ηµέρες. 
v. Ο ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης (εξαιρουµένων των Ταµειακών ∆ιαθέσιµων και ισοδύναµων) της 

εταιρείας µειώθηκε από 17,5% το 2010 σε 11,6% λόγω της µείωσης της επιβάρυνσης της εταιρείας 
από τα υφιστάµενα δάνεια. 

 
Ακολουθούν αναλύσεις της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού εισοδήµατος της 
Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. για την χρήση 2011, που αποτελούν  αντικείµενο έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. 
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Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31.12.2011 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
A.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία  
  
Ι. Βελτιώσεις µισθωµένων κτιρίων 1.662.097 

 
Μείον: Αποσβέσεις 1.122.748    

 
Αναπόσβεστη αξία 539.349 

 
ΙΙ. Μηχανήµατα & Μηχ/κος εξοπλισµός 

1.030.978 
Μείον: Αποσβέσεις    851.122  

Αναπόσβεστη αξία   179.856 

ΙΙΙ. Μεταφορικά µέσα   607.379 

Μείον: Αποσβέσεις   598.685 

Αναπόσβεστη αξία   8.694 

ΙV. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 3.567.597 

Μείον: Αποσβέσεις 3.259.868 

Αναπόσβεστη αξία  307.729 

V. Λοιπά έργα υπό εκτέλεση 0 

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.035.628 

 
Οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων υπολογίζονται µε τους συντελεστές του Π.∆. 299/03 και 
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Ι. ∆ικαιώµατα χρήσης δικτύου 435.754.087 
 

Μείον: Αποσβέσεις 109.812.471 
 

Αναπόσβεστη αξία 325.941.616 
 

 
ΙΙ. Λογισµικό 7.475.707 

 
Μείον: Αποσβέσεις 6.861.390 

 
Αναπόσβεστη αξία 614.318 

 
Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων 326.555.934 

 
3.Αναβαλλόµενο στοιχείο ενεργητικού  824.183 
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4. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.995.615 

 
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
1.Αποθέµατα                                                                                                              
      
Υλικά συντήρησης και ανταλλακτικά δικτύου 
φυσικού αερίου  

2.584.630 

 

2. Πελάτες  42.921.598  

Μείον:  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (4.032.928)  
Μείον: Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  (2.784.382)  

Υπόλοιπο Πελατών:  36.104.288 

  
3. Λοιποί χρεώστες  

Ι. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - µη τιµολογηµένη 
κατανάλωση 

25.498.095 
 

 

ΙΙ. ΦΠΑ εισπρακτέος 9.781.072 
 

 

ΙΙΙ. φόρος εισοδήµατος 185.281  

ΙV. Κόστη δικτύου εισπρακτέα από το ∆ηµόσιο  254.845  
V. Έσοδα ανταποδοτικών έργων  123.639  

VI. Προκαταβολές προσωπικού και δάνεια 440.912  
VII. Έξοδα επόµενων χρήσεων 267.288  

VIII. Λοιπά 390.773  

ΙΧ. Μεταχρονολογηµένες επιταγές  967.449  
Χ   Σφραγισµένες επιταγές 36.383  

 
Σύνολο λοιπών χρεωστών  

  
37.945.737 

 
 4. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Ι. Ταµείο        54.964 

ΙΙ. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 21.264.580 

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων   21.319.544 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          429.365.559 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

1. Μετοχικό κεφάλαιο 
346.988.878                                                                                                                           

 

2. Κόστος έκδοσης µετοχών (2.463.372) 

3. Συσσωρευµένες ζηµιές  

Ι. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον :                   30.576.887  

ΙΙ. Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων :        (49.673.906)   

Σύνολο συσσωρευµένων ζηµιών  (19.097.018) 
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Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

 

1. Οµολογιακό ∆άνειο 37.937.145 

2. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
1.484.458 

3. Λοιπές προβλέψεις 3.497.743 
 

4. Εγγυήσεις πελατών 18.867.470 

5.Αναβαλόµενο έσοδο  

Αναβαλλόµενο έσοδο από τέλη σύνδεσης B2B πελατών  
173.223 

 

Αναβαλλόµενο έσοδο από τέλη  ∆ΕΠΑ 
337.348 

 
Αναβαλλόµενο έσοδο από χρηµατοδότηση εσωτερικών 
εγκαταστάσεων 

416.689 
 

 
Σύνολο Αναβαλλόµενου εσόδου  

 
 

 
 
 
 
 
 

927.261 

 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

1. Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση  5.311.927 

2. Προµηθευτές διάφοροι  7.123.980 

3. Λοιπές υποχρεώσεις  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 211.778   
Υποχρεώσεις από Φόρους, τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς    

4.259.863 
  

Λοιπές υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 

651.648 
23.664.429 

 

  

Σύνολο Λοιπών υποχρεώσεων      

 
 
 
 
 
 

   28.787.718 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ           429.365.559 
 
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Πωλήσεις   

  Πωλήσεις φυσικού αερίου  
Χρέωση Ενέργειας και Ισχύος Φ.Α.  

 
217.773.980 

Ι. Βιοµηχανικοί & Μεγάλοι Εµπορικοί Πελάτες    78.621.052 
ΙΙ. Λιανικοί Πελάτες   139.152.928 
Τέλη διέλευσης ∆ΕΠΑ                                                  480.062 
Αναγνωρισθέν έσοδο βάση Ε∆∆ΧΠΑ 12                     12.489.969  

 
 
 

  Πωλήσεις λοιπών υπηρεσιών                                       529.995                

Σύνολο πωλήσεων  231.274.006 

2. Κόστος πωληθέντων (178.519.212)

 

Μικτό περιθώριο κέρδους 52.754.795 
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3. Λοιπά έσοδα / έξοδα 5.295.393 

  
  
'Έσοδα από την έκδοση πιστοποιητικών για τις εγκαταστάσεις 
νέων οικοδοµών 

449.489 

Τιµολογήσεις σε τρίτους για τη µη εκπλήρωση συµβατικών 
υποχρεώσεων και λοιπές ρήτρες 

310.019 

Χρηµατοδότηση κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων  
 

2.332.036 

Τέλη σύνδεσης Β2Β πελατών 258.345 

Τέλη σύνδεσης ∆ΕΠΑ (Ψυτάλλεια) 17.833 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα βάσει συµφωνίας µε την ∆ΕΠΑ 
για την ταχύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου 

1.800.000 

Έσοδα από ΟΑΕ∆ 112.338 

Λοιπά 15.332 

  

4. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (10.132.869) 

5. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (8.579.399) 

  
Λειτουργικό κέρδος 39.337.920 

     
6. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   

Ι.  Τόκοι καταθέσεων :                                                1.174.642  

ΙΙ. Τόκοι από πελάτες :                                                 788.877 
 

 

ΙΙΙ. Αναβαλλόµενο Χρηµατοοικονοµικό έσοδο  από 
εσωτερικές εγκαταστάσεις                    

68.735  

Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών εσόδων   2.032.254 

7. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα   

Ι. Τόκοι & έξοδα οµολογιακού δανείου :                      (1.929.009)  

ΙΙ. Λοιποί τόκοι και έξοδα Τραπεζών:                             (62.690)  

III. Απόσβεση εξόδων από τόκους                                 (48.785)  
IV. Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι                                         60.929  

Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών εξόδων   (1.979.555) 

 

Κέρδη προ φόρων 39.390.620 

  
Τρέχον και αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος (8.813.732) 

  
Κέρδος χρήσεως 30.576.887 
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ΣΤΟΧΟΙ 2012 
 
Η ΕΠΑ Αττικής φιλοδοξεί µέσα στη χρήση του 2012 να προσελκύσει νέα νοικοκυριά που θα οδηγήσουν σε 
συνολικές πωλήσεις 331.8 εκ κυβικών µέτρων, τα οποία αντιστοιχούν σε αύξηση της τάξης του 6.5% σε σχέση 
µε το 2011 (311.3 εκ κυβ. µέτρα) .   

Για το σκοπό αυτό η ΕΠΑ Αττικής προγραµµατίζει έντονη προωθητική δραστηριότητα µε πλήθος προσφορών 
και κινήτρων ώστε ακόµη περισσότεροι καταναλωτές να «αγκαλιάσουν» το φυσικό αέριο και να το επιλέξουν 
για θέρµανση, µαγείρεµα, κλιµατισµό και παραγωγή ζεστού νερού. 

IV. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ)  Α.Ε   

 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 σηµειώθηκε βαθµιαία επιδείνωση των 
κυριότερων οικονοµικών δεικτών της χώρας µέχρι να φθάσουν κοντά στα όρια του “default”. Το ακαθάριστο 
εθνικό προϊόν µειώθηκε κατά 5%, ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ είναι ίσος προς 152%, το δηµόσιο έλλειµµα 
ανέρχεται στο 9,5% και το ποσοστό ανεργίας στο 20% περίπου, αποτελούν µερικούς µόνο από τους πιο 
σηµαντικούς παράγοντες, παρότι δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, που οδήγησαν στη λήψη σκληρών µέτρων 
όσον αφορά τον τοµέα της εργασίας και της πρόνοιας και κυρίως όσον αφορά τη φορολογία. Η αύξηση του 
ΦΠΑ στο 23%, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής 
είχαν αρνητικό αντίκτυπο που επηρέασε άµεσα την Εταιρία µας. 
 
Παρά το εν λόγω πλαίσιο δυσκολιών, εκπληρώσαµε την αποστολή µας υλοποιώντας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο 
εξάµηνο του έτους, επενδύσεις για την κατασκευή περίπου 43 χλµ νέου δικτύου και άνω των 2.300 συνδέσεων 
στους διάφορους δήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. Η επενδυτική µας πολιτική σε 
συνδυασµό µε την έντονη και παράλληλη προσπάθειά µας για βελτίωση της προσφοράς µας και των 
υπηρεσιών µας επιβραβεύθηκαν από το µεγάλο ενδιαφέρον για σύναψη νέων συµβάσεων παροχής αερίου που 
εκδηλώθηκε κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Απαιτήθηκαν µεγάλες προσπάθειες από όλες τις διευθύνσεις 
της εταιρείας προκειµένου να ικανοποιηθεί εγκαίρως ενόψει της έναρξης της χειµερινής περιόδου, η ζήτηση που 
ήταν σαφώς µεγαλύτερη του αναµενόµενου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την ικανοποίηση των 
πελατών κατέστη απαραίτητη η ενίσχυση του προσωπικού µε σηµαντικό αριθµό εποχικών υπάλληλων. 
Η µεγάλη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι πιο οικονοµικό από το πετρέλαιο 
θέρµανσης σε ποσοστό άνω του 26% (µέσο ετήσιο ποσοστό ανά κυβικό µέτρο), στην επιθυµία των οικιακών 
πελατών να διαθέτουν αυτόνοµη εγκατάσταση θέρµανσης και στις προσφορές της Εταιρείας, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, για την προώθηση του προϊόντος που αποτελούν κίνητρο για τη στροφή στη χρήση του 
φυσικού αερίου. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2011, υπεγράφησαν 18.671 νέα συµβόλαια, σηµειώνοντας αύξηση άνω του 75% έναντι 
του προηγούµενου έτους και ενεργοποιήθηκαν περισσότερες από 16.300 παροχές νέων πελατών, 
διαµορφώνοντας έτσι το σύνολο των ενεργών πελατών στον εντυπωσιακό αριθµό των 143.622. 
∆υστυχώς θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι – κυρίως – η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και η µείωση 
της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών επηρέασαν σηµαντικά τη δυνατότητα των πελατών, τόσο των 
ιδιωτών όσο και αυτών του δηµοσίου, να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασµούς κατανάλωσης φυσικού 
αερίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των ανεξόφλητων και επισφαλών εταιρικών απαιτήσεων κατά 
46,5% έναντι του προηγούµενου έτους. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρικές απαιτήσεις, αντιπαραβαλλόµενες µε τα 
αυξηµένα έσοδα και το σύνολο των απαιτήσεων της Εταιρείας, διατηρούνται σε µη ανησυχητικά επίπεδα, 
µολονότι η διαχείρισή τους χρήζει ιδιαίτερης και αυξηµένης προσοχής. 
 

Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, η Έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε σε ένα 
νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων που εξυπηρετεί τις αυξηµένες επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας και διαθέτει 
όλες τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες υποστηρίζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας, των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και της εικόνας της Εταιρείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία 
απέκτησε νέο χώρο αποθήκευσης υλικών που ανταποκρίνεται πλήρως στις εταιρικές ανάγκες και του οποίου τη 
διαχείριση διενεργεί προσωπικό της Εταιρείας. 
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Συνεπώς, παρά τις εξαιρετικά πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κοινωνικοοικονοµικό 
πλαίσιο, επιτύχαµε βελτίωση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου κατά 24,1% και των εσόδων προ τόκων 
και φόρων κατά 38,8% ως προς το προηγούµενο έτος. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των σηµαντικότερων παραµέτρων αποτελεσµατικότητας, 
αποδοτικότητας και πλήρωσης του εγκατεστηµένου δικτύου αποτελούν για όλους µας πηγή µεγάλης 
ικανοποίησης για τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε αλλά και κίνητρο ώστε να συνεχίσουµε την πορεία στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης, έχοντας διασφαλίσει και για το έτος 2011 ένα εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσµα για 
τους Μετόχους της Εταιρείας µας που υπερβαίνει κατά 42,8% το αντίστοιχο αποτέλεσµα τους έτους 2010. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

• Το καθαρό κέρδος ύψους 23.623 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της πώλησης 
φυσικού αερίου. 

• Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου, τα οποία κατά τη διάρκεια 
του έτους ανήλθαν στις 132.292 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,1% ως προς το 2010. 

  

• Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαµορφώνονται στο ποσό των 28.485 χιλιάδων ευρώ, έναντι 
των 20.527 χιλιάδων ευρώ του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 7.958 χιλιάδων ευρώ. 

• Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 217,9 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αυξηµένος 
κατά 21,2 εκατοµµύρια κ.µ. σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

• Το free net cash flow εµφανίζει αρνητική αξία ύψους 64.908 χιλιάδων ευρώ, αλλά µη 
συνυπολογιζόµενης της µείωσης του κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ, το free net cash flow 
του έτους ανέρχεται σε 5.092 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ως προς το 2010 ύψους 
3.835 χιλιάδων ευρώ. 

 

(σε χιλιάδες ευρώ)

Αποτελέσµατα έτους Έτος 2010 Έτος 2011

Απόλυτες Τιµές %

Έσοδα από πώληση φυσικού αερίου 106.580 132.292 25.712 24,1%

Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων 20.527 28.485 7.958 38,8%

Καθαρό αποτέλεσµα 16.541 23.623 7.082 42,8%

Καθαρές Επενδύσεις 11.665 14.248 2.583 22,1%

Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο 208.034 210.852 2.818 1,4%

Καθαρή θέση 326.935 264.845 -62.090 -19,0%

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα 118.901 53.993 -64.908 -54,6%

Προσωπικό στις 31.12 155 163 8 5,2%

Ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής 24% 20% -0,04 -16,7%

∆ιαφοροποιήσεις
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

∆ιανοµή φυσικού αερίου 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 οι δραστηριότητες κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών ακολουθούν 
γενικά το ρυθµό απόκτησης νέων συµβολαίων της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης. Το έτος 2011, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου, χαρακτηρίστηκε από σηµαντική αύξηση του αριθµού των νέων 
συµβολαίων, γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών. 

∆ιαχείριση ∆ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις 
προγραµµατισµένες ετήσιες επεµβάσεις, πραγµατοποιείται επίσης µία σειρά πρωτοβουλιών που 
εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του συστήµατος διανοµής του φυσικού αερίου σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (∆ιαχείριση και Συντήρηση των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής 
πίεσης). 

Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: 

- Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης. 

Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου 
εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε 
όχηµα, η εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που 
εντοπίζονται καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς 
πληροφορίες για τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 566 
χιλιοµέτρων περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 8,9 χιλιοµέτρων περίπου 
ενώ ελέγχθηκαν 2 φορές τα δίκτυα που γειτνιάζουν µε τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό. 

- Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων 
σε χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την 
ορθή λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. 

Έχουν δροµολογηθεί συζητήσεις εµβάθυνσης µε τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του εθνικού κανονισµού όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις περιπολίας στο δίκτυο. 

Εν αναµονή ενδεχόµενης τροποποίησης του κανονισµού, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια 
του 1ου εξαµήνου του 2011 διενήργησε εξ ιδίων τον απαραίτητο έλεγχο ενώ για το υπόλοιπο 
χρονικό διάστηµα του έτους ανέθεσε τη δραστηριότητα σε εξωτερική Εταιρεία. 

- Εντός του µηνός Μαΐου 2011 οι τεχνικοί της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έλαβαν εκπαίδευση από 
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας που είχε ως αντικείµενο τους Σταθµούς ∆ιανοµής 
και τους ρυθµιστές πίεσης. 
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Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες 

 

Οι δραστηριότητες κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης στις περιοχές της 
ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Θεσσαλονίκης ακολούθησαν τους ρυθµούς απόκτησης συµβολαίων της 
Εµπορικής ∆ιεύθυνσης και παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τον προγραµµατισµό των 
δραστηριοτήτων που καθορίστηκε στις αρχές του έτους 2011. Η αύξηση αυτή ήταν εντονότερη κατά το 
δεύτερο εξάµηνο και είχε ως συνέπεια την αναδιοργάνωση και τον επαναπρογραµµατισµό των 
κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να υπάρξει άµεση ανταπόκριση στις συµβατικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των πελατών. 

Οι δραστηριότητες κατασκευής επεκτάσεων δικτύου φυσικού αερίου συνεχίστηκαν κανονικά µετά το 
διαχωρισµό των έργων σε προγραµµατισµένο δίκτυο και σε επεκτάσεις δικτύου ανάλογα µε τη ζήτηση των 
πελατών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στην οµαλότερη λειτουργία και στην εξισορρόπηση του δικτύου ενώ 
βελτίωσε και το συντονισµό των εργασιών. 

Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου πραγµατοποιήθηκαν κανονικά, σηµειώνοντας αύξηση 
στις επεκτάσεις µη προγραµµατισµένου δικτύου ως συνέπεια της αυξηµένης ζήτησης των πελατών. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η εγκατάσταση δύο νέων Σταθµών ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου πλησίον του 
νέου ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προκειµένου οι σταθµοί αυτοί να υποστηρίξουν την ευρύτερη 
περιοχή του κέντρου της πόλης. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ολοκληρώθηκε η επέκταση του χαλύβδινου δικτύου φυσικού 
αερίου Μέσης Πίεσης 19 bar για την αεριοδότηση του ∆ήµου Θερµαϊκού καθώς και τα πρώτα µέτρα του 
∆ικτύου Χαµηλής Πίεσης. 

Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 

2011 και των δύο προηγουµένων ετών και η σύγκριση µε τα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης: 

 
 

Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011

Απόλυτες 

Τιµές %

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 39,5 53,2 42,7 -10,5 -19,78%

Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό χλµ. 820,0 873,2 915,9 42,7 4,89%

Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ. 2.322 2.064 3.549 1.485 71,95%

Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ. 29.793 31.857 35.406 3.549 11,14%

Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος Αρ. 12.805 11.394 20.178 8.784 77,09%

Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό Αρ. 121.600 132.994 153.172 20.178 15,17%

Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 15.258 10.051 18.351 8.300 82,58%

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 120.509 130.560 148.911 18.351 14,06%

∆ιαφοροποιήσεις

 
 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Στην ακόλουθη αναφορά συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κατά τη διάρκεια του έτους 2011. 
 
Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και οι πωλήσεις φυσικού 
αερίου συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011

Απόλυτες 

Τιµές %

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ. 11.117 10.660 18.671 8.011 75,15%

Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ. 127.967 138.627 157.298 18.671 13,47%

Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος Αρ. 12.805 11.394 20.178 8.784 77,09%

Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό Αρ. 121.600 132.994 153.172 20.178 15,17%

Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 15.258 10.051 18.351 8.300 82,58%

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 120.509 130.560 148.911 18.351 14,06%

Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ. 118.363 127.296 143.622 16.326 12,83%

Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ. 479.369 509.184 562.824 53.640 10,53%

Πωλήσεις αερίου κατά το έτος Εκατοµ. κ.µ. 187,3 196,7 217,9 21,2 10,80%

∆ιαφοροποιήσεις

 

 

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η εµπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 
έτους χαρακτηρίστηκε από τη σηµαντική αύξηση – σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της 31.12.2010 – του 
συνολικού αριθµού των πελατών, των ενεργών πελατών και συνεπώς των πωλήσεων αερίου. 
 

 

• Ανάλυση ∆εδοµένων Αγοράς: 

 

Το οικονοµικό πλαίσιο του 2011 χαρακτηρίστηκε από: 

• Την Οικονοµική κρίση σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα την ύφεση της ελληνικής οικονοµίας. 

• Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της µειωµένης δανειοδότησης των πελατών από τις 
Τράπεζες. 

• Τη συρρίκνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη πτώση στις πωλήσεις νέων 
κατοικιών. 

• Τη χαµηλή κατανάλωση στη βιοµηχανική κατηγορία Τ5, ως αποτέλεσµα της µείωσης της 
παραγωγής. 

• Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσοστού 0,54% επί των όγκων πωλήσεων φυσικού 
αερίου, όπου εφαρµόζεται επιπλέον ειδικό τέλος ποσοστού 5‰. 

• Τη συντηρητική προσέγγιση των καταναλωτών και τη µειωµένη αγοραστική ικανότητα σε 
συνδυασµό µε το κλίµα αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί. 

 
Παρά την ύπαρξη των παραγόντων αυτών, χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην 
αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δοµής, επετεύχθησαν απροσδόκητα αποτελέσµατα. 
Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως Τ2 και 
Τ3), αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας, που χαρακτηρίζονται από την έντονη 
ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρµανσης και από την ανάγκη των 
πελατών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση που ικανοποιείται µε τη µετάβασή τους 
από µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης σε µία αυτόνοµη. 
Συνεπώς, οι εµπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2011 την τόνωση της ανάπτυξης 
όσον αφορά τον αριθµό των πελατών και τους όγκους παροχής αερίου, αναστρέφοντας την τάση που είχε 
παρουσιαστεί το έτος 2010 έναντι του 2009. 
 

• Απόκτηση Πελατών: 

 

Το 2011 υπεγράφησαν 18.671 νέα συµβόλαια σηµειώνοντας αύξηση 75,2% ως προς το 2010, µε 
αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός υπογεγραµµένων συµβολαίων την 31.12.2011 να ανέρχεται σε 157.298, 
σηµειώνοντας αύξηση 13,47% έναντι του συνολικού αριθµού συµβολαίων που είχαν υπογραφεί έως 
31.12.2010. 
 
Το 96,0% περίπου των συµβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνοµη θέρµανση, ενώ το 4,0% 
περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και εµπορική και 
βιοµηχανική χρήση. 
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Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο αλλά και στις περιοχές 
ανάπτυξης νέου δικτύου, σύµφωνα µε το Marketing Plan και βάσει της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της 
εσωτερικής έρευνας και των εκάστοτε τάσεων της αγοράς. 
 
Η εµπορική καµπάνια µε την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή κεντρική θέρµανση 
επέφερε αύξηση κατά 115% στην υπογραφή νέων συµβολαίων. Το 2010 υπεγράφησαν 145 συµβόλαια 
στην εν λόγω κατηγορία ενώ κατά τη διάρκεια του έτους 2011 υπεγράφησαν 312 νέα συµβόλαια. 
 

• Ενεργοποίηση Πελατών: 

 
Κύριο µέληµα αποτέλεσε η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης ανά ενεργοποιηµένη 
παροχή. 
Συνεπώς, οι πελάτες – των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί 
– καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής 
εγκατάστασης και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της 
παροχής. 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι ενεργοί πελάτες ανέρχονται σε 143.622, ποσοστό αύξησης 12,83% ως προς 
τον αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του 2010, έχοντας διενεργήσει 16.326 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη 
διάρκεια του έτους µε αποτέλεσµα το 94% των κατασκευασµένων σηµείων παροχής να έχει πλέον 
ενεργοποιηθεί. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των εσωτερικών 
εγκαταστάσεων και η χορήγηση των αδειών χρήσης στους πελάτες, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
και τις εταιρικές διαδικασίες. 
 
 

• Έλεγχος µελετών πολεοδοµίας νέων κτιρίων: 

 

Οι µελέτες πολεοδοµίας που εγκρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 2011 ανέρχονται σε 310, 
παρουσιάζοντας µείωση κατά 45,5% ως προς το 2010, ενώ οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της 
εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 270. 
Η µείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της µεγάλης µείωσης της οικοδοµικής δραστηριότητας σε σχέση 
µε τα προηγούµενα έτη. 
 
 

• Πωλήσεις Φυσικού Αερίου: 

 
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2011 ανέρχεται σε 217,9 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, 
αποτυπώνοντας αύξηση 21,2 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, ποσοστό 10,8%, ως προς το έτος 2010. 

Ειδικότερα για τις κατηγορίες κατανάλωσης: 

 

• Τ1, Τ2 & Τ3 παρατηρείται συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 15,38% (24,3 εκατοµµύρια κυβικά 
µέτρα) έναντι του έτους 2010, ως αποτέλεσµα της αύξησης των ειδικών καταναλώσεων και της 
ενεργοποίησης νέων παροχών κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

• Τ5 (Βιοµηχανική χρήση) παρατηρείται µείωση των πωλήσεων κατά 7,83% (3,0 εκατοµµύρια κυβικά 
µέτρα) έναντι του όγκου των πωλήσεων του έτους 2010. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης του έτους 2011 κλείνει µε καθαρό κέρδος 23.623 χιλιάδων ευρώ. 
Το αποτέλεσµα αυτό είναι καρπός των σηµαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν όλοι οι τοµείς της 
Εταιρείας. Η υλοποίηση των προγραµµάτων µε σκοπό την ανάκτηση της αποτελεσµατικότητας στο 
εσωτερικό της Εταιρείας και η συνεχής προσοχή στον έλεγχο/περιορισµό των δαπανών επιβεβαιώνει τις 
ιδιαιτέρως αποτελεσµατικές επιλογές του Management κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. κατά το έτος 2011 παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων

01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Απόλυτες Τιµές %

Πωλήσεις 153.658.726,13 122.145.520,65 31.513.205 25,8%

Κόστος Πωληθέντων (118.354.786,22) (96.018.090,01) (22.336.696) 23,3%

Μικτά Κέρδη 35.303.939,91 26.127.430,64 9.176.509 35,1%

Λοιπά έσοδα 2.652.056,94 1.631.276,09 1.020.781 -62,6%

Έξοδα διoίκησης (4.294.554,88) (3.042.118,89) (1.252.436) 41,2%

Έξοδα διάθεσης (5.176.023,08) (4.189.491,35) (986.532) 23,5%

Λειτουργικά Κέρδη 28.485.418,89 20.527.096,49 7.958.322 38,8%

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 3.851.692,44 4.581.634,78 (729.942) -15,9%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (23.975,09) (26.492,11) 

Κέρδη προ φόρων 32.313.136,24 25.082.239,16 7.230.897 28,8%

Φόρος Εισοδήµατος (8.689.820,75) (8.541.091,72) (148.729) 1,7%

Κέρδη µετά από φόρους 23.623.315,49 16.541.147,44 7.082.168 42,8%

∆ιαφοροποιήσεις

  
 
Η οικονοµική χρήση 2011 κλείνει µε καθαρό κέρδος 23.623 χιλιάδων ευρώ, το οποίο παρουσιάζει αύξηση 
7.082 χιλιάδων ευρώ (ποσοστό +42,8%) ως προς το έτος 2010. 
 
Η βελτίωση του καθαρού αποτελέσµατος καθορίζεται από την αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος προ 
χρηµατοοικονοµικών εσόδων κατά 7.958 χιλιάδες ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
περιθωρίου κέρδους από πωλήσεις αερίου. 
 
Στην αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος συνέβαλλε ουσιαστικά η αύξηση του περιθωρίου κέρδους, η 
οποία οφείλεται κυρίως στο µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στο µεγαλύτερο αντίκτυπο του πάγιου τέλους 
των τιµολογίων, εξαιτίας της σύνδεσης νέων πελατών, καθώς και στη διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων 
ανά κατηγορία χρήσης, όπου παρατηρείται µεγαλύτερη συµµετοχή της οικιακής κατανάλωσης για χρήση 
θέρµανσης. 
 
Το έτος 2011 και µετά την έκδοση του νόµου 3943/2011, ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής 
καθορίστηκε στο 20%. Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής ανήλθε στο 28,7%, µειωµένος κατά 5,3 
ποσοστιαίες µονάδες έναντι της προηγούµενης χρήσης, κυρίως λόγω της µείωσης του ονοµαστικού 
φορολογικού συντελεστή και της µη εφαρµογής κατά τη διάρκεια του 2011, σε αντίθεση µε το έτος 2010, 
της έκτακτης εισφοράς που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της 
Ελλάδος. Η επιπλέον επιβάρυνση της Εταιρείας κατά το έτος 2010 επί της κερδοφορίας της χρήσης 2009 
είχε ανέλθει σε 2.485 χιλιάδες ευρώ. 
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Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται επίσης η επίδραση της πρόβλεψης για αυξηµένη φορολογική 
επιβάρυνση, ύψους 2.055 χιλιάδων ευρώ, µετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 
2001 – 2006, αναφορικά µε τη φορολόγηση των δαπανών του αποσπασµένου προσωπικού. 
 
Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών αποτελεσµάτων κατά 7.082 χιλιάδες 
ευρώ, τα οποία διαµορφώθηκαν από τις 16.541 χιλιάδες ευρώ του προηγούµενου έτους στις 23.623 
χιλιάδες ευρώ το έτος 2011, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος συµπεριλαµβανοµένων των 
αναβαλλόµενων φόρων ύψους 8.690 χιλιάδων ευρώ. 
 
Η κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης, κατά το έτος 2011, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 6.431.003,82 6.571.198,34 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 210.195.712,42 207.638.188,75 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.687.612,70 1.631.303,56 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 254.454,15 250.598,50 

218.568.783,09 216.091.289,15 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέµατα 1.691.750,27 1.806.285,80 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 35.632.017,42 28.389.010,12 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 53.992.889,04 118.901.101,33 

91.316.656,73 149.096.397,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 309.885.439,82 365.187.686,40 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό  Κεφάλαιο 237.850.000,00 307.850.000,00 

Αποθεµατικά 4.552.291,16 3.371.125,39 

Κέρδη εις Νέο 22.442.149,72 15.714.090,07 

264.844.440,88 326.935.215,46 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης προσωπικού 513.324,00 414.237,00 

Αναβαλλόµενα Έσοδα 6.379.184,66 6.754.430,82 

Επιχορηγήσεις παγίων 4.665.297,31 4.924.477,68 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.743.871,88 59.912,00 

15.301.677,85 12.153.057,50 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  26.081.041,81 22.910.171,00 

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 3.658.279,28 3.189.242,44 

29.739.321,09 26.099.413,44 

Σύνολο Υποχρεώσεων 45.040.998,94 38.252.470,94 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 309.885.439,82 365.187.686,40  
 
Οι καθαρές ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.431 χιλιάδων ευρώ έναντι των 6.571 
χιλιάδων ευρώ στις 31.12.2010. Η µείωση κατά 140 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε καθαρές επενδύσεις ύψους 
218 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων καθαρών αποσβέσεων ύψους 358 χιλιάδων ευρώ. 
 
Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως έπιπλα και µηχανήµατα, εξοπλισµό και οχήµατα. Η µεικτή αξία 
αυξάνεται κατά 218 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 358 χιλιάδων 
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ευρώ, διαµορφώνονται στο ποσό των 2.660 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 29% περίπου των 
µεικτών ενσώµατων ακινητοποιήσεων, ύψους 9.091 χιλιάδων ευρώ. 
 
Οι καθαρές επενδύσεις των ασώµατων ακινητοποιήσεων ανέρχονται σε 210.196 χιλιάδες ευρώ έναντι των 
207.638 χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους. Η αύξηση κατά 2.558 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε 
επενδύσεις ύψους 13.927 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων αποσβέσεων ύψους 11.370 χιλιάδων 
ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως το δικαίωµα χρήσης των δικτύων ιδιοκτησίας τρίτων. Η 
µεικτή αξία αυξάνεται κατά 13.927 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 
11.370 χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο ποσό των 87.138 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 
29% περίπου των µεικτών ασώµατων ακινητοποιήσεων, ποσού 297.333 χιλιάδων ευρώ. 
 
Το καθαρό κεφάλαιο χρήσης διαµορφώνεται από το ποσό των (5.761) χιλιάδων ευρώ του έτους 2010 στο 
ποσό των (5.262) χιλιάδων ευρώ του έτους 2011, όπως επισηµαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
(σε χιλιάδες ευρώ)

 

Καθαρό κεφάλαιο χρήσης 31.12.2010 31.12.2011 Απόλυτες Τιµές %

Αποθέµατα 1.806 1.692 (115) -6%

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 28.389 35.632 7.243 26%

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1.631 1.688 56 3%

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (22.910) (26.081) (3.171) 14%

Φορολογικές υποχρεώσεις (3.189) (3.658) (469) 15%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (60) (3.744) (3.684) 6149%

Αναβαλλόµενα έσοδα (6.754) (6.379) 375 -6%

Επιχορηγήσεις παγίων (4.924) (4.665) 259 -5%

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 251 254 4 2%

ΣΥΝΟΛΟ (5.761) (5.262) 499 -9%

∆ιαφοροποιήσεις

 
 
Η µείωση του καθαρού κεφαλαίου χρήσης οφείλεται στις κατωτέρω µεταβολές: 
 

• Στη µείωση των αποθεµάτων κατά 115 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 7.243 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά 56 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 3.171 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά 469 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 3.684 χιλιάδες ευρώ. 

• Στη µείωση των αναβαλλόµενων εσόδων κατά 375 χιλιάδες ευρώ. 

• Στη µείωση των επιχορηγήσεων παγίων κατά 259 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων κατά 4 χιλιάδες ευρώ. 
 
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 637 χιλιάδων ευρώ, θεωρούνται επαρκείς από την 
Εταιρεία, σύµφωνα και µε τις εκτιµήσεις των Νοµικών της Συµβούλων. 
 
Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαµβάνεται η υποχρέωση καταβολής προστίµου ποσού 455 χιλιάδων ευρώ 
περίπου που επιβλήθηκε σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης, η οποία εκδόθηκε το Σεπτέµβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012, η Εταιρεία 
προέβη στην καταβολή του προστίµου, παρότι συνεχίζει την προσφυγή που είχε υποβάλει το Νοέµβριο του 
2011, σε σχέση µε την οποία, σύµφωνα µε τη γνώµη των Νοµικών Συµβούλων, η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει 
πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί και να επιτύχει την επιστροφή του ποσού στο σύνολό του. 

 

Η αύξηση του ακινητοποιηµένου κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την αύξηση του κεφαλαίου χρήσης, που 
αντισταθµίζονται εν µέρει από την αύξηση του κονδυλίου αποζηµιώσεων προσωπικού, είχαν ως αποτέλεσµα 
την αύξηση του καθαρού επενδεδυµένου κεφαλαίου κατά 2.817 χιλιάδες ευρώ, ποσοστό 1%. 
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Η αξία της καθαρής θέσης ανέρχεται στο ποσό των 264.844 χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει µείωση 
62.091 χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 19% περίπου, έναντι του έτους 2010. Η µείωση κατά 62.091 χιλιάδες 
ευρώ προκύπτει από τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ, η οποία εγκρίθηκε 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων το Μάιο του 2011 και διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του 
Ιουλίου, από τη διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους ύψους 15.714 χιλιάδων ευρώ, που 
αντισταθµίζονται εν µέρει από το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης ύψους 23.623 χιλιάδων ευρώ. 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα ανέρχονται σε 53.993 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 
64.908 χιλιάδων ευρώ ως προς τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα ύψους 118.901 χιλιάδων ευρώ 
στις 31.12.2010. Η µείωση κατά 64.908 χιλιάδες ευρώ οφείλεται κυρίως στη µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά 70.000 χιλιάδες ευρώ που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2011, και η οποία 
αντισταθµίζεται εν µέρει από τις ταµειακές ροές, ύψους 5.092 χιλιάδων ευρώ, που δηµιουργήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του έτους 2011 από την Εταιρεία. 
 
Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: 
 

 

(σε χιλιάδες ευρώ)

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
31.219

Μερίσµατα πληρωθέντα (15.714)

Μείωση κεφαλαίου (70.000)

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (10.413)

Free cash flow (64.908)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 118.901

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 53.993

Μείωση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων (64.908)
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
1.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

(α) Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως '' 2011 '' '' 2010 ''

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,29 0,41

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,88 8,55

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,21 1,51

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,07 5,71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,67 0,82

2.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15,37% 13,49%

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12,20% 7,67%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 18,54% 16,74%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 58,02% 37,51%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,19% 5,62%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,92% 5,06%

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 22,98% 21,704%

3.   ∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

'' 2011 '' '' 2010 ''

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων 6,36 5,33

∆ιάρκεια παραµονής των αποθεµάτων σε µέρες 57 68

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 7,26 7,75

∆ιάρκεια ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων 50 47

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων 0,71 0,57

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού 0,45 0,34  
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∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοσή της. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 
 
α)   Κίνδυνοι αγοράς 
 
i) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 
περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές 
για την λειτουργία της Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την 
µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος ενσωµατώνονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  
 
ii) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων 
Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια σηµαντική έκθεση κινδύνου στις 
τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στις τιµές 
του πετρελαίου και οι τιµές πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία 
αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να µεταβιβάζει τις αυξήσεις τιµών στους πελάτες 
και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά προϊόντα και υπηρεσίες 
 
iii) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο 
λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσµιακές καταθέσεις ή 
καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει τους κινδύνους 
από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια. 
 
β)   Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση 
που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία 
αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, 
όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων. 
Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠ∆∆ όπου η πίστωση έχει 
οριστεί στις 40 ηµέρες. 

γ)   Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διατήρηση ικανοποιητικών 
µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία µέχρι τώρα. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση 
τις ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 εµφανίζει 
καθαρό αποτέλεσµα ύψους 23.623.315,49 ευρώ. 
 
Προτείνεται η διανοµή του κέρδους χρήσης ποσού 23.603.315,49 ευρώ ως εξής: 

 

 

Τακτικό αποθεµατικό 1.181.165,77 

Μερίσµατα προς διανοµή 22.442.149,72 

Σύνολο 23.623.315,49 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 προβλέπεται η απόκτηση 11.724 νέων καταναλωτών και η πώληση 
περίπου 205,7 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου. 
 
Προβλέπεται ότι η χρήση του έτους θα κλείσει µε θετικό αποτέλεσµα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, που να 
επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των Οικονοµικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν 
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 V. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ ) Α.Ε 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 σηµειώθηκε βαθµιαία επιδείνωση των 
κυριότερων οικονοµικών δεικτών της χώρας µέχρι να φθάσουν κοντά στα όρια του “default”. Το ακαθάριστο 
εθνικό προϊόν µειώθηκε κατά 5%, ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ είναι ίσος προς 152%, το δηµόσιο έλλειµµα 
ανέρχεται στο 9,5% και το ποσοστό ανεργίας στο 20% περίπου. Αυτοί αποτελούν µερικούς µόνο από τους πιο 
σηµαντικούς παράγοντες, παρότι δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, που οδήγησαν στη λήψη σκληρών µέτρων 
όσον αφορά τον τοµέα της εργασίας και της πρόνοιας και κυρίως όσον αφορά τη φορολογία. Η αύξηση του 
ΦΠΑ στο 23%, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής 
είχαν αρνητικό αντίκτυπο που επηρέασε άµεσα την Εταιρία µας. 
 
