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Η Τειεζέξκαλζε Πηνιεκαΐδαο δηακνξθώλεη έλα λέν 
ηερλνινγηθό θαη ελεξγεηαθό πεξηβάιινλ, δηεπξύλνληαο ηηο 
δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ελόο ηνπηθνύ πόξνπ, ζε όθεινο 
ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηεο πνηνηηθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Τν 1994 ηδξύζεθε από ην Δήκν ε Δεκνηηθή 
Επηρείξεζε Τειεζέξκαλζεο Πηνιεκαΐδαο ΔΕ.ΤΗ.Π. πνπ 
ιεηηνπξγεί απηνηειώο, κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε θαη 
αλάπηπμε ηεο ηειεζέξκαλζεο. Η ΔΕ.ΤΗ.Π. εμειίρζεθε ζε 
κηα δπλακηθή θαη νινέλα αλαπηπζζόκελε επηρείξεζε, κε 
έκπεηξν θαη ηθαλό πξνζσπηθό, ην νπνίν ζήκεξα 
δηαρεηξίδεηαη κε απηνηέιεηα θαη επάξθεηα ην ζύζηεκα 
Τειεζέξκαλζεο