Παρά το εν λόγω πλαίσιο δυσκολιών, εκπληρώσαµε την αποστολή µας υλοποιώντας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο 
εξάµηνο του έτους, επενδύσεις για την κατασκευή περίπου 31 χλµ νέου δικτύου και άνω των 2.612 συνδέσεων 
στις αεριοδοτούµενες περιοχές της Περιφέρειας. Η επενδυτική µας πολιτική σε συνδυασµό µε την έντονη και 
παράλληλη προσπάθειά µας για βελτίωση της προσφοράς µας και των υπηρεσιών µας επιβραβεύθηκαν από το 
µεγάλο ενδιαφέρον για σύναψη νέων συµβάσεων παροχής αερίου που εκδηλώθηκε κατά το δεύτερο εξάµηνο 
του έτους. Απαιτήθηκαν µεγάλες προσπάθειες από όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας προκειµένου να 
ικανοποιηθεί εγκαίρως, ενόψει της έναρξης της χειµερινής περιόδου, η ζήτηση που ήταν σαφώς µεγαλύτερη του 
αναµενόµενου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την ικανοποίηση των πελατών κατέστη απαραίτητη η 
ενίσχυση του προσωπικού µε σηµαντικό αριθµό εποχικών υπάλληλων. 

 

Η µεγάλη ζήτηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι πιο οικονοµικό από το πετρέλαιο 
θέρµανσης σε ποσοστό µεγαλύτερο του 27% (µέσο ετήσιο ποσοστό ανά κυβικό µέτρο), στην επιθυµία των 
οικιακών πελατών να διαθέτουν αυτόνοµη εγκατάσταση θέρµανσης και στις προσφορές της Εταιρείας, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, για την προώθηση του προϊόντος που αποτελούν κίνητρο για τη στροφή στη χρήση του 
φυσικού αερίου. 
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Κατά τη διάρκεια του 2011, υπεγράφησαν 9.391 νέα συµβόλαια, σηµειώνοντας αύξηση κατά 100% περίπου 
έναντι του προηγούµενου έτους και ενεργοποιήθηκαν 8.900 παροχές νέων πελατών, διαµορφώνοντας έτσι το 
σύνολο των ενεργών πελατών στον εντυπωσιακό αριθµό των 49.116. 
 
∆υστυχώς θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι – κυρίως – η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας και η µείωση 
της αγοραστικής ικανότητας των νοικοκυριών επηρέασαν σηµαντικά τη δυνατότητα των πελατών, τόσο των 
ιδιωτών όσο και αυτών του δηµοσίου, να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασµούς κατανάλωσης φυσικού 
αερίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση των ανεξόφλητων και επισφαλών εταιρικών απαιτήσεων κατά 
63% έναντι του προηγούµενου έτους. Ωστόσο, οι εν λόγω εταιρικές απαιτήσεις, αντιπαραβαλλόµενες µε τα 
αυξηµένα έσοδα και το σύνολο των απαιτήσεων της Εταιρείας, διατηρούνται σε µη ανησυχητικά επίπεδα, 
µολονότι η διαχείρισή τους χρήζει ιδιαίτερης και αυξηµένης προσοχής. 
 
Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, τα Γραφεία της Εταιρείας στο Βόλο 
µεταφέρθηκαν σε νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις περισσότερο κατάλληλες για τις αυξηµένες 
επιχειρησιακές ανάγκες της Εταιρείας, που προσφέρουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες 
υποστηρίζουν τη βελτίωση της αποδοτικότητας, των παρεχόµενων υπηρεσιών και της εικόνας της Εταιρείας. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία εκµίσθωσε νέο χώρο αποθήκευσης υλικών που ανταποκρίνεται 
πλήρως στις εταιρικές ανάγκες και του οποίου τη διαχείριση διενεργεί πλέον προσωπικό της Εταιρείας. 
 
Συνεπώς, παρά τις εξαιρετικά πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το κοινωνικοοικονοµικό 
πλαίσιο, επιτύχαµε βελτίωση των εσόδων από πώληση φυσικού αερίου κατά 31,2% και των εσόδων προ τόκων 
και φόρων κατά 60,3% ως προς το προηγούµενο έτος. 
 
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των σηµαντικότερων παραµέτρων αποτελεσµατικότητας, 
αποδοτικότητας και πλήρωσης του εγκατεστηµένου δικτύου αποτελούν για όλους µας πηγή µεγάλης 
ικανοποίησης για τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε αλλά και κίνητρο ώστε να συνεχίσουµε την πορεία στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης, έχοντας διασφαλίσει και για το έτος 2011 ένα εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσµα για 
τους Μετόχους της Εταιρείας µας που υπερβαίνει κατά 68,7% το αντίστοιχο αποτέλεσµα τους έτους 2010. 

 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

•••• Το καθαρό κέρδος ύψους 12.228 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της πώλησης φυσικού 
αερίου. 

•••• Τα έσοδα από πώληση φυσικού αερίου, τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν στις 71.729 χιλιάδες 
ευρώ, παρουσιάζουν αύξηση 31,2% ως προς το 2010. 

•••• Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέρχονται στο ποσό των 16.530 χιλιάδων ευρώ, έναντι των 10.312 
χιλιάδων ευρώ του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6.218 χιλιάδων ευρώ. 

•••• Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 125,6 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, αυξηµένος κατά 14,1 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

•••• Το free net cash flow διαµορφώθηκε στις 5.930 χιλιάδες ευρώ. 
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(σε χιλιάδες ευρώ)    ∆ιαφοροποιήσεις 

Αποτελέσµατα έτους Έτος 2010 Έτος 2011 Απόλυτες Τιµές % 

Έσοδα από πώληση φυσικού αερίου 54.652  71.729  17.077  31,2% 

Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων 10.312  16.530  6.218  60,3% 

Καθαρό αποτέλεσµα 7.250  12.228  4.978  68,7% 

Καθαρές Επενδύσεις 6.015  7.388  1.373  22,8% 

Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο 66.088  65.498  -590  -0,9% 

Καθαρή θέση 86.891  92.231  5.340  6,1% 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα 20.803  26.732  5.930  28,5% 

Προσωπικό στις 31.12 86  88  2  2,3% 

Ονοµαστικός Φορολογικός συντελεστής (*) 24% 20% -0,04  -16,7% 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

∆ιανοµή φυσικού αερίου 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 οι δραστηριότητες κατασκευής και ενεργοποίησης των πελατών ακολουθούν 
γενικά το ρυθµό απόκτησης νέων συµβολαίων της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια του έτους και 
ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάµηνο σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του αριθµού των νέων συµβολαίων, 
γεγονός που είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κατασκευής και 
ενεργοποίησης των πελατών. 
 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραµµατισµένες 
ετήσιες επεµβάσεις, πραγµατοποιείται µία σειρά πρωτοβουλιών οι οποίες εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας 
του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου και συνάδουν µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (∆ιαχείριση 
και Συντήρηση των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης). 
Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής: 
 

- Η προγραµµατισµένη συντήρηση των σταθµών διανοµής και των συγκροτηµάτων µείωσης και 
µέτρησης, η οποία διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα του έτους 2011. 

- Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης. 
Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου 
εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η 
εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται 
καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για τον 
προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2011 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 363 
χιλιόµετρα περίπου και αναζήτηση διαρροών πεζή σε δίκτυο µήκους 2,7 χιλιόµετρα περίπου. 
Συνεπώς, τη διετία 2010 – 2011 καλύφθηκε το σύνολο του ενεργού δικτύου της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των νέων αεριοδοτούµενων ∆ήµων Τρικάλων και Καρδίτσας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας επιθεωρήθηκε δίκτυο συνολικού µήκους 756,3 χιλιόµετρα περίπου, σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα που είχε καταρτιστεί. 
 

- Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε 
χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή 
λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου. 
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Η δραστηριότητα ασκείται µε τριµηνιαία συχνότητα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς και τη 
διεθνή εµπειρία (κώδικας ASME). 
Η εν λόγω δραστηριότητα διενεργήθηκε από το προσωπικό της ΕΠΑ υπό την ευθύνη του Τοµέα ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου και Έκτακτης Επέµβασης. ∆ιενεργήθηκαν 4 κύκλοι περιπολιών κατά τα τρίµηνα Ιανουαρίου – 
Μαρτίου, Απριλίου – Ιουνίου, Ιουλίου – Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου αντίστοιχα. Κατά τον 1ο 
κύκλο η εποπτεία αφορούσε 93,727 χιλιόµετρα δικτύου µέσης πίεσης και 659 χιλιόµετρα δικτύου χαµηλής 
πίεσης. Στη διάρκεια του 2ου κύκλου η εποπτεία αφορούσε ισάριθµα χιλιόµετρα δικτύου µέσης πίεσης και 
663 χιλιόµετρα χαµηλής πίεσης. Κατά τον 3ο κύκλο η εποπτεία αφορούσε ισάριθµα χιλιόµετρα δικτύου µέσης 
πίεσης και 672 χιλιόµετρα χαµηλής πίεσης και τέλος κατά τον 4ο κύκλο η εποπτεία αφορούσε ισάριθµα 
χιλιόµετρα δικτύου µέσης πίεσης και 680 χιλιόµετρα χαµηλής πίεσης. 
Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαµήνου του 2011, διενεργήθηκε ένα εσωτερικό πρόγραµµα εκπαίδευσης 
αναφορικά µε τη νέα έκδοση της οδηγίας έκτακτης επέµβασης. 

 
Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες 
 
Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης 
στις περιοχές της Λάρισας, του Βόλου, της Καρδίτσας και των Τρικάλων πραγµατοποιήθηκαν ακολουθώντας 
το ρυθµό απόκτησης συµβολαίων της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης. 
Ειδικότερα, από το Μάιο του 2011 έως και το τέλος του έτους, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των έργων 
κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και παροχετευτικών στηλών, λόγω της µεγάλης αύξησης του αριθµού 
των συµβολαίων, µε αποκορύφωµα τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και Νοέµβριο (ο αριθµός των σηµείων 
αεριοδότησης διπλασιάστηκε σε σχέση µε την πρόβλεψη για το έτος 2011). 
 
Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2011 
και των δύο προηγουµένων ετών και η σύγκριση µε τα µεγέθη της προηγούµενης χρήσης: 

 

          ∆ιαφοροποιήσεις 

    
Έτος 
2009 

Έτος 
2010 

Έτος 
2011 

Απόλυτε
ς Τιµές % 

        
Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος χλµ. 48,8  52,3  31,0  -21,3  -40,7% 

Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό 
χλµ
. 604,4  656,7  687,7  31,0  4,7% 

Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος Αρ. 1.399  1.589  2.612  1.023  64,4% 
Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό Αρ. 17.295  18.884  21.496  2.612  13,8% 
Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το 
έτος Αρ. 4.684  4.705  9.884  5.179  110,1% 
Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης 
προοδευτικό Αρ. 38.713  43.418  53.302  9.884  22,8% 
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 5.109  4.549  9.586  5.037  110,7% 

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 37.234  41.783  51.369  9.586  22,9% 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Στην ακόλουθη αναφορά συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας της 
Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους 2011. 
 
Οι κύριοι δείκτες που αφορούν την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών, καθώς και οι πωλήσεις φυσικού 
αερίου, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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          ∆ιαφοροποιήσεις 

    
Έτος 
2009 

Έτος 
2010 

Έτος 
2011 

Απόλυτες 
τιµές % 

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος Αρ. 4.487  4.697  9.391  4.694  99,9% 
Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό Αρ. 40.088  44.785  54.176  9.391  21,0% 
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το 
έτος Αρ. 4.684  4.705  9.884  5.179  110,1% 
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης 
προοδευτικό Αρ. 38.713  43.418  53.302  9.884  22,8% 
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος Αρ. 5.109  4.549  9.586  5.037  110,7% 
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό Αρ. 37.234  41.783  51.369  9.586  22,9% 
Ενεργοί πελάτες την 31/12 Αρ. 36.243  40.194  49.116  8.922  22,2% 

Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12 Αρ. 
128.82

1  
138.72

7  
163.15

1  24.424  17,6% 

Πωλήσεις αερίου κατά το έτος 
Εκατοµ. 
κ.µ. 111,0  111,5  125,6  14,1  12,7% 

 
Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, η εµπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους 
χαρακτηρίστηκε από τη σηµαντική αύξηση – σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της 31.12.2010 – του συνολικού 
αριθµού των πελατών, των ενεργών πελατών και συνεπώς των πωλήσεων αερίου. 

 

• Ανάλυση ∆εδοµένων Αγοράς 

 

Το οικονοµικό πλαίσιο του 2011 χαρακτηρίστηκε από: 
 

• Την οικονοµική κρίση σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα την ύφεση της ελληνικής οικονοµίας. 

• Την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της µειωµένης δανειοδότησης των πελατών από τις 
Τράπεζες. 

• Τη συρρίκνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη πτώση στις πωλήσεις νέων 
κατοικιών. 

• Τη χαµηλή κατανάλωση στη βιοµηχανική κατηγορία Τ5, ως αποτέλεσµα της µείωσης της παραγωγής. 

• Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσοστού 0,54% επί των όγκων πωλήσεων φυσικού αερίου, 
όπου εφαρµόζεται επιπλέον ειδικό τέλος ποσοστού 5‰. 

• Τη συντηρητική προσέγγιση των καταναλωτών και τη µειωµένη αγοραστική ικανότητα σε συνδυασµό µε 
το κλίµα αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί. 
 

Παρά την ύπαρξη των παραγόντων αυτών, χάρη στη συνετή διαχείριση που βασίστηκε στην 
αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία της οργανωτικής δοµής, επετεύχθησαν απροσδόκητα αποτελέσµατα. 
Μέσω της στοχευµένης ανάπτυξης του δικτύου και των συνδέσεων των οικιακών πελατών (κυρίως Τ2 και Τ3), 
αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά ενέργειας, που χαρακτηρίζονται από την έντονη 
ανταγωνιστικότητα της τιµής του αερίου έναντι αυτής του πετρελαίου θέρµανσης και από την ανάγκη των 
πελατών να µπορούν να διαχειρίζονται αυτόνοµα την κατανάλωση που ικανοποιείται µε τη µετάβασή τους από 
µια κεντρική εγκατάσταση θέρµανσης σε µία αυτόνοµη. 
 
Συνεπώς, οι εµπορικές δραστηριότητες επέτρεψαν κατά τη διάρκεια του 2011 την τόνωση της ανάπτυξης όσον 
αφορά τον αριθµό των πελατών και τους όγκους παροχής αερίου, αναστρέφοντας την τάση που είχε 
παρουσιαστεί το έτος 2010 έναντι του 2009. 
 

• Απόκτηση Πελατών: 
 
Το 2011 υπεγράφησαν 9.391 νέα συµβόλαια σηµειώνοντας αύξηση 99,9% ως προς το 2010, µε αποτέλεσµα ο 
συνολικός αριθµός των υπογεγραµµένων συµβολαίων την 31.12.2011 να ανέρχεται σε 54.176, σηµειώνοντας 
αύξηση 21,0% έναντι του συνολικού αριθµού συµβολαίων που είχαν υπογραφεί έως την 31.12.2010. 
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Το 88% περίπου των συµβολαίων αφορούν χρήση φυσικού αερίου για αυτόνοµη θέρµανση, ενώ το 12% 
περίπου αφορά χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και εµπορική και 
βιοµηχανική χρήση. 
 
Το έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο αλλά και στις περιοχές 
ανάπτυξης νέου δικτύου, σύµφωνα µε το Marketing Plan και βάσει της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της 
εσωτερικής έρευνας και των εκάστοτε τάσεων της αγοράς. 
 
Η εµπορική καµπάνια µε την προσφορά των δωρεάν τελών σύνδεσης στην οικιακή κεντρική θέρµανση επέφερε 
σηµαντική αύξηση στον αριθµό των νέων συµβολαίων στη συγκεκριµένη κατηγορία. Συγκεκριµένα, το έτος 2010 
υπεγράφησαν 58 συµβόλαια στην εν λόγω κατηγορία ενώ κατά τη διάρκεια του 2011 υπεγράφησαν 338 νέα 
συµβόλαια. 
 
 

• Ενεργοποίηση Πελατών: 
 
Κύριο µέληµα αποτελεί η βελτιστοποίηση του δείκτη του όγκου κατανάλωσης ανά ενεργοποιηµένη παροχή. 
Συνεπώς, οι πελάτες, – των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί – 
καλούνται έγκαιρα και συστηµατικά να προχωρήσουν στις εργασίες υλοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης 
και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο και την ενεργοποίηση της παροχής. 
 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι ενεργοί πελάτες ανέρχονται σε 49.116, ποσοστό αύξησης 22,2% ως προς τον 
αντίστοιχο αριθµό στο τέλος του έτους 2010, έχοντας διενεργήσει 8.922 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια 
του έτους µε αποτέλεσµα το 92,15% των κατασκευασµένων σηµείων παροχής να έχει πλέον ενεργοποιηθεί. 
 
 

• Έλεγχος µελετών πολεοδοµίας νέων κτιρίων: 
 
Οι µελέτες πολεοδοµίας που εγκρίθηκαν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας κατά το έτος 2011 ανέρχονται σε 433, 
παρουσιάζοντας µείωση κατά 35,6% ως προς το 2010, ενώ οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ολοκλήρωσης της 
εγκατάστασης που εκδόθηκαν κατόπιν διεξαγωγής αυτοψίας ανέρχονται σε 275, παρουσιάζοντας πτώση κατά 
25,6% ως προς το 2010. Η µείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της µεγάλης µείωσης της οικοδοµικής 
δραστηριότητας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. 
 
 

• Πωλήσεις Φυσικού Αερίου: 
 
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά το έτος 2011 ανέρχεται σε 125,6 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, 
αποτυπώνοντας αύξηση 14,1 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, ποσοστό 12,7%, ως προς το έτος 2010. 
Ειδικότερα για τις κατηγορίες κατανάλωσης: 
 

• Τ1, Τ2 & Τ3 παρατηρείται συνολική αύξηση των πωλήσεων κατά 24,1% (16,87 εκατοµµύρια κυβικά 
µέτρα) έναντι του έτους 2010, ως αποτέλεσµα της αύξησης των ειδικών καταναλώσεων και της 
ενεργοποίησης νέων παροχών κατά τη διάρκεια του έτους. 

• Τ5 (Βιοµηχανική χρήση) παρατηρείται µείωση των πωλήσεων κατά 6,6% (2,72 εκατοµµύρια κυβικά 
µέτρα) έναντι του όγκου των πωλήσεων του έτους 2010. 

 
 

 

ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 
Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης του έτους 2011 κλείνει µε καθαρό κέρδος 12.228 χιλιάδων ευρώ. 
Το αποτέλεσµα αυτό είναι καρπός των σηµαντικών προσπαθειών που κατέβαλαν όλοι οι τοµείς της 
Εταιρείας. Η υλοποίηση των προγραµµάτων µε σκοπό την ανάκτηση της αποτελεσµατικότητας στο 
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εσωτερικό της Εταιρείας και η συνεχής προσοχή στον έλεγχο/περιορισµό των δαπανών επιβεβαιώνει τις 
ιδιαιτέρως αποτελεσµατικές επιλογές του Management κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. κατά το έτος 2011 παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

   ∆ιαφοροποιήσεις 

  01.01-31.12.11 01.01-31.12.10 Απόλυτες τιµές % 
       
Πωλήσεις  81.427.140,60 63.834.712,48 17.592.428,12 27,6% 
Κόστος Πωληθέντων  (61.226.537,56) (50.753.340,00) (10.473.197,56) 20,6% 

Μικτά Κέρδη  20.200.603,04 13.081.372,48 7.119.230,56 54,4% 

       
Λοιπά έσοδα   840.225,14 926.334,10 (86.108,96) -9,3% 
Έξοδα διοίκησης  (2.070.433,45) (1.681.889,90) (388.543,55) 23,1% 
Έξοδα διάθεσης   (2.440.290,04) (2.013.585,89) (426.704,15) 21,2% 

Λειτουργικά Κέρδη  16.530.104,69 10.312.230,79 6.217.873,90 60,3% 

       
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  674.663,47 608.062,51 66.600,96 11,0% 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (58.736,14) (50.382,27) (8.353,87) 16,6% 

Κέρδη προ φόρων  17.146.032,02 10.869.911,03 6.276.120,99 57,7% 

       

Φόρος Εισοδήµατος  (4.918.113,05) (3.619.592,33) (1.298.520,72) 35,9% 

Κέρδη µετά από φόρους  12.227.918,97 7.250.318,70 4.977.600,27 68,7% 

 
Η οικονοµική χρήση 2011 κλείνει µε καθαρό κέρδος 12.228 χιλιάδων ευρώ, το οποίο παρουσιάζει αύξηση 4.978 
χιλιάδων ευρώ (ποσοστό 68,7%) ως προς το έτος 2010. 
 
Η βελτίωση του καθαρού αποτελέσµατος καθορίζεται από την αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος προ 
χρηµατοοικονοµικών εσόδων κατά 6.218 χιλιάδες ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του περιθωρίου 
κέρδους από πωλήσεις αερίου. 
 
Στην αύξηση του µεικτού αποτελέσµατος συνέβαλλε ουσιαστικά η αύξηση του περιθωρίου κέρδους, η οποία 
οφείλεται κυρίως στο µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στο µεγαλύτερο αντίκτυπο του πάγιου τέλους των 
τιµολογίων, εξαιτίας της σύνδεσης νέων πελατών, καθώς και στη διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων ανά 
κατηγορία χρήσης, όπου παρατηρείται µεγαλύτερη συµµετοχή της οικιακής κατανάλωσης για χρήση 
θέρµανσης. 
 
Το έτος 2011 και µετά την έκδοση του νόµου 3943/2011, ο ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής καθορίστηκε 
στο 20%. Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής ανήλθε στο 29%, µειωµένος κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες 
έναντι της προηγούµενης χρήσης, κυρίως λόγω της µείωσης του ονοµαστικού φορολογικού συντελεστή και της 
µη εφαρµογής κατά τη διάρκεια του 2011, σε αντίθεση µε το έτος 2010, της έκτακτης εισφοράς που ψήφισε η 
Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης της Ελλάδος. Η επιπλέον επιβάρυνση της Εταιρείας 
κατά το έτος 2010 επί της κερδοφορίας της χρήσης 2009 είχε ανέλθει σε 963 χιλιάδες ευρώ. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται επίσης η επίδραση της πρόβλεψης για αυξηµένη φορολογική 
επιβάρυνση, ύψους 1.416 χιλιάδων ευρώ, µετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2001 – 
2006, αναφορικά µε τη φορολόγηση των δαπανών του αποσπασµένου προσωπικού. 
 
Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των καθαρών αποτελεσµάτων κατά 4.978 χιλιάδες 
ευρώ, τα οποία διαµορφώθηκαν από τις 7.250 χιλιάδες ευρώ του προηγούµενου έτους στις 12.228 χιλιάδες 
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ευρώ του έτους 2011, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, ύψους 4.918 χιλιάδων ευρώ. 
Η κατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης, κατά το έτος 2011, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

  31.12.2011   31.12.2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 5.534.939,00     3.891.413,29   

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 79.911.600,79     78.659.981,01   

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  704.454,33     661.627,93   

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 68.068,81     66.278,81   

  86.219.062,93     83.279.301,04   

Κυκλοφορούν ενεργητικό        

Αποθέµατα 1.108.285,97     1.426.755,04   

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 15.986.780,49     11.401.739,98   

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 26.732.487,35     20.802.573,01   

  43.827.553,81     33.631.068,03   

        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 130.046.616,74     116.910.369,07   

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

Μετοχικό Κεφάλαιο 78.459.200,00     78.459.200,00   

Αποθεµατικά 2.155.152,72     1.543.756,77   

Κέρδη  εις Νέο 11.616.523,26     6.887.803,00   

  92.230.875,98     86.890.759,77   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Πρόβλεψη παροχών τερµατισµού απασχόλησης 
προσωπικού 285.840,00     220.967,00   

Αναβαλλόµενα Έσοδα 2.587.139,50     2.739.324,18   

Επιχορηγήσεις παγίων 10.962.868,65     11.571.916,98   

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  1.407.890,00     0,00   

  15.243.738,15     14.532.208,16   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   19.755.222,89     14.081.255,03   

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 2.816.779,72     1.406.146,11   

  22.572.002,61     15.487.401,14   

        

Σύνολο Υποχρεώσεων 37.815.740,76     30.019.609,30   

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 130.046.616,74     116.910.369,07   

 

 

 

Οι καθαρές ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.535 χιλιάδων ευρώ έναντι των 3.891 
χιλιάδων ευρώ του έτους 2010. Η αύξηση κατά 1.644 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε καθαρές επενδύσεις 
ύψους 1.837 χιλιάδων ευρώ, πέραν των αντίστοιχων καθαρών αποσβέσεων ύψους 230 χιλιάδων ευρώ. 
Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κυρίως έπιπλα και µηχανήµατα, εξοπλισµό και οχήµατα. Η µεικτή αξία 
αυξάνεται κατά 1.837 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 230 
χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο ποσό των 1.626 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 23% 
περίπου των µεικτών ενσώµατων ακινητοποιήσεων ύψους 7.160 χιλιάδων ευρώ. 
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Οι καθαρές επενδύσεις των ασώµατων ακινητοποιήσεων ανέρχονται σε 79.912 χιλιάδες ευρώ έναντι των 
78.660 χιλιάδων ευρώ του προηγούµενου έτους. 
Η αύξηση κατά 1.252 χιλιάδες ευρώ οφείλεται σε επενδύσεις ύψους 5.551 χιλιάδων ευρώ, πέραν των 
αντίστοιχων αποσβέσεων ύψους 4.299 χιλιάδων ευρώ. 
Οι εν λόγω επενδύσεις, αφορούν κυρίως το δικαίωµα χρήσης των δικτύων ιδιοκτησίας τρίτων. Η µεικτή 
αξία αυξάνεται κατά 5.551 χιλιάδες ευρώ και οι σωρευµένες αποσβέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 4.299 
χιλιάδων ευρώ, διαµορφώνονται στο ποσό των 28.863 χιλιάδων ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 27% 
περίπου των µεικτών ασώµατων ακινητοποιήσεων, ποσού 108.775 χιλιάδων ευρώ. 
 
Το καθαρό κεφάλαιο χρήσης διαµορφώνεται από το ποσό των (16.242) χιλιάδων ευρώ του έτους 2010 στο 
ποσό των (19.662) χιλιάδων ευρώ του έτους 2011, όπως επισηµαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

         

(σε χιλιάδες ευρώ)     ∆ιαφοροποιήσεις 

Καθαρό κεφάλαιο χρήσης 31.12.2010 31.12.2011 Απόλυτες Τιµές % 

Αποθέµατα 1.427  1.108  (318) -22,3% 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11.402  15.987  4.585  40,2% 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 662  704  43  6,5% 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (14.081) (19.755) (5.674) 40,3% 

Φορολογικές Υποχρεώσεις (1.406) (2.817) (1.411) 100,3% 

Αναβαλλόµενα έσοδα (2.739) (2.587) 152  -5,6% 

Επιχορηγήσεις παγίων (11.572) (10.963) 609  -5,3% 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 66  68  2  2,7% 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0  (1.408) (1.408) M.E 

ΣΥΝΟΛΟ (16.242) (19.662) (3.420) 21,1% 

 
Η µείωση του καθαρού κεφαλαίου χρήσης κατά 3.420 χιλιάδες ευρώ οφείλεται στις κατωτέρω µεταβολές: 
 

• Στη µείωση των αποθεµάτων κατά 318 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 4.585 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης κατά 43 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 5.674 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων κατά 1.411 χιλιάδες ευρώ. 

• Στη µείωση των αναβαλλόµενων εσόδων κατά 152 χιλιάδες ευρώ. 

• Στη µείωση των επιχορηγήσεων παγίων κατά 609 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων κατά 2 χιλιάδες ευρώ. 

• Στην αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 1.408 χιλιάδες ευρώ. 

 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 275 χιλιάδων ευρώ, θεωρούνται επαρκείς από την 
Εταιρεία, σύµφωνα και µε τις εκτιµήσεις των Νοµικών της Συµβούλων. 

 

 

Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαµβάνεται η υποχρέωση καταβολής προστίµου ποσού 201 χιλιάδων ευρώ 
περίπου που επιβλήθηκε σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης, η οποία εκδόθηκε το Σεπτέµβριο του 2011. Τον Ιανουάριο του 2012, η Εταιρεία 
προέβη στην καταβολή του προστίµου, παρότι συνεχίζει την προσφυγή που είχε υποβάλει το Νοέµβριο του 
2011, σε σχέση µε την οποία, σύµφωνα µε τη γνώµη των Νοµικών Συµβούλων, η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει 
πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί και να επιτύχει την επιστροφή του ποσού στο σύνολό του. 
 
Η αύξηση του ακινητοποιηµένου κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε τη µείωση του κεφαλαίου χρήσης και την 
αύξηση του κονδυλίου αποζηµιώσεων προσωπικού, είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του καθαρού 
επενδεδυµένου κεφαλαίου κατά 590 χιλιάδες ευρώ, ποσοστό µείωσης 0,9%. 
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Η αξία της καθαρής θέσης ανέρχεται στο ποσό των 92.231 χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει αύξηση 5.340 
χιλιάδων ευρώ, ποσοστό 6,1% περίπου, έναντι του έτους 2010. Η µεταβολή των 5.340 χιλιάδων ευρώ 
προκύπτει από το αποτέλεσµα χρήσης ύψους 12.288 χιλιάδων ευρώ και τα µερίσµατα, ύψους 6.888 
χιλιάδων ευρώ, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011 και αφορούν το αποτέλεσµα της χρήσης του 
έτους 2010. 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά διαθέσιµα ανέρχονται σε 26.732 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
5.930 χιλιάδων ευρώ ως προς τα καθαρά διαθέσιµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, ύψους 20.803 χιλιάδων 
ευρώ. 
 
Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

1.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ     
    
(α) Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως   '' 2011 '' '' 2010 '' 
    
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  0,34 0,29 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  2,44 2,89 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1,07 1,04 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  1,94 2,17 
    
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  0,48 0,54 
    
    
2.   ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    
  '' 2011 '' '' 2010 '' 
    
(β) Αποδόσεως και Αποδοτικότητας    
    
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  15,02% 11,36% 
    
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  18,59% 12,51% 
    
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ   20,30% 16,15% 
    

(σε χιλιάδες ευρώ)   

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 19.558  

Μερίσµατα πληρωθέντα (6.888) 

Καθαρό Αποτέλεσµα Ταµειακών Ροών από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (6.741) 

Free cash flow 5.930  

   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 20.803  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 26.732  

Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 5.930  
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  88,29% 73,47% 
    
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  12,71% 8,82% 
    
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  13,26% 8,34% 
    
∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ  24,81% 20,49% 
    
    
    
    
    
3.   ∆ΕΙΚΤΕΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   
  '' 2011 '' '' 2010 '' 
    
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων  4,38 4,27 
∆ιάρκεια παραµονής των αποθεµάτων σε ηµέρες  83 86 
    
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων  6,85 7,60 
∆ιάρκεια ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων σε ηµέρες  53 48 
    
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων  0,96 0,78 
    
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού  0,66 0,55 
    
∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται διάφορους σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοσή της. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρείας, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 
 

α)   Κίνδυνοι αγοράς 

i) Κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο 
περιορίζεται µόνο στη προµήθεια υλικών και κάποιων υπηρεσιών. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικές 
για την λειτουργία της Εταιρείας. Εποµένως, δεν χρησιµοποιείται κάποιο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την 
µείωση αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος ενσωµατώνονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

ii) Κίνδυνος χρηµατιστηριακής τιµής προϊόντων 

Η Εταιρεία αγοράζει και διανέµει το φυσικό αέριο µόνο σε Ευρώ αλλά έχει µια σηµαντική έκθεση κινδύνου στις 
τιµές προϊόντων του φυσικού αερίου δεδοµένου ότι το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις στις τιµές 
του πετρελαίου και οι τιµές πώλησης είναι ρυθµισµένες σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά καύσιµα. Η Εταιρεία 
αντισταθµίζει κατά ένα µεγάλο µέρος αυτόν τον κίνδυνο µε το να µεταβιβάζει τις αυξήσεις τιµών στους πελάτες 
και δεν χρησιµοποιεί αντισταθµιστικά προϊόντα και υπηρεσίες 
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iii) Κίνδυνος τιµών επιτοκίων 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων συνδέεται κατά κύριο 
λόγο µε τις βραχυπρόθεσµες οφειλές της. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσµιακές καταθέσεις ή 
καταθέσεις όψεως προκειµένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η Εταιρεία δεν αντισταθµίζει τους κινδύνους 
από τις επενδύσεις της ή από τα δάνεια. 

β)   Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο µεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος (καθαρός από την αξία των ενεχύρων ή άλλων εγγυήσεων) σε περίπτωση 
που τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά µε κάθε κατηγορία 
αναγνωρισµένου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων, 
όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό µείον την αξία των εγγυήσεων/ενεχύρων. 

Σχετικά µε την πιστωτική πολιτική της Εταιρείας αναφέρουµε ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι ΝΠ∆∆ όπου η πίστωση έχει 
οριστεί στις 40 ηµέρες. 

γ)   Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη διατήρηση ικανοποιητικών 
µετρητών και ισοδυνάµων στοιχείων και την επάρκεια χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης, η οποία δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία µέχρι τώρα. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί την ρευστότητα της Εταιρείας µε βάση 
τις ανάγκες των ταµειακών εισροών και εκροών της. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 εµφανίζει 
καθαρό αποτέλεσµα ύψους 12.227.918,97 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένα µικρό υπόλοιπο 0,24€ από κέρδη 
προηγουµένων χρήσεων. 
 
Προτείνεται η διανοµή του κέρδους χρήσης ποσού 12.227.919,21 ευρώ ως εξής: 

 

 

Τακτικό αποθεµατικό 611.395,95 

Μερίσµατα προς διανοµή 11.616.523,26 

Σύνολο 12.227.919,21 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 προβλέπεται η απόκτηση 5.350 νέων καταναλωτών και η πώληση 
περίπου 118,5 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου. 
Προβλέπεται ότι η χρήση του έτους θα κλείσει µε θετικό καθαρό αποτέλεσµα. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

∆εν υπήρξαν γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, που να 
επηρεάζουν σηµαντικά την κατανόηση των Οικονοµικών Καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν 
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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VI. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ) Α.Ε  

 

 

A. Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράµµατος ∆ΕΣΦΑ. 

B. ∆ράσεις Τεχνικής Υποστήριξης. 

Γ. Οργανωτικά θέµατα. 

 

Α.  Υλοποίηση έργων Επενδυτικού Προγράµµατος ∆ΕΣΦΑ (2011) 

 

Η Αναφορά γίνεται µε βάση τρεις φάσεις: 

 

1) Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) εντός του 2011. 

2) Έργα που βρίσκονταν κατασκευαστικά σε φάση υλοποίησης εντός του 2011. 

3) Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση µελετών ωρίµανσης. 

 

1) Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) εντός του 2011. 

 

Παρακαµπτήριος Αγωγός του Μετρητικού Σταθµού KORINTHOS POWER (MOTOR OIL – II). 
 
Το αντικείµενο του έργου αφορά την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών, το λεπτοµερή σχεδιασµό και τις 
εργασίες κατασκευής του παρακαµπτήριου (by pass) αγωγού, στις εγκαταστάσεις της «Κόρινθος Power» στους 
Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας. 
Σκοπός ήταν η προσωρινή τροφοδότηση µε φυσικό αέριο των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας Κόρινθος Power, 
µέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του νέου µετρητικού σταθµού (U-7140). Οι εργασίες κατασκευής 
ολοκληρώθηκαν στις 12/09/2011. 
 

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 
 
Το Μάρτιο του 2010 εκδόθηκε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Κατά την περίοδο εγγύησης 
παρουσιάστηκαν κάποια προβλήµατα, τα οποία ήδη αντιµετωπίζονται. 
 

Εγκατάσταση Β’ Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε». 
 
Οι εργασίες κατασκευής του Σταθµού ολοκληρώθηκαν το ∆εκέµβριο του 2010 και έχει ενταχθεί σε θέση πλήρους 
λειτουργίας από το Φεβρουάριο του 2011. Έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Μηχανικής Ολοκλήρωσης, και το έργο 
βρίσκεται στη φάση Προσωρινής Παραλαβής. 
 

Εγκατάσταση Βανοστασίου στο σταθµό της Θήβας (U-1745) µε τη µέθοδο του Hot Tapping 
 
Το αντικείµενο του έργου αφορά το λεπτοµερή σχεδιασµό, την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών  και τις 
εργασίες εγκατάστασης βανοστασίου στην περιοχή της Θήβας. 
Σκοπός είναι η τροφοδότηση µε φυσικό αέριο του Σταθµού M/R Station U-2740 και κατ’ επέκταση το δίκτυο 
µέσης πίεσης της Θήβας. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, ως προς το φυσικό του αντικείµενο, πλην κάποιων τεχνικών 
προβληµάτων που θα επιλυθούν µετά από σχετική µελέτη.  
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2) Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του 2011. 

 

Σταθµός Συµπίεσης στη Νέα Μεσηµβρία Θεσσαλονίκης. 

 
Οι διαπραγµατεύσεις µε την Κοινοπραξία, που ανέλαβε την Εργολαβία σύµφωνα µε τη σχετική ∆ιακρατική 
Συµφωνία, κατέληξαν στην υπογραφή της Σύµβασης το ∆εκέµβριο του 2008. Η ηµεροµηνία έναρξης της 
Συµβατικής διάρκειας είναι η 02.02.2009. 
Οι εργασίες κατασκευής των κτιρίων άρχισαν το Φεβρουάριο 2010 και οι µονάδες µεταφέρθηκαν στη Νέα 
Μεσήµβρια στις 22.04.2010 και στις 25.05.2010 τοποθετήθηκαν επάνω στις βάσεις τους. 
Το «TIE IN» µε το Σύστηµα του ∆ΕΣΦΑ προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός Απριλίου 2012 και η έναρξη της 
δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί εντός Μαΐου 2012. 
Με την Α.Π. 5209/1057/Α2-21.10.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα, το έργο 
εντάχθηκε για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε ποσοστό 35% των επιλέξιµων 
δαπανών. 
 

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι. 
 
Η αρχική χάραξη από Σταµάτα προς Αλιβέρι µε βάση την οποία είχαν ξεκινήσει οι διαγωνισµοί για το έργο κατά 
το 2006, τροποποιήθηκε προκειµένου να γίνει δυνατή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Οι αντίστοιχοι 
διαγωνισµοί ακυρώθηκαν. 
Οι διαγωνισµοί επανελήφθησαν εντός του 2008.  
Εντός του Σεπτεµβρίου 2009 ολοκληρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός 46/07 για την Κατασκευή του χερσαίου τµήµατος και 
εν συνεχεία κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυµβατικό έλεγχο, ο οποίος 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2010.  
Στις 04.05.2010 υπεγράφη η Σύµβαση κατασκευής µε την Ανάδοχο εταιρεία (GHIZZONI) και η έναρξη της 
Εργολαβίας ήταν στις 20.05.2010. Έκτοτε συνεχίζεται η κατασκευή σε όλο το µήκος αφού µεσολάβησε µια 
περίοδος αναστολής εργασιών στην περιοχή του Καλάµου (12 χλµ.) και στην περιοχή του Αλιβερίου (6 χλµ.). Η 
περίοδος αναστολής έληξε στις 14.01.2011. Η µόνη περιοχή στην οποία δεν εκτελούνται εργασίες, είναι τα 
τελευταία 2 χλµ. περίπου του χερσαίου τµήµατος στο Βαρνάβα Αττικής. 
Για το τµήµα αυτό του Αγωγού έχει επιλεγεί εναλλακτική όδευση, η οποία καταλήγει στο ίδιο σηµείο 
προσαιγειάλωσης και η οποία έχει την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας. Ήδη έχει ζητηθεί η άδεια του 
∆ασαρχείου και της Αρχαιολογίας και βρίσκεται υπό εκπόνηση συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ώστε να εκδοθούν τροποποιηµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι του Έργου.  
Σηµαντική καθυστέρηση στο Έργο υπάρχει και λόγω ανακάλυψης αρχαιολογικών ευρηµάτων τόσο στην 
περιοχή του Σταθµού Ξεστροπαγίδας (εντός της ∆ΕΗ Αλιβερίου) όσο και κατά µήκος του τελικού τµήµατος του 
Αγωγού (εντός και εκτός ∆ΕΗ). Στην περιοχή του Σταθµού Ξεστροπαγίδας έγινε σωστική ανασκαφή και οι 
εργασίες κατασκευής συνεχίζονται. Για το εντός και εκτός της ∆ΕΗ τµήµα του Αγωγού απόφαση του ∆ΕΣΦΑ (η 
οποία κατ΄αρχήν έχει εγκριθεί από την αρµόδια Αρχαιολογική Αρχή) είναι να γίνει κάθετη παράκαµψη (µε τη 
µέθοδο της οριζόντιας κατευθυνόµενης διάτρησης).  
Ο διαγωνισµός, που αφορά στις Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής ολοκληρώθηκε, καθώς επίσης και ο 
διαγωνισµός που αφορά στις Υπηρεσίες Επιθεώρησης. 
 
Η Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ για τον ορισµό της εγκατάστασης και της διαδροµής του Έργου για το Ν. 
Ευβοίας εκδόθηκε στις 18.12.2009, για το Ν. Βοιωτίας στις 06.05.2010 και για το Ν. Αττικής στις 16.04.2010. Οι 
Εγκρίσεις Επέµβασης στις δασικές εκτάσεις εκδόθηκαν το Μάιο του 2010. 
 
Με την Α.Π. 5208/1056/Α2-21.10.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα, το έργο, 
που αφορά στο χερσαίο τµήµα του Αγωγού του Αλιβερίου, εντάχθηκε για συγχρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 σε ποσοστό 35% των επιλέξιµων δαπανών. 
 
Η απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την παραχώρηση χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας στην Εύβοια εκδόθηκε στις 21.03.2011, ενώ η αντίστοιχη Απόφαση για την Αττική 
(Βαρνάβας) εκδόθηκε στις 26.05.2011. Εκκρεµεί η Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθµένα. 
Στις 02.11.2011 υπογράφηκε και ξεκίνησε η Σύµβαση για την κατασκευή του υποθαλάσσιου τµήµατος του 
Αγωγού. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του λεπτοµερούς σχεδιασµού. Συµβατική ηµεροµηνία 
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ολοκλήρωσης είναι η 02.11.2012. 
 
Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής στην περιοχή Καλαµάκι – Αγ. Θεόδωροι 
Ν. Κορινθίας.  
 
Το έργο είναι ενταγµένο στη 3η Οµάδα Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών) και βρίσκεται στη φάση κατασκευής 
από 01.09.2011. Η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε στις 26.08.2011 και στις αρχές Σεπτεµβρίου ξεκίνησαν οι 
εργασίες κατασκευής του Σταθµού. Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιµάται να υλοποιηθεί εντός του 
Ιουνίου 2012. 
 

Εγκατάσταση Μόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης 
περιοχής των Τρικάλων. 
 
Το έργο είναι ενταγµένο στη 3η Οµάδα Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών και βρίσκεται στη φάση του 
αναλυτικού σχεδιασµού. Ο Ανάδοχος κατέθεσε τον σχετικό φάκελο για την έκδοση της οικοδοµικής αδείας του 
Έργου εντός του Ιουνίου 2011. Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιµάται να υλοποιηθεί το τελευταίο τρίµηνο 
2012. 
 

Εγκατάσταση Μόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης 
περιοχής της Καρδίτσας. 
 
Το έργο είναι ενταγµένο στη 3η Οµάδα Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών και βρίσκεται στη φάση του 
αναλυτικού σχεδιασµού. Ο Ανάδοχος κατέθεσε το σχετικό φάκελο για την έκδοση της οικοδοµικής αδείας του 
Έργου εντός του µηνός Ιουνίου 2011. Η Μηχανική ολοκλήρωση του έργου εκτιµάται να υλοποιηθεί το τελευταίο 
τρίµηνο 2012. 
 
Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στο Σταθµό της ∆.Ε.Η. στο Αλιβέρι. 
 
Το έργο είναι ενταγµένο στην 3η Οµάδα Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών και βρίσκεται στη φάση του 
αναλυτικού σχεδιασµού. 
Έχουν παραδοθεί στον Ανάδοχο τα προαπαιτούµενα (τίτλοι κυριότητας, άδεια Εγκατάστασης), προκειµένου να 
καταθέσει φάκελο για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας από την αρµόδια πολεοδοµία. 
Η έκδοση της οικοδοµικής αδείας, που είναι απαιτούµενο για την εκκίνηση του φυσικού αντικειµένου του Έργου, 
εκκρεµεί λόγω της απόφασης της δευτεροβάθµιας επιτροπής του ∆ασαρχείου της περιοχής, η οποία εκδόθηκε 
στις 30.06.2011 και τελεσιδίκησε στις 09.11.2011. Εφόσον δεν παρουσιαστεί άλλο πρόβληµα η οικοδοµική 
άδεια αναµένεται να εκδοθεί εντός του Φεβρουαρίου 2012. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2012. 
 

3) Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση µελετών ωρίµανσης. 
 

Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήµατος Μεταφοράς του ελληνοϊταλικού Αγωγού. 
 
Το έργο περιέχεται στον Κατάλογο Προγραµµατισµένων Επεκτάσεων και Ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α. που 
περιλαµβάνεται στην Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. ∆1/Γ/1588 (ΦΕΚ/Β/60/24.01.2007). Για το έργο αυτό έχει 
εγκριθεί η σκοπιµότητα Εκτέλεσης των Προκαταρκτικών Μελετών του Βασικού Σχεδιασµού.  
Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση “Προµελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, καθώς και συµπληρωµατικών Μελετών για τη βελτίωση της όδευσης του Αγωγού”. Η Θετική 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση από το Υπουργείο ΠΕΚΑ εκδόθηκε στις 13.12.2010 και 
η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αναµένεται κατά το τέλος του 2012. 

Εντός του Σεπτεµβρίου 2010 (20/09/2010) υπεγράφη η Σύµβαση για τη Μελέτη του Βασικού Σχεδιασµού µε τη 

Μελετητική εταιρεία «Κ/Ξ PENSPEN Ltd – C&M ENGINEERING S.A. 

 

Η σύµβαση της Μελέτης Βασικού Σχεδιασµού του αγωγού είναι σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ 
πραγµατοποιήθηκαν επιτυχώς, παρουσία εκπροσώπων του ∆ΕΣΦΑ / Μελετητή / Ανεξάρτητου Συµβούλου, η 
µελέτη HAZOP (Αναγνώριση κινδύνων κατά τη λειτουργία όλων των συστηµάτων του έργου του IGI) και η µελέτη 
SIL ASSESSMENT STUDY {Προσδιορισµός του επιπέδου ασφαλείας (Safety Integrity Level)} των συστηµάτων 
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και του εξοπλισµού του έργου του IGI. 
 
∆εύτερη φάση Αναβάθµισης Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας. 
 
Η 2η Φάση Αναβάθµισης Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας περιλαµβάνει µία επιπλέον δεξαµενή χωρητικότητας 
95.000 m3 (λόγω αυτής της αύξησης του αποθηκευτικού χώρου προβλέπεται παράλληλα και η επέκταση των 
λιµενικών εγκαταστάσεων για να µπορούν να δέχονται πλοία µεγαλύτερα έως 260.000 m3 Υ.Φ.Α.) και την 
αύξηση της δυναµικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ από 1.000 σε 1.400 m3 LNG/h. 
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σχεδιασµού της 3ης δεξαµενής (pre-basic design) υπεγράφη στις 
03.11.2010 µε την KELLOG η Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών για την προετοιµασία του Τεχνικού Φακέλου 
∆ηµοπράτησης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Προµήθεια Υλικών» για την κατασκευή της 3ης δεξαµενής στη 
νήσο Ρεβυθούσα, την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας (η οποία παραδόθηκε στις 16/11/2010) και τον έλεγχο 
των αποτελεσµάτων της Γεωλογικής έρευνας. Επίσης στο τέλος ∆εκεµβρίου 2010 δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ε.Ε. Προκήρυξη της Σύµβασης µε αντικείµενο το Λεπτοµερή Σχεδιασµό, την Προµήθεια υλικών 
και την Κατασκευή της 3ης ∆εξαµενής στη νήσο Ρεβυθούσα.  
Στις αρχές Μαΐου 2011 υπεγράφη η σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικής έρευνας και στις 16 
Μαΐου 2011 υπεγράφη η σύµβαση µε την KELLOG για την εκπόνηση HAZOP (αξιολόγηση κινδύνων κατά τη 
λειτουργία) και του Βασικού Σχεδιασµού για την 3η δεξαµενή. Στα µέσα Αυγούστου 2011 παρεδόθησαν όλες οι 
µελέτες από τις παραπάνω συµβάσεις. 
Τον Ιούνιο 2011 υπεγράφη η σύµβαση µε την ΑΣΠΡΟΦΟΣ για την εκπόνηση περιβαλλοντικής µελέτης, µελέτης 
συµβατότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων µε πλοία µέχρι 260.000 µ3, µελέτη πυροπροστασίας, µελέτη 
διάθεσης λυµάτων και µετάφραση µε ταυτόχρονη συµπλήρωση για τυχόν κενά της µελέτης Ασφαλείας. Από τις 
ανωτέρω µελέτες η µελέτη συµβατότητας και η µελέτη Ασφαλείας παραδόθηκαν στις 21 Ιουλίου 2011 και 26 
Αυγούστου 2011 αντίστοιχα και η Μ.Π.Ε βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. 
Στις 15.09.2011 µε την ΑΠ.∆Σ. 154/01, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το χωρισµό του αντικειµένου του 
παραπάνω διαγωνισµού 274/11, ώστε να προκηρυχθούν δύο διαγωνισµοί ένας για «Λεπτοµερή Σχεδιασµό, 
Προµήθεια Υλικών και κατασκευή τρίτης ∆εξαµενής Υγροποιηµένου Φυσικού αερίου χωρητικότητας 95.000 m3» 
και ένας για «Εργασίες ενίσχυσης του λιµένος εκφόρτωσης για την υποδοχή πλοίων χωρητικότητας έως 260.000 
m3, στη νήσο Ρεβυθούσα». 
Εντός του ∆εκεµβρίου 2011 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το νέο ανοικτό διαγωνισµό «Μελέτη, Προµήθεια 
και Κατασκευή της 3ης ∆εξαµενής» και τα τεύχη ∆ηµοπράτησης απεστάλησαν στη ∆ιαχειριστική Αρχή, ενώ 
ξεκίνησε παράλληλα η διαδικασία της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης µέσω του ιστοτόπου του ∆ΕΣΦΑ. 
Όσον αφορά στα λιµενικά έργα η µελέτη για τις εργασίες θωράκισης των παράκτιων πρανών της 3ης 
παραλιακής οδού έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναµένεται το Φεβρουάριο 2012 η έναρξη εκπόνησης των Μελετών 
«Navigation» και “Mooring Analysis cost”. 
Τέλος το Μάρτιο του 2012 αναµένεται η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Βασικό σχεδιασµό της 
αναβάθµισης της αεριοποίησης από 1.000 m3 LNG/h σε 1.400 m3 LNG/h.  
 
 
Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη 
 
Σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία του θερµοηλεκτρικού Σταθµού 
ισχύος περίπου 820MW της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη µε Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και των ευρύτερων 
βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, 
περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης). 

 

Ο υπό κατασκευή αγωγός υψηλής πίεσης, συνολικού µήκους 159 Km, θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων 

Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη. O υπό κατασκευή αγωγός θα 

αποτελείται από το τµήµα Αγίων Θεοδώρων – Εξαµιλίων διαµέτρου 30΄΄ και µήκους 16 km και από το τµήµα 

Εξαµιλίων – Μεγαλόπολης διαµέτρου 24΄΄ και µήκους 143 km.  
Ο τρέχων προϋπολογισµός του Έργου είναι € 128.010.752,18. 
 
Η ∆ΕΗ θα καταβάλει το κόστος Ρηχής Σύνδεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 4955/2006. O ∆ΕΣΦΑ έχει 
αιτηθεί χρηµατοδότηση 35% από το ΕΣΠΑ, έχει έρθει πρόσκληση από τη ∆ιαχειριστική Αρχή για ένταξη του 
έργου στο ΕΣΠΑ και στείλαµε το Τεχνικό ∆ελτίο. Το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια του 
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∆ΕΣΦΑ και δανεισµό. Για το δάνειο θα πραγµατοποιηθεί σύναψη σύµβασης µε την ΕΤΕπ, η οποία είναι σε 
τελική φάση υπογραφής. Η ανάκτηση της επένδυσης θα προέλθει από τα τιµολόγια µεταφοράς, αφού το ποσό 
που δεν θα επιδοτηθεί, θα ενταχθεί στη Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΦΑ. 
Στις 12.09.2011 εκδόθηκε η Υ.Α. Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου. Στα πλαίσια εκπόνησης της 
Οριστικής Τοπογραφικής Μελέτης, έγιναν σχετικές συναντήσεις και σε συνεννόηση µε το ΥΠΕΚΑ, την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους ∆ήµους Άργους – Μυκηνών και Κορινθίων, αποφασίστηκε τροποποίηση της 
χάραξης µήκους 60 χλµ, για την οποία εκπονήθηκε Συµπληρωµατική Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
που θα υποβληθεί εντός Ιανουαρίου 2012 στο ΥΠΕΚΑ. Με την πρόοδο της παραπάνω µελέτης έχουν 
εντατικοποιηθεί οι ενέργειες για την απόκτηση γης για τους εννέα σταθµούς, που προβλέπονται από το βασικό 
σχεδιασµό.  
Oλοκληρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη εργολάβου κατασκευής και στις 24.01.2012 µας κοινοποιήθηκε 
η οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Το Νοέµβριο 2011 υπεγράφη η Σύµβαση για την προµήθεια σωλήνων και η πρώτη παράδοση σωλήνα 
αναµένεται το Μάρτιο 2012.  
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Φακέλου Γ΄ του ∆ιαγωνισµού για την παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης 
Υλικών και Κατασκευής και έγινε η κατακύρωση.  
Ο νέος ∆ιαγωνισµός για την παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, ελήφθησαν οι 
προσφορές και είναι σε εξέλιξη η Φάση Α΄. 
Αναθεωρήθηκαν τα δεδοµένα στο Φάκελο Μεγάλου Έργου, που υποβλήθηκε στη ∆ιαχειριστική Αρχή από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση στις 15 ∆εκεµβρίου 2011. 
Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία, πραγµατοποιήθηκε χρηµατοδότηση της αγοράς 
ενός ασθενοφόρου στο νοσοκοµείο Άργους. 
Σύµφωνα µε το ισχύον χρονοδιάγραµµα, το Έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2013.  
 
Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στο Σταθµό της ∆.Ε.Η. στη Μεγαλόπολη. 
 
Το έργο είναι ενταγµένο στην 3η Οµάδα Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών (µε τη δυνατότητα ξεχωριστής 
Σύµβασης). Οι Περιβαλλοντικοί Όροι εγκρίθηκαν το Σεπτέµβριο 2011 και η σχετική σύµβαση κατασκευής 
αναµένεται να υπογραφεί εντός του Φεβρουαρίου 2012 ενώ η ολοκλήρωσή της αναµένεται το α΄ τρίµηνο του 
2013. Παράλληλες διαδικασίες που σχετίζονται µε την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου καθώς και µε τη 
δροµολόγηση της ολοκλήρωσης της Σύµβασης Χρησιδανείου µε τη ∆ΕΗ έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε 
εξέλιξη.   
 
 
Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στη Θίσβη Βοιωτίας για την τροφοδότηση του Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής 
της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.». 
 
Με την υπ' αρ. 29/04-24.01.2008 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του έργου. Σε εφαρµογή των όρων 
της Απόφασης, το κόστος του Μετρητικού Σταθµού θα αναλάβει η «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.». Το 
έργο περιλαµβάνεται στο 4 Group Μ & M/R.Ο Βασικός Σχεδιασµός του σταθµού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες 
του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Η ∆ηµοσίευση της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού έγινε 
στις 3 Οκτωβρίου 2011. Η ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται το Μάιο 
του 2012.  
 
Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής της «ENDESA 
HELLAS» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. 
 
Με την υπ' αρ. 48/05 - 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του Σταθµού Μέτρησης για τη 
µονάδα της «ENDESA HELLAS Α.Ε.» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και περιλαµβάνεται στο 4° Group Μ & M/R. 
Ο Βασικός Σχεδιασµός του Σταθµού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκληρώθηκε στις 
αρχές του 2009. Στη 01.06.2010 υπεγράφη η συµφωνία σύνδεσης, µέσω της οποίας θα αναλάβει το κόστος του 
Μετρητικού Σταθµού η εταιρεία «ENDESA HELLAS Α.Ε.» που θα τροφοδοτηθεί. Η διαδικασία αναθεώρησης 
των τευχών για τη δηµοπράτηση του έργου ολοκληρώθηκε ενώ η ∆ηµοσίευση της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού 
έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2011. Η ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται το 
Μάιο του 2012.  
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Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας – MOTOR OIL B’ για την τροφοδότηση 

του Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής KORINTHOS POWER. 

 

Το έργο περιλαµβάνεται στο 4° Group Μ & M/R. Ο Βασικός Σχεδιασµός του Έργου, ο οποίος εκπονήθηκε από 
τις Υπηρεσίες του ∆ΕΣΦΑ, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2010. Ο εν λόγω σχεδιασµός προβλέπει την 
κατασκευή ενός Μετρητικού Σταθµού δυναµικότητας 100.000 Nm3/h, µε τον τίτλο: MOTOR-OIL B’/U-1740. Όλες 
οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις έχουν ολοκληρωθεί (µελέτη σκοπιµότητας, εγκρίσεις ∆.Σ. για τη διενέργεια του 
Έργου, …κλπ). Η διαδικασία αναθεώρησης των τευχών για τη δηµοπράτηση του έργου ολοκληρώθηκε. Η 
∆ηµοσίευση της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού έγινε στις 3 Οκτωβρίου 2011. Η ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία είναι 
σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της προβλέπεται το Μάιο του 2012.  

 

Κατασκευή Προσωρινού Μετρητικού & Ρυθµιστικού Σταθµού για την τροφοδότηση της βιοµηχανικής µονάδας 

της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε (ADG III). 

 

Το αντικείµενο του έργου αφορά τις εργασίες εγκατάστασης Προσωρινού Μετρητικού & Ρυθµιστικού Σταθµού 
στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Αλουµίνιον Α.Ε, µε κύριο στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες της 
συγκεκριµένης βιοµηχανίας, πέραν της ηλεκτροπαραγωγής.    
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 134/01 απόφαση του ∆.Σ. της 24/02/2011, εγκρίθηκε η σύνδεση παράκαµψης της 
βιοµηχανικής µονάδος µε το ΕΣΦΑ. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η προµήθεια των απαιτούµενων υλικών από 
το ∆ΕΣΦΑ. 
Η Συµφωνία Σύνδεσης 366/11, που αφορά την τροφοδοσία της βιοµηχανίας µε φυσικό αέριο, υπεγράφη στις 
19/04/2011. 
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί κυρίως από 2 εργολάβους. Οι αναθέσεις και των 
δύο εργολαβιών έχουν υλοποιηθεί. Η προµήθεια των κύριων υλικών ευθύνης ∆ΕΣΦΑ έχει ολοκληρωθεί και η 
χρονική ολοκλήρωση του έργου αναµένεται το Μάιο 2012. 
 

Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΜΑΝΤΟΥ∆Ι 

 

Στις 10.3.2011 υπεγράφη Ιδιωτικό Συµφωνητικό µε την εταιρεία ΗΡΩΝ V Α.Ε. µε αντικείµενο την εκπόνηση 
περιβαλλοντικών µελετών του έργου σύνδεσης και τροφοδότησης µε Φ.Α. των µελλοντικών µονάδων της στο 
Μαντούδι Εύβοιας. 
Σκοπός του έργου σύνδεσης (προϋπολογισµού 78.000.000 Ευρώ) είναι να τροφοδοτήσει µετά την ολοκλήρωσή 
του : 
α) δύο µονάδες ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβιλικού συνδυασµένου κύκλου, συνολικής ονοµαστικής ισχύος 
1160 ΜW, που πρόκειται να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΗΡΩΝ V Α.Ε. στην θέση 
Φούρνοι του ∆.∆. Μαντουδίου Ευβοίας και 
β) µία θερµική µονάδα ονοµαστικής ισχύος 440 ΜW και µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου, 
συνολικής ονοµαστικής ισχύος 360 ΜW, που πρόκειται µελλοντικά να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο ∆.∆. Λάρυµνας Ευβοίας, για την τροφοδότηση των οποίων έχει επίσης 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την εταιρεία.  

 

 

Η επένδυση του ∆ΕΣΦΑ περιλαµβάνει τα εξής: 
 
- Εγκατάσταση αγωγού Υψηλής πίεσης (80 bar), διαµέτρου 20΄΄ και µήκους 72 περίπου χιλιοµέτρων από το 
Μαυροµάτι Βοιωτίας έως το Μαντούδι Ευβοίας (συµπεριλαµβάνεται και κλάδος 1 χλµ. προς ΛΑΡΚΟ). Από το 
παραπάνω µήκος τα 62 περ. χλµ. ακολουθούν χερσαία διαδροµή και τα 10 περ. χλµ. υποθαλάσσια. 

 
- Εγκατάσταση δύο (2) σταθµών ξεστροπαγίδων στο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και στο L/V-SCR Μαντούδι 
(Receiver). 

 
- Εγκατάσταση δύο (2) Μετρητικών Σταθµών, στο χώρο της ΗΡΩΝ V στο Μαντούδι και δύο (2) Μετρητικών 
Σταθµών, στο χώρο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυµνα, από τους οποίους ο ένας είναι πιθανόν να είναι και 
ρυθµιστικός. 

 



 

  

 

64 

 

 

 

- Εγκατάσταση τριών (3) Βαλβιδοστασίων, στις θέσεις Λάρυµνα, Γαλατάκι, και Μαντούδι. 
 
Σε όλο το µήκος του χερσαίου αγωγού έχει θεωρηθεί ότι θα τοποθετηθεί αγωγός ΗDPE Φ40 και θα εγκατασταθεί 
48 core οπτική ίνα. 
 
Η επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος τηλεπικοινωνιών (PDH), έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέοι σταθµοί θα 
ληφθεί υπόψη καθώς επίσης και η επέκταση του συστήµατος SCADA . 
 
Σε ότι αφορά στη γεφύρωση της επικοινωνίας µεταξύ των δύο ακτών του υποθαλασσίου τµήµατος θα 
εγκατασταθεί διπλή ασύρµατη ζεύξη σε συνδυασµό µε σταθερή τηλεφωνική γραµµή (back up). 
 
Έως σήµερα έχει οριστικοποιηθεί η διαδροµή του αγωγού στη χαρτογραφική κλίµακα 1:50.000. Η 
Προκαταρκτική Χωροθέτηση των Υπέργειων Εγκαταστάσεων καθώς και η προκαταρκτική µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώθηκαν. Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση 
υπεβλήθη στις 05/08/2011 στην αρµόδια υπηρεσία ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου. 
 
Η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται να υλοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2012. 
 

Αναβάθµιση Συστήµατος Σταθερών Επικοινωνιών ΕΣΦΑ 

 

Σκοπός του έργου είναι να αναβαθµισθεί το σύστηµα σταθερών επικοινωνιών του ∆ΕΣΦΑ, 

συµπεριλαµβανοµένων των τηλεφωνικών κέντρων, προκειµένου να υποστηρίζει χωρητικότητες 1-10Gbps. Το 

έργο από τις 11/10/2011 βρίσκεται στη φάση εκπόνησης του Βασικού Σχεδιασµού, που διενεργείται από Οµάδα 

Εργασίας του ∆ΕΣΦΑ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η εν λόγω µελέτη το Μάιο 2012. Στο επόµενο διάστηµα 

αναµένεται η συνέχιση συγκέντρωσης και ανάλυσης όλων απαιτήσεων του έργου, η σύνταξη των εγγράφων, 

που αφορούν το τηλεφωνικό δίκτυο και το εσωτερικό δίκτυο των υπολογιστών. 

 

 

Β. ∆ράσεις Τεχνικής Υποστήριξης 

 

Υλοποίηση ενός Μηχανογραφικού Συστήµατος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισµού του ∆ΕΣΦΑ. 

 
Η ∆ραστηριότητα ∆ιαχείρισης Έργων ανέλαβε τη διοίκηση του έργου «Υλοποίηση ενός Μηχανογραφικού 
Συστήµατος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισµού» του ∆ΕΣΦΑ στόχος του οποίου είναι η 
διαµόρφωση ενός κεντρικού δοµηµένου συστήµατος ∆ιαχείρισης Οικονοµικής Απόδοσης, που θα προσφέρει τη 
δυνατότητα κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου Προϋπολογισµού εσόδων/εξόδων, καθώς και την 
ταχύτερη ανάλυση προϋπολογιστικών και απολογιστικών εξόδων. Στις 15 ∆εκεµβρίου εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του 
∆ΕΣΦΑ ο προϋπολογισµός της εταιρίας, ο οποίος καταρτίστηκε µέσω του Μηχανογραφικού Συστήµατος 
Κατάρτισης και Παρακολούθησης Προϋπολογισµού. 

 

Παροχή Υπηρεσιών Χρονικού Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης κόστους των έργων. 

 

Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης συνέχισε να εργάζεται και να υποστηρίζει ανελλιπώς την 
εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω έργων (Management by Projects). Παρείχε στη ∆ιοίκηση και στο 
∆ιοικητικό Μηχανισµό µέσω της εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος τη δυνατότητα 
συνεχούς και αναλυτικής παρακολούθησης της χρονικής και οικονοµικής εξέλιξης των έργων, άµεσης ανάδειξης 
των πραγµατικών αιτιών, που δηµιουργούν τα προβλήµατα και τη συνδροµή στη διαδικασία επίλυσης των 
προβληµάτων.  

 
Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Ποιοτικής ∆ιασφάλισης έργων 
 
Η ∆ιεύθυνση Ποιοτικής ∆ιαχείρισης Έργων εργάστηκε σε όλο αυτό το διάστηµα µε δυναµικό και 
αποτελεσµατικό τρόπο, όπως απαιτείται όταν οι προτεραιότητες των έργων είναι εξίσου σηµαντικές µε εκείνες 
των τεχνικών εθνικών κανόνων γεγονός, που αντικατοπτρίζεται και στο τελικό αποτέλεσµα δηλ. την επίτευξη των 
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φιλόδοξων στόχων που υλοποιήθηκαν µε την τελική ανάρτηση των τεχνικών προδιαγραφών µεταφοράς φυσικού 
αερίου και εγκαταστάσεων ΥΦΑ στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ, καθώς επίσης την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας 
∆ιαβούλευσης του εθνικού κανονισµού “Συστήµατα Μεταφοράς Φ.Α. µε Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 
bar”. Επίσης παρείχε υποστήριξη στα διάφορα τεχνικά θέµατα, τα οποία αφορούν την ποιότητα και την 
ασφάλεια των έργων και του περιβάλλοντος, όπως αυτά προκύπτουν στις διάφορες φάσεις ενός έργου. 

 
Παροχή Υπηρεσιών Τεκµηρίωσης Έργων 
 
Το 3ο τρίµηνο του 2012 η ∆ραστηριότητα ∆ιαχείρισης Έργων υλοποίησε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός 
Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υπηρεσιακών Σηµειωµάτων (Document Manager). Το νέο 
Πληροφοριακό Σύστηµα εύχρηστο, φιλικό µε απεριόριστες δυνατότητες αναζήτησης και πρόσβασης στο φυσικό 
έγγραφο προσαρµόστηκε στις ανάγκες του ∆ΕΣΦΑ µε αποτέλεσµα τη διάχυση της πληροφορίας, την 
εξοικονόµηση χρόνου και κόστους στην καθηµερινή εργασία, την ενίσχυση της «εταιρικής µνήµης» και τη 
µείωση του αποθηκευτικού χώρου. 
Το δίµηνο Ιούλιο-Αύγουστο 2012 παραδόθηκε ένας τεράστιος όγκος φυσικού αρχείου της ∆ΕΠΑ στην εταιρεία 
Iron Mountain και απεστάλη το ηλεκτρονικό αρχείο των έργων ∆ΕΠΑ. 
Οι µελέτες Βασικού Σχεδιασµού της 4ης Οµάδας Μετρητικών Σταθµών και της 3ης ∆εξαµενής στη νήσο 
Ρεβυθούσα απεστάλησαν στους υποψήφιους αναδόχους σε ψηφιακή µορφή. 
Κατά τη διάρκεια του 2011 παρελήφθησαν τα Τελικά Τεχνικά Έγγραφα (FDP) των παρακάτω έργων :  

 Αναβάθµιση Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων SCADA.   

 Εγκατάσταση Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων προς Αµπελιά – Καρδίτσα – Τρίκαλα  

 Εγκατάσταση L/V Θήβας U-1745 

 Αναβάθµιση Μετρητικών Σταθµών Αγίας Τριάδας και Άνω 

 Εγκατάσταση L/V Θήβας U-1745 

 Αναβάθµιση Μετρητικών Σταθµών Αγίας Τριάδας και Άνω Λιοσίων. 
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας εντός του 2011 ανακυκλώθηκε ένας µεγάλος όγκος 
λευκού χάρτου (1,8 τόνοι).  
 
Εκπόνηση Βασικών Σχεδιασµών σε διάφορα έργα αυτοδύναµα ή µε τη βοήθεια Μελετητικών εταιρειών.  
 
Έλεγχος και έγκριση των Λεπτοµερών Σχεδιασµών σε διάφορα έργα αυτοδύναµα ή µε τη βοήθεια Μελετητικών 
εταιρειών. 
  
Τεχνική Υποστήριξη σε Αιτήµατα/Ερωτήσεις/Εξαγωγή Αποτελεσµάτων, που αφορούν το G.I.S. ∆ΕΣΦΑ. 

 
Έλεγχος – παρακολούθηση και διαχείριση περιοχών µε γεωτεχνικά προβλήµατα ευστάθειας στο ενεργό ΕΣΦΑ. 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας στα συγκεκριµένα θέµατα. 
 
 
Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαφόρων 
Συµβάσεων. 
 
Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Συµβάσεων  
 
∆ιαρκής Υποστήριξη των Τεχνικών ∆ελτίων των προγραµµατισµένων υποβληθεισών, ενταγµένων Πράξεων των 
αντιστοίχων Έργων προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆ιαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο 
Οικονοµικών, κλπ). 
 
Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των έργων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 
 
Υποστήριξη κατά την υποβολή αιτήµατος και την έγκριση ∆ανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για τη χρηµατοδότηση του έργου του Αγωγού Μεταφοράς Φ.Α. προς Μεγαλόπολη. 
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Κατάρτιση Προτάσεων Μεταφοράς Κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια του ∆ΕΣΦΑ. 
 
Κατάρτιση Προτάσεων Κατανοµής Επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια του ∆ΕΣΦΑ. 
 
Κατάρτιση Προτάσεων Μεταφοράς Κόστους Έργων υπό εκτέλεση στα πάγια της ∆ΕΠΑ. 
 
Κατάρτιση Προτάσεων Κατανοµής Επιχορηγήσεων Έργων στα πάγια της ∆ΕΠΑ. 
 
Υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του ∆ΕΣΦΑ. 
 
Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Ποιοτικής ∆ιασφάλισης έργων. 
 
Προετοιµασία Τεχνικού Κανονισµού Συστήµατος Μεταφοράς Φ.Α. µε µέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar. 
Αναθεώρηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών που θα υποστηρίξουν τον εν λόγω Κανονισµό. 
 
Συµµετοχή στελεχών σε διάφορες Επιτροπές για την Προσωρινή ή / και Οριστική Παραλαβή Συµβάσεων 
Έργων & Υπηρεσιών, που έχουν ολοκληρωθεί. 
 
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου προς ∆ΕΠΑ ή τρίτων εταιρειών και στα πλαίσια παράλληλων 
επιχειρηµατικών δράσεων παροχής τεχνικής υποστήριξης σε έργα εγκατάστασης Φ.Α. τρίτων. 

 
Οργανωτικά Θέµατα 
 
Αναδιάρθρωση ∆ραστηριοτήτων ∆ιαχείρισης Έργων 
Εντός του Φεβρουαρίου του 2011 πραγµατοποιήθηκε κύκλος εσωτερικών επιθεωρήσεων, ο οποίος περιλάµβανε 
τόσο τα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη όσο και τις ∆ιευθύνσεις ∆οµής. Στόχος των εσωτερικών επιθεωρήσεων 
ήταν η διαπίστωση του βαθµού συµµόρφωσης της ∆ραστηριότητας ∆ιαχείρισης Έργων, αλλά και των επιµέρους 
Οργανωτικών Μονάδων αυτής µε το νέο σύστηµα διαχείρισης έργων. Ο συνολικός βαθµός συµµόρφωσης 
ανήλθε σε ικανοποιητικό βαθµό για το µικρό χρονικό διάστηµα εφαρµογής του συστήµατος, απέχει όµως από 
τους στόχους της ∆ιοίκησης. Για το λόγο αυτό η ∆ιοίκηση αποφάσισε την υλοποίηση νέου κύκλου 
επιθεωρήσεων εντός του 2012. 
 
Για την αποτελεσµατικότερη διοίκηση των έργων της εταιρείας και προκειµένου να διασφαλιστεί η διαχειριστική 
επάρκεια και κατ’ επέκταση η χρηµατοδότηση των έργων ανάπτυξης του ΕΣΦΑ συνεχίστηκε µε οµαλό τρόπο, η 
ολοκληρωµένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της, µέσω της καταγραφής των Ανθρωποωρών, όλου του 
προσωπικού της ∆ραστηριότητας ∆ιαχείρισης Έργων. 

 

Ο µηχανισµός διάχυσης στους εµπλεκόµενους των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση των Έργων 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και από το τέλος του 2010 κανένα έργο δεν υποστηρίζεται πλέον διαχειριστικά 

από εξωτερικό Project Manager. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Ενσωµάτωση των οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις στο Εθνικό ∆ίκαιο 
 

Η δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόµου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και 
Φυσικού Αερίου (Ενσωµάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)» ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στις 5 
Ιουνίου 2011.  
 

Η ∆Ρ.Σ.Α.&Ρ.Θ σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία αλλά και τις άλλες οργανωτικές µονάδες της εταιρείας, 
εντός της περιόδου αναφοράς, επεξεργάστηκε και πρότεινε  τροποποιήσεις / προσθήκες στο Σχέδιο Νόµου.  
 

Ο σχετικός νόµος υπ’ αριθ. 4001 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για 
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 
179/22.08.2011. 
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2. Υποστήριξη Συµβούλων Αποκρατικοποίησης ∆ΕΠΑ 
 

Σε εκτέλεση της απόφασης της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και του ν. 3985 που αφορά στο 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012–2015 (ΦΕΚ Α’ 151/1.7.2011), η ∆Ρ.Σ.Α.&Ρ.Θ. µαζί 
µε την ∆ραστηριότητα Οικονοµικών Υπηρεσιών συνεργάστηκε στενά µε τους Συµβούλους που έχουν επιλεγεί, 
ώστε να αποτιµηθεί η αξία του ∆ΕΣΦΑ. Εντός της περιόδου αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις 
και απεστάλησαν στοιχεία της εταιρείας στους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του συµφωνητικού που 
έχει υπογραφεί.  
 
Ειδικότερα και µε την υπ’ αριθ. 157/02/13.10.2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση 
σύµβασης µε αντικείµενο τη δηµιουργία και λειτουργία Virtual Data Room (VDR) ενόψει της εφαρµογής των 
διατάξεων του ν. 4001/2011 περί πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού ∆ΕΣΦΑ-∆ΕΠΑ.  
Σε υλοποίηση της ανωτέρω Απόφασης υπεγράφη η Σύµβαση Νο 453/11 µε την εταιρεία Merrill Corporation 
Limited στις 20.10.2011. Έκτοτε η συγκέντρωση και ανάρτηση των ζητούµενων από τους συµβούλους στοιχείων 
είναι καθηµερινή και δεν υπάρχουν εκκρεµότητες.  
 
Επί πλέον µε το υπ’ αριθ. 7023/24.10.2011 Υ.Σ. της ∆ραστηριότητας Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθµιστικών 
Θεµάτων εγκρίθηκε η σκοπιµότητα διενέργειας ενδελεχούς Οικονοµικής & Φορολογικής επισκόπησης για το 
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (Financial & Tax Vendors Due Diligence-VDD) και η διαδικασία ανάθεσης της σχετικής Σύµβασης. 
Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε και ανάδοχος είναι ο οίκος Deloitte Business Solutions στον οποίο έγινε και η 
σχετική ανάθεση στις 02.11.2011. Έκτοτε το VDD βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία 
ελέγχου των πρώτων κειµένων που συντάχθηκαν από την Delloite Business Solutions.  
 
Μετά από υπόδειξη των Συµβούλων σχετικά µε την ανάγκη διενέργειας ενδελεχούς τεχνικής επισκόπησης 
(Vendor Technical Due Diligence) εγκρίθηκε από το ∆Σ, µε την υπ’ αριθµ. 159/04/28.11.2011 απόφαση του, η 
διενέργεια σχετικού διαγωνισµού. Οι προσφορές παρελήφθησαν στις 14.12.2011. Η σχετική σύµβαση 
αναµένεται να υπογραφεί εντός του Ιανουαρίου 2012. 
 

3. Κώδικας διαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 
 

Εστάλησαν στην ΡΑΕ οι παρατηρήσεις / σχολιασµοί του ∆ΕΣΦΑ επί της 1ης αναθεώρησης του Κώδικα 
∆ιαχείρισης.  
 
Εντός της περιόδου αναφοράς εστάλησαν στην ΡΑΕ για σχολιασµό οι αναπτυχθείσες µεθοδολογίες επί της 
Ανάστροφης Ροής και της Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς σε ∆ιακοπτόµενη Βάση, όπως και οι προτεινόµενες 
διαµορφώσεις των ανωτέρω για ενσωµάτωση στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. 
 
Εστάλησαν επίσης προς έγκριση στην ΡΑΕ οι αναπτυχθείσες µεθοδολογίες υπολογισµού: 

• του τµήµατος αποθηκευτικού χώρου της Ρεβυθούσας ο οποίος δε θα διατίθεται ως Πρόσθετος 
Αποθηκευτικός Χώρος στους Χρήστες ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις του Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ της 
Ρεβυθούσας, εν όψει Προγραµµατισµένης Εκφόρτωσης.  

• του τµήµατος αποθηκευτικού χώρου της Ρεβυθούσας ο οποίος δεσµεύεται από το ∆ιαχειριστή για σκοπούς 
εξισορρόπησης Φορτίου. 

Επίσης εστάλησαν στην ΡΑΕ τα γεωµετρικά και ογκοµετρικά χαρακτηριστικά των δεξαµενών ΥΦΑ και οι 
λειτουργικοί περιορισµοί αυτών (ζώνη µη δυνάµενου να αντληθεί ΥΦΑ κ.α.). 
 
Ανεπτύχθη, σε συνεργασία µε την ΡΑΕ, γενικευµένη µεθοδολογία κατανοµής δυναµικότητας για τις περιπτώσεις 
εικονικής διεργασίας (µεταπώληση, εικονική ανάστροφη ροή) η οποία συµπεριελήφθη στην 1η αναθεώρηση του 
Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. 
 
Η 1η αναθεώρηση του Κώδικα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ την 04.08.2011. Επί του κειµένου αυτού, 
ανεστάλησαν σχόλια/παρατηρήσεις την 05.09.2011.  
 
Η σχετική απόφαση υπ’ αριθµ. 1096/2011 που αφορά στη «Τροποποίηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού 
Συστήµατος Φυσικού Αερίου» δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2227/04.10.2011. 
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Ακολούθησε η επεξεργασία των Πρότυπων Συµβάσεων Μεταφοράς και ΥΦΑ, οι δε προτεινόµενες 
αλλαγές/προσθήκες επί των Συµβάσεων εστάλησαν προς έγκριση στην ΡΑΕ την 31.10.2011. 
 
Στις 14.11.2011 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ η πρότυπη Αίτηση ∆έσµευσης Μελλοντικής 
∆υναµικότητας, µε την αίρεση πιθανών τροποποιήσεων µετά την έγκριση από τη ΡΑΕ της Πρότυπης Σύµβασης 
∆έσµευσης Μελλοντικής ∆υναµικότητας, της οποίας η Αίτηση αποτελεί Παράρτηµα. Η ΡΑΕ, µε έγγραφο της 
ζήτησε είτε την άρση της αίρεσης είτε την επανάληψη της ανάρτησης όταν θα έχει εγκριθεί η Πρότυπη Σύµβαση 
(η οποία αναµένεται να υποβληθεί προς έγκριση εντός του Ιανουαρίου 2012). Ο ∆ΕΣΦΑ επέλεξε τη 2η λύση. 
 
Εν τω µεταξύ Αιτήσεις υπέβαλαν οι εταιρείες ∆ΕΠΑ, Edison και TAP για τη δέσµευση δυναµικότητας στον αγωγό 
διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας (Κήποι-Κοµοτηνή). 
 
 
4. Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
 
Με την αριθ. ∆1/Α/12721 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που 
εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3428/2005, έπειτα από την 7/2011 Σύµφωνη Γνώµη της ΡΑΕ, 
εγκρίθηκε το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2010-2014», το οποίο κατάρτισε ο ∆ΕΣΦΑ. Η 
παραπάνω Απόφαση δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1399/16.6.2011. Ήδη έχει συνταχθεί και αποσταλεί προς 
σχολιασµό στις αρµόδιες οργανωτικές µονάδες της εταιρείας ο κατάλογος «Μικρών Έργων» όπως προβλέπεται 
στο Άρθρο 95 του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ. 
 

5. Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ. 
 
∆ιαβούλευση µε τη ΡΑΕ για την οριστικοποίηση του υποβληθέντος Κανονισµού. Εντός της περιόδου αναφοράς, 
παρασχέθηκαν κάθε είδους στοιχεία και εκπονήθηκαν σενάρια ευαισθησίας που ζητήθηκαν από τη ΡΑΕ, 
προκειµένου να εκδοθεί ο Κανονισµός εντός του 2011. Αναφέρεται ότι εντός του τελευταίου δεκαηµέρου του 
Ιουνίου απεστάλη στη ΡΑΕ αναθεωρηµένη έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων 
ΕΣΦΑ καθώς και το υποστηρικτικό υλικό αυτού. 
 
Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις του ∆ΕΣΦΑ µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ήδη στις 21.10.2011 ετέθη σε 
δηµόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισµού Τιµολόγησης ΕΣΦΑ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16.12.2011. 
 
Το σχέδιο Κανονισµού Τιµολόγησης συνοδεύεται και από το σχέδιο Τιµολογίου Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ το 
οποίο θα αποτελέσει – µετά τις όποιες αλλαγές προκύψουν από τη διαβούλευση τη βάση για την έκδοση της 
Απόφασης Τιµολογίων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011.  
 
Προκειµένου να υποστηρίξει την πρότασή του ο ∆ΕΣΦΑ σχετικά µε τη νέα µεθοδολογία τιµολόγησης και τα 
τιµολόγια που προκύπτουν από αυτή, οργάνωσε ηµερίδα σχετικά µε το θέµα στις 28 Νοεµβρίου 2011. Στην 
ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο µετείχαν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά Φυσικού Αερίου. 
 
Τα αποτελέσµατα της ανωτέρω ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΕ. Στόχος 
είναι ο Κανονισµός Τιµολόγησης να εγκριθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2012. 
 
6. Φάκελοι Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) και Μελέτες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος  
 
Υποβλήθηκε εντός του Ιουλίου 2011 ο ΦΜΕ Ρεβυθούσας (Α’ Αναβάθµιση), σε έντυπη µορφή. Υπενθυµίζεται ότι 
η Ε.Ε. ενηµέρωσε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επιχειρηµατικότητα 
και Ανταγωνιστικότητα» ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει µόνο το έργο της ΣΗΘΥA που συνεχίζει να έχει 
φυσικό αντικείµενο υλοποίησης (έργο γέφυρας µε το ΚΠΣ ΙΙΙ). Έπειτα από διαβουλεύσεις µε την 
προαναφερθείσα υπηρεσία ο Φάκελος επανυποβλήθηκε το Νοέµβριο. 
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Εντός της περιόδου αναφοράς ολοκληρώθηκε και απεστάλη ηλεκτρονικά στην ΕΥ∆ ο ΦΜΕ για το έργο «Αγωγός 
Κορίνθου – Μεγαλόπολης». Έπειτα από σχολιασµό της ΕΥ∆ ο Φάκελος Μεγάλου Έργου οριστικοποιήθηκε και 
υποβλήθηκε εγγράφως στην αρµόδια υπηρεσία στις 15/12/2011. 
 
Παράλληλα, εντός της περιόδου αναφοράς επανυποβλήθηκε η µελέτη κόστους οφέλους για το έργο «3ο Group 
M/R». 
  
Συνεχής είναι η ανταπόκριση της ∆ραστηριότητας σε αιτήµατα της προαναφερθείσας υπηρεσίας σε ότι αφορά 
έργα που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
 
7. Πρόγραµµα ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Ενέργειας (ΤΕΝ) 
 
Εντός της περιόδου αναφοράς συνεχίστηκε η παρακολούθηση Σύµβασης Ε(2005) 4799/01.12.2005 για τη 
µελέτη χρηµατοδότησης του Βασικού Σχεδιασµού του χερσαίου τµήµατος του Ελληνοϊταλικού αγωγού. Επίσης 
εστάλη τον Οκτώβριο στο ΥΠΕΚΑ προς έγκριση η ετήσια έκθεση Τεχνικής Εκτέλεσης, µε σκοπό να διαβιβαστεί 
στην Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας της ΕΕ. 
 
8. Μελέτη σκοπιµότητας έργου South Stream. 
 
Ο ∆ΕΣΦΑ έχει αναλάβει την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας για το Ελληνικό τµήµα του SOUTH STREAM, η 
οποία περιλαµβάνει την υδραυλική µελέτη της επένδυσης και την τεχνική, ρυθµιστική και οικονοµική αξιολόγησή 
της. 
 
Σε υλοποίηση των παραπάνω ανατέθηκαν στην εταιρεία IΝTECSEA (UK) Ltd και στην Σύµπραξη των εταιρειών 
PENSPEN Ltd - C&M Engineering Α.Ε., η υδραυλική µελέτη και η µελέτη εκτίµησης κόστους του υποθαλάσσιου 
και του χερσαίου τµήµατος αντίστοιχα. 
 
Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους απεστάλη στη GAZPROM, η τεχνική και χρηµατοοικονοµική ανάλυση για το 
έργο. Επίσης εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Ιουλίου απεστάλη προς σχολιασµό στη GAZPROM και η 
συνολική µελέτη σκοπιµότητας του ελληνικού τµήµατος του έργου.  
 
Εντός του Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου ολοκληρώθηκαν οι τροποποιήσεις και προσθήκες της µελέτης 
σκοπιµότητας και αυτή εστάλη στη GAZPROM. Πολλά τµήµατα της ως άνω µελέτης καθώς και ο συντονισµός 
και η εκπόνηση της τελικής µελέτης είναι έργο του ∆ΕΣΦΑ.  
 
 Εντός του 3ου τριµήνου 2011 τιµολογήθηκε στη SOUTH STREAM GREECE S.A. και εξοφλήθηκε από αυτήν, το 
ποσό των 212.130,00 € το οποίο είχε καταβάλει ο ∆ΕΣΦΑ ως αµοιβή σε Συµβούλους. 
 
9. Μοντέλο πρόβλεψης ζήτησης Φυσικού Αερίου  
 
Εντός της περιόδου αναφοράς εκπονήθηκε αναλυτική µελέτη εκτίµησης ζήτησης φυσικού αερίου µε γεωγραφική 
και χρονική ανάλυση για τα έτη από το 2011 έως το 2020. Η µελέτη απεστάλη στη ΡΑΕ µαζί µε τον Κανονισµό 
Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων ΕΣΦΑ (βλ. άρθρο 5 παραπάνω). Επίσης χρησιµοποιήθηκε για τη 
σύνταξη της έκθεσης επικινδυνότητας στο Φυσικό Αέριο στα πλαίσια του Κανονισµού 994/2010 για την 
Ασφάλεια Εφοδιασµού (βλ. παράγραφο 18 παρακάτω). 
 
 
10. Μελέτη χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του χερσαίου αγωγού IGI και ενέργειες υλοποίησης της 
χρηµατοδότησης  
 
Με το υπ΄ αριθµ. 7020/28.07.2011 ΥΣ της ∆Ρ.Σ.Α.&Ρ.Θ. εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών Χρηµατοοικονοµικού 
Συµβούλου για το έργο του Ελληνοϊταλικού αγωγού Φ.Α. στις Τράπεζες Emporiki Bank και Credit Agricole 
Corporate and Investment Bank. Στη συνέχεια υπεγράφη η σχετική Σύµβαση µε Νο 423/11. To πρώτο σχέδιο της 
µελέτης παρουσιάστηκε στη ∆ιοίκηση της εταιρείας και σε στελέχη των εταιρειών “ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ:” και 
∆ΕΠΑ.  
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Εντωµεταξύ µε την υπ’ αριθ. 158/06/10.11.2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση 
επιπλέον υπηρεσιών στις ανωτέρω Τράπεζες καθώς και αύξηση του συµβατικού τιµήµατος της Σύµβασης που 
αφορά µόνο στο κόστος ταξιδιών.   
 
Στις 29 Νοεµβρίου έγινε παρουσίαση της τελικής µελέτης και στην Κοινοπραξία Shah Deniz, προκειµένου να 
αξιολογήσουν θετικά τον αγωγό διαµετακόµισης ITGI. Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2011 απεστάλη η τελική µελέτη η 
οποία εγκρίθηκε από το ∆ΕΣΦΑ. 
 
11. Συµφωνίες Σύνδεσης 
 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 υπεγράφη η Συµφωνία Σύνδεσης µε την εταιρεία CORINTHOS POWER για το 
εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στους Αγίους Θεοδώρους. Η συµφωνία αυτή τροποποιήθηκε στις 2 
Σεπτεµβρίου 2011 προκειµένου να αρχίσει ενωρίτερα η παράδοση αερίου για δοκιµές βοηθητικού εξοπλισµού.  
Επίσης στις 19 Απριλίου (µε έναρξη ισχύος από τις 17 Μαΐου) υπεγράφη η Συµφωνία Σύνδεσης µε την 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» για το εργοστάσιο παραγωγής αλουµινίου στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας. 
Εντός της περιόδου αναφοράς υπεγράφη συµφωνία µε την ΗΡΩΝ V Α.Ε. για την εκπόνηση προκαταρτικής 
περιβαλλοντικής µελέτης και των σχετικών αδειοδοτήσεων του έργου κατασκευής αγωγού τροφοδοσίας Υψηλής 
Πίεσης από το υφιστάµενο δίκτυο στο Μαντούδι Ευβοίας.   
Επίσης µετά από αίτηµα της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. υπεβλήθη πρόταση για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών 
(τεχνικών και περιβαλλοντικών) για την αδειοδότηση του έργου σύνδεσης των διυλιστηρίων Ελευσίνας καθώς 
και για την έκδοση των αδειών και τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης. Στις 15.12.2011 πραγµατοποιήθηκε 
συνάντηση µε την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. κατά την οποία παρουσιάστηκε, από το ∆ΕΣΦΑ, η διαδικασία που προβλέπει ο 
αναθεωρηµένος Κώδικας ∆ιαχείρισης για τη σύναψη Συµφωνιών Σύνδεσης. Από την πλευρά της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 
επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της για το Έργο. 
 
 
12. Εκπόνηση του Περιφερειακού Επενδυτικού Προγράµµατος 
 
Σε εφαρµογή του Κανονισµού 715/2009 οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οφείλουν να καταρτίσουν 10ετή επενδυτικά προγράµµατα ανά περιφέρεια (GRIP: Gas Regional Investment 
Plan). Ο ∆ΕΣΦΑ ανέλαβε, στα πλαίσια της συµµετοχής του στον ΕΝΤSOG, το συντονισµό της εκπόνησης του 
προγράµµατος της περιοχής του «Νότιου ∆ιαδρόµου» που περιλαµβάνει την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, 
την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Στα τέλη ∆εκεµβρίου 2011 
κυκλοφόρησε µεταξύ των µελών, για σχολιασµό, το πρώτο σχέδιο. 
 
 
13. Πρόγραµµα ∆ράσης ∆ΕΣΦΑ 2011 
 
Με την υπ’ αριθµ. 162/01/21.12.2011 εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ  το Πρόγραµµα 
∆ράσης 2012 και ο Απολογισµός του Προγράµµατος ∆ράσης 2011 της εταιρείας. 
 
 
14. Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012-2021  
 
Με την υπ’ αριθµό 163/01 απόφαση του ∆Σ εγκρίθηκε στις 29.12.2011 το Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας 
για τα έτη 2012-2021. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει ως βάση αναφοράς τον προϋπολογισµό του 2012 και 
βασίζεται σε κοινές παραδοχές µε εκείνες του Κανονισµού Τιµολόγησης. Όταν εγκριθεί ο Κανονισµός 
Τιµολόγησης από τη ΡΑΕ, θα υπάρξει επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού σχεδίου. 
 
15. Ανάπτυξη Ρυθµιστικών Λογαριασµών 
 
Σε συνέχεια της απόφασης ∆ιοίκησης (Αρ. 113/13.04.2011) για την ανάπτυξη Ρυθµιστικών Λογαριασµών, η 
∆Ρ.Σ.Α.&Ρ.Θ έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο µε στόχο οι νέοι ρυθµιστικοί λογαριασµοί να εφαρµοστούν από 
την 01.01.2012. Έχουν δοθεί σαφείς εντολές σε όλες τις οργανωτικές µονάδες της εταιρείας και ήδη οι 
καταχωρήσεις γίνονται και στους ρυθµιστικούς λογαριασµούς. 
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16. Συντονισµός ∆ιαχείρισης ιστοσελίδας ∆ΕΣΦΑ 
 
Η ∆Ρ.Σ.Α.&Ρ.Θ συντονίζει τη διαχείριση του ιστότοπου της εταιρείας. Ολοκληρώθηκε η αγγλική έκδοση του 
ιστότοπου του ∆ΕΣΦΑ.  
 
17. Μελέτες προσοµοίωσης 
 
Εντός της περιόδου αναφοράς εκπονήθηκαν διάφορες µελέτες προσοµοίωσης για τα προαναφερθέντα έργα 
(έργο South Stream, Μαντούδι, ΕΛ.ΠΕ. κλπ). 
 
18. Μελέτη για την εκτίµηση επικινδυνότητας στα πλαίσια του Κανονισµού για την Ασφάλεια 
Εφοδιασµού ( 994 / 2010) 
 
Η ΡΑΕ ανέλαβε το συντονιστικό ρόλο για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού για την Ασφάλεια 
Εφοδιασµού (994 / 2010). Στα πλαίσια αυτά συστάθηκε επιτροπή µε στελέχη των αρµοδίων φορέων 
προκειµένου να εκπονήσουν τις απαραίτητες εκθέσεις και να προτείνουν τα απαραίτητα µέτρα για την 
υλοποίηση των προβλέψεων του Κανονισµού.  
 
Στις 21 Νοεµβρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της έκθεσης σε όλους τους φορείς της αγοράς και 
αναµένονται τα σχόλιά τους προκειµένου να ολοκληρωθεί η έκθεση και αποσταλεί στις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Ε.Ε. 
 
Σε στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ και το ∆ΕΣΜΗΕ  ολοκληρώθηκε η έκθεση για την Εκτίµηση Επικινδυνότητας για 
το φυσικό αέριο σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θέτει ο Κανονισµός.  

 
 

   ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

• Χορήγηση Πιστοποιητικού για το σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σε όλες τις εγκαταστάσεις, 
σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 14001:2004. 

• 24ωρη Σεισµική Παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου στον Ελληνικό χώρο για την έγκαιρη 
ειδοποίηση κινητοποίησης και εκτίµησης της σεισµικής δραστηριότητας, σε συνεργασία µε το Γεωδυναµικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αρ.379/11. 

• Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων ∆ΕΣΦΑ από την MONDIAL POL Πρ.1Αρ.257/09. 

• Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις ∆ΕΣΦΑ από την OMSSE ΕΞΥΠΠ ΕΠΕ 
(PROVISION) Αρ.455/11. 

• Επιθεώρηση & Πιστοποίηση του εξοπλισµού των εργασιών και των έργων της ∆ραστηριότητας 
Μεταφοράς.Αρ.364/11. 

• Εφαρµογή Συστήµατος παρακολούθησης εκποµπών CO2 στις εγκαταστάσεις της Ν. Μεσήµβριας. Μελέτη 
για το χαρακτηρισµό του τερµατικού σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου ως Carbon Liguids για την 
περίοδο 2013-2020 Αρ.380/11. 

• ∆ιαπίστευση από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ –Ε.ΣΥ.∆. του εργαστηρίου του ∆ΕΣΦΑ της 
∆ραστηριότητας Μεταφοράς και Εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 

• Ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση & διαρκή αποστολή ενηµερωτικού υλικού στο προσωπικό αναφορικά µε 
θέµατα Ασφάλειας, Υγείας. Ποιότητας & Περιβάλλοντος. 

• Συνεργασία του ∆ΕΣΦΑ µε τον εθνικό εστιακό πόλο ΚΕ.ΜΕ.Α για τις «Ευρωπαϊκές Υποδοµές Ζωτικής 
Σηµασίας».  

• Σχεδιασµός Συστήµατος Ασφάλειας των Πληροφοριών σύµφωνα µε το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ISO 
27000. 
Συµµετοχή στο σχεδιασµό δράσεων της Hellenic Maintenance Society για θέµατα ΥΑΕ και 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
  

Με την Απόφαση ∆ιοίκησης Νο 109/04.03.2011 ορίσθηκε Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη συνδροµή του 
έργου των Συµβούλων όπου έχουν ορισθεί µε την υπ’ αριθµ. 158/15.12.2010 Απόφαση της ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Συντονιστής της Οµάδας τοποθετήθηκε ο Επικεφαλής 
των ∆ραστηριοτήτων Οικονοµικών Υπηρεσιών µε αντικείµενο την προετοιµασία και οργάνωση : 
α)  παροχής στοιχείων που θα ζητηθούν από το Σύµβουλο 
β)  εξασφάλισης οργανωµένης πρόσβασης σε στοιχεία 
γ)  διεξαγωγής νοµικών ελέγχων, επαληθεύσεων των ζητουµένων στοιχείων και πληροφοριών 
δ)  συνεργασίας για την εν γένει υποστήριξη των Συµβούλων 
ε)  προγραµµατισµού και προετοιµασίας, σε συνεργασία µε το Σύµβουλο των αναγκαίων εργασιών     και 

συναντήσεων µε τις υπηρεσίες του ∆ΕΣΦΑ 
στ) επίβλεψης σχετικά µε τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών 
ζ)   προετοιµασίας, εφ’ όσον απαιτηθεί, ενηµερώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
η) ενδεχοµένης εξειδίκευσης του τρόπου παροχής των πληροφοριών προς το Σύµβουλο π.χ. δηµιουργία και 

λειτουργία data room. 
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω οι ∆ραστηριότητες Οικονοµικών Υπηρεσιών µαζί µε τις ∆ραστηριότητες Στρατηγικής, 
Ανάπτυξης & Ρυθµιστικών Θεµάτων συνεργάστηκαν στενά µε τους Συµβούλους για την παροχή κάθε στοιχείου 
αποτίµησης της εταιρείας. Στις συσκέψεις, οι οποίες συνεχίζονται µέχρι και σήµερα, δόθηκε κάθε πληροφορία 
που ζητήθηκε στα πλαίσια των Confidentiality Agreements που έχουν υπογραφεί. 
 
Επί προσθέτως κατόπιν υποδείξεως των Συµβούλων διενεργήθηκαν τα κατωτέρω : 
α. Με την υπ’ αριθµ. 157/02/13.10.2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η ανάθεση σύµβασης 

στην εταιρεία Merril Corporation Limited µε αντικείµενο τη δηµιουργία και λειτουργία Virtual Data Room 
(VDR). 

β. Με το υπ’ αριθµ. 7023/24.10.2011 κοινό Υπηρεσιακό Σηµείωµα των ∆ραστηριοτήτων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθµιστικών Θεµάτων εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
διενέργειας ενδελεχούς Οικονοµικής & Φορολογικής επισκόπησης για το ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος 
Φυσικού Αερίου – ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (Financial & Tax Vendors Due Diligence – VDD) και διαδικασίας ανάθεσης 
της σχετικής Σύµβασης. 

 
Από το διαγωνισµό αναδείχθηκε µειοδότης η εταιρεία Deloitte Business Solutions και έγινε η σχετική ανάθεση 
στις 02.11.2011. 
Έκτοτε οι Οικονοµικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε στενή συνεργασία µε τη Deloitte και τις έχουν παρασχεθεί όλα 
τα στοιχεία για την ολοκλήρωση του report το οποίο θα αναρτηθεί στο Data Room εντός του 2012. 
 
Τέλος όλες οι υπηρεσίες των ∆ραστηριοτήτων Οικονοµικών Υπηρεσιών δραστηριοποιήθηκαν για να δοθεί κάθε 
στοιχείο που ζητήθηκε και από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ανατέθηκε το Legal Due Diligence (VLDD).   

  

          ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  
 

Τοµέας Εταιρικών ∆ανειακών Θεµάτων  
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 εξυπηρετήθηκαν οι δόσεις των εξής συναφθέντων δανειακών συµβάσεων µε 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Ι.Β) καθώς και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ  : 
 

• Σύµβαση Νο 15091 (E.I.B. -1) σε δολάρια ΗΠΑ, για την χρηµατοδότηση του Έργου του Ελληνικού Φ.Α., η 
οποία αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

• Σύµβαση Νο 9045 (δόσεις E.I.B.-2, E.I.B.-3, E.I.B.-4 και E.I.B. 5) σε Ευρώ, στα πλαίσια του έργου Hellenic 
Natural Gas II, µε τελική αποπληρωµή για την E.I.B.-2 και Ε.Ι.Β.-3 το έτος 2016, για την E.I.B.-4 το έτος 2017 
και για την E.I.B.-5, αντίστοιχα, το έτος 2018. 

• Σύµβαση Νο 23399 (δόσεις E.I.B.-6 και Ε.Ι.Β.-6Β) σε Ευρώ, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ελληνο-
τουρκικού αγωγού Φ.Α., µε τελική αποπληρωµή τα έτη 2031 και 2032, αντίστοιχα. 

• Σύµβαση Νο 23400 (δόσεις E.I.B.-7 και Ε.Ι.Β.-7Β) σε Ευρώ, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Αναβάθµισης 
του Τερµατικού Σταθµού στη Νήσο Ρεβυθούσα, µε τελική αποπληρωµή τα έτη 2021 και 2022, αντίστοιχα. 
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• Σύµβαση Νο 24292 (δόσεις E.I.B.-8Α και Ε.Ι.Β.-8Β) σε Ευρώ, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Επέκτασης 
του Συστήµατος Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης, το οποίο συνάφθηκε µόλις το 2007 και αποτελεί µέρος 
δανειακής σύµβασης ύψους 65 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων η πρώτη εκταµίευση ύψους 30 εκ. Ευρώ (Ε.Ι.Β.-8Α) 
πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008, ενώ το υπόλοιπο των 35 εκ. Ευρώ εκταµιεύθηκε το Μάιο 2010 
(E.I.B.-8Β). Κατά το 2011 εξυπηρετήθηκαν η 6η και 7η δόση εκτοκισµού της Α΄ εκταµίευσης - αφορούσες στο 
χρονικό διάστηµα 01.08.10-31.07.11 - ενώ παράλληλα εξυπηρετήθηκε η 2η και 3η δόση εκτοκισµού της Β΄ 
εκταµίευσης - αφορούσα στο χρονικό διάστηµα 01.12.10-30.11.11. 

• ∆ανειακή Σύµβαση Νο 1517023251 σε Ευρώ, µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για την 
αποπληρωµή ∆ανείου µε την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ & ΧΑΛΥΒΑ (Ε.Κ.Α.Χ.). Κατά την διάρκεια 
του 2011 εξυπηρετήθηκε η 6η και 7η δόση εκτοκισµού για το χρονικό διάστηµα 20.09.10–19.09.11. 

 
Επίσης στη διάρκεια χρήσης του 2011 έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να χορηγηθεί νέο δάνειο στο ∆ΕΣΦΑ, που αφορά στην χρηµατοδότηση της 
κατασκευής του έργου Αγωγού Υ/Π διασύνδεσης Αγίων Θεοδώρων – Μεγαλόπολης. 

 
Τοµέας Προϋπολογισµού   

 
Στην προσπάθεια να ενταχθεί η διαδικασία κατάρτισης του εταιρικού προϋπολογισµού σε κεντρικό 
πληροφοριακό σύστηµα, συνεπώς να αποκεντρωθεί η ευθύνη και να είναι άµεσα προσβάσιµη η πληροφορία σε 
όλους τους αποδέκτες, καθώς και να αξιοποιηθεί καλύτερα η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή του ∆ΕΣΦΑ, 
αναπτύχθηκε σε συνέργεια µε το SAP ERP, καθώς και το Business Warehouse (BW) το σύστηµα Business 
Planning & Consolidation (BPC). Μέσω του συστήµατος αυτού καταρτίσθηκε ήδη ο εταιρικός προϋπολογισµός 
της χρήσης 2012, µε την συµµετοχή όλων των επιµέρους επιχειρησιακών περιοχών. Παράλληλα, στο σύστηµα 
αυτό συγκεντρώνονται τα απολογιστικά δεδοµένα των προηγουµένων χρήσεων ή/και του διανυθέντος 
διαστήµατος της τρέχουσας χρήσης, ώστε να γίνεται παρακολούθηση της πραγµάτωσης του προϋπολογισµού, 
καθώς και µε τη µορφή αναφορών, χρήσιµες διαχρονικές συγκρίσεις, στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα. 
 
Τοµέας ∆ιοικητικής Λογιστικής 
 

Όσο αφορά στον Τοµέα ∆ιοικητικής Λογιστικής, κατά το 2011 αποτυπώθηκε η οικονοµική πορεία της εταιρείας 
µέσω της απεικόνισης των αντίστοιχων οικονοµικών µεγεθών (εσόδων & δαπανών) µε παράλληλη διαχρονική 
σύγκρισή τους, της σχετικής χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης - η οποία παρατίθεται στην τριµηνιαία σχετική 
αναφορά που εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση - καθώς και της συγκριτικής απεικόνισης µεταξύ προϋπολογιστικών 
και απολογιστικών µεγεθών και της αιτιολόγησης των σχετικών αποκλίσεων. 
 

Τέλος, στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της διεύθυνσης, πραγµατοποιήθηκε η παρακολούθηση των 
χρηµατοροών της εταιρείας (εισροές – εκροές), µέσω της κατάρτισης του Ταµειακού Προγραµµατισµού, σε 
µηνιαία και ετήσια βάση. 
 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  
 
1. Οικονοµικά αποτελέσµατα 

 
Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων κατά την πέµπτη εταιρική χρήση, εφαρµόστηκαν πιστά τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και η ισχύουσα Φορολογική Νοµοθεσία. 

 
Τα ίδια κεφάλαια της πέµπτης εταιρικής χρήσης (01-01-11 έως 31-12-11) ανέρχονται σε 791.024 χιλ .Ευρώ 
έναντι 716.439 χιλ. Ευρώ της τέταρτης εταιρικής χρήσης . 

 
Τα κέρδη της υπόψη χρήσης προ φόρων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α (IFRS) ανήλθαν σε 109.059 χιλιάδες Ευρώ.  
 
Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά την πέµπτη εταιρική χρήση ανήλθαν σε 290.920,31 χιλ. Ευρώ 
αναλυόµενα ως εξής:  

 

• Το κύριο έσοδο από τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. (τέλος διέλευσης) ανήλθε σε 183.929,72 χιλ. Ευρώ. Το έσοδο για 
εξισορρόπηση φορτίου ανήλθε σε 71.166,15 χιλ. Ευρώ το οποίο αντισταθµίζεται µε αντίστοιχο κόστος στα 
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οργανικά έξοδα της εταιρείας. Το έσοδο από παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ΕΣΜΗΕ 
ανήλθε σε 2.510,81 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα από τις µη ρυθµιζόµενες υπηρεσίες και τα οποία ενδεικτικά είναι 
υπηρεσίες για τη λειτουργία και συντήρηση δικτύων διανοµής µέσης και χαµηλής πίεσης, υπηρεσίες στους 
µετρητικούς σταθµούς συνόρων κ.λ.π. ανήλθαν σε 7.076,60 χιλ. Ευρώ. Τα λοιπά έσοδα, όπως ανάκτηση 
κόστους ρηχής σύνδεσης, έσοδα από ποινικές ρήτρες, από πιστωτικούς τόκους τοποθέτησης διαθεσίµων 
κ.λ.π. ανήλθαν σε 9.183,22 χιλ. Ευρώ. Τα ανόργανα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 17.053,81 χιλ. Ευρώ. 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις / υποχρεώσεις µεταβλήθηκαν σε σχέση µε τα υπόλοιπα της 
προηγούµενης χρήσης ως εξής: 

 

• Οι νέες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 48.705 χιλ. Ευρώ έναντι 59.695 χιλ. Ευρώ 
του 2010. Τα αποθέµατα µειώθηκαν κατά 993 χιλ. Ευρώ, οι απαιτήσεις (τιµολόγηση σε ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΜΗΕ, 
∆ΕΗ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) αυξήθηκαν κατά 26.854 χιλ. Ευρώ, τα διαθέσιµα µειώθηκαν κατά 2.667 
χιλ. Ευρώ και οι υποχρεώσεις (δάνεια, δικαιώµατα εργαζοµένων βάση αναλογιστικής µελέτης, κρατικές 
επιχορηγήσεις, προµηθευτές, φόρος εισοδήµατος κλπ) µειώθηκαν κατά 45.889 χιλ. Ευρώ. 

 
Με απόφαση της διοίκησης Νο113/13.04.2011, στα µέσα του 2011, ξεκίνησε η υλοποίηση του εσωτερικού 
Έργου «∆ηµιουργία Ρυθµιστικών Λογαριασµών». Σκοπός του έργου η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
µεγεθών που αφορούν στις ρυθµιζόµενες υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ΕΣΦΑ. Υλοποιήθηκαν : 
 

• Αναδιοργάνωση κέντρων κέρδους και κέντρων κόστους 

• Αναδιοργάνωση µητρώου παγίων κατά ΕΛΠ & ∆ΠΧΑ 

• Αναδιοργάνωση κύκλων µερισµού 

• Κατανοµή ανά ζώνη Έργων υπό εκτέλεση 

• Κατανοµή ανά ζώνη Επιχορηγήσεων 

• Κατανοµή ανά ζώνη προκαταβολών 
 

Η έναρξη των επίσηµων καταχωρήσεων έχει οριστεί η 01/01/2012 όπου οι υπηρεσίες της εταιρείας θα 
εφαρµόσουν τα νέα κοστολογικά δεδοµένα απόδοσης κόστους ανά δραστηριότητα και ανά ζώνη εισόδου και 
εξόδου.   

 
2. ∆ιαχείριση κινδύνων 

 
2.1. Κίνδυνος επιτοκίων 

 
Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
δανειακές υποχρεώσεις. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες της εταιρείας. 

 
2.2. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 
Η εταιρεία αντιµετωπίζει περιορισµένο συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
της και το µεγαλύτερο µέρος των υποχρεώσεων της είναι σε ευρώ.  

 
2.3. Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (χρηµατικά διαθέσιµα, 
πελάτες και λοιπές απαιτήσεις). 

 
Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της καθώς ο µεγαλύτερος  πελάτης της είναι η µητρική της εταιρεία 
∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. 

 
2.4. Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών 
διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων. 
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 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 2011 

 
 

   

                 

Α.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ      

      
2011 

 

   (σε χιλ. ΕΥΡΩ)     

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 161.943  

1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
= 

1.414.434 
=   0,11 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό.    

 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 623.410  

2 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
= 

791.024 
=   0,79 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια (βιωσιµότητα) της οικονοµικής 
µονάδος    

 

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 791.024  

3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
= 

1.244.860 
=   0,64 

 

 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό αυτοχρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων 
της οικονοµικής µονάδος από τα ίδια κεφάλαια της. Αν ο αριθµοδείκτης είναι µεγαλύτερος 
από τη µονάδα η οικονοµική διάρθρωση της εταιρείας θεωρείται καλή.    

 

        

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 161.943  

4 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
= 

101.642 
=   1,59 

 

 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονοµικής µονάδας. Καλός 
δείκτης >1    

 

        

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 139.147  

5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
= 

101.642 
=   1,37 

 

 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την άµεση ρευστότητα της οικονοµικής µονάδας.. Καλός 
δείκτης > ή = 1  

    

        

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 89.323  

6 ΒΡΑΧ/ΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (+) ΧΡΗΜ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
= 

40.152 
=   2,22 

 

 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό της εξυπηρέτησης των δανείων µε ίδιους 
πόρους. Οι αριθµοδείκτες 1-6 θεωρούνται καλοί όταν είναι >1 

    

        

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 278.048  

7 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
= 

791.024 
=   0,35 

 

 O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την σχέση των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια της 
οικονοµικής µονάδας. Ο αριθµοδείκτης είναι καλός όταν είναι ≤ 1 

    

        

        

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 60.301  

8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
= 

161.943 
=   0,37 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και 
µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων). (Ίσος µε 1 τότε το σύνολο του παθητικού αποτελείται 
από διαρκή κεφάλαια, ίσος µε 0 το κεφάλαιο κίνησης είναι ανύπαρκτο και µικρότερος του 0 
τµήµα των ακινητοποιήσεων χρηµατοδοτείται από βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια).    
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Β.  ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

        

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 126.878  

9 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
= 

264.806 
=   47,91% 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονοµικής µονάδος.   

        

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 109.059  

10 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
= 

791.024 
=   13,79% 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων     

        

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 86.053 

11 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 
= 

791.024 
=   10,88% 

ROE 
 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων     

        

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 86.053 

12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
= 

1.414.434 
=   6,08% ROA 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των επενδυµένων 
κεφαλαίων 

    

        

        

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 122.036  

13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
= 

264.806 
=   46,09% 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των 
συνολικών πωλήσεων.    

 

        

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 122.036  

14 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
= 

142.770 
=   85,48% 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί του 
κόστους πωλήσεων.    

 

        

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 264.806  

15 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
= 

791.024 
=   33,48% 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. 

    

        

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 48.705  

16 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ 
= 

97.935 
=   49,73% 

 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό καλύψεως των νέων επενδύσεων από τους 
ετήσιους πόρους της εκµεταλλεύσεως της. 

    

         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 47.578 

17 
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

= 

153.537 

Χ 360 111,56 ΗΜΕΡΕΣ 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εξοφλήσεως των 
οφειλών της οικονοµικής µονάδας προς τους προµηθευτές της κατά την ηµέρα 
κλεισίµατος του Ισολογισµού 

    

         

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 82.036 

18 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

= 

264.806 

Χ 360 111,53 ΗΜΕΡΕΣ 
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  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  &&  ΕΕΠΠΙΙΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  
 

  Χρηµατοδότηση έργων  
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 µεταξύ των άλλων υποβλήθηκαν µηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών στην ΕΥ∆-
ΕΠΑΝ στα πλαίσια της παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους € 75 εκ. 
 
Το ∆’ τρίµηνο του έτους 2011 ο ∆ΕΣΦΑ χρηµατοδοτήθηκε (µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων) µε 
το ποσό των 1,5 εκ. €. για τα έργα του ΚΠΣ ΙΙΙ 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 1/2/2012 οι καταχωρηµένες δαπάνες µέχρι και την 31/12/2011  δικαιολογούν ποσό 
χρηµατοδότησης προς το ∆ΕΣΦΑ (από το ΕΣΠΑ) ύψους 28 εκ. €. 
 
∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων  
 
Πραγµατοποιήθηκε τακτική παρακολούθηση των ταµειακών ροών και διαχείρισης των χρηµατικών διαθεσίµων 
της Εταιρίας, σε βάση δεδοµένων προθεσµιακών καταθέσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τραπεζών που 
συµµετείχαν στους διαγωνισµούς τοποθέτησης διαθεσίµων. 
 
Κατά την εταιρική χρήση του έτους 2011 πραγµατοποιήθηκαν 90 διαγωνισµοί τοποθέτησης διαθεσίµων.  
 
Τοποθετήθηκαν 877.439.370,29 € τα οποία απέδωσαν τόκους 4.956.084,55 €. 
Οι Τράπεζες που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς τοποθέτησης διαθεσίµων είναι οι κάτωθι : 
 
EUROBANK 18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ALPHA BANK 18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 34 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.  
ΕΘΝΙΚΗ 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. 

 
 

Oι  αριθµοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εισπράξεως ή 
διακανονισµού των απαιτήσεων της επιχείρησης  από τους πελάτες της κατά την ηµέρα 
κλεισίµατος του Ισολογισµού. 


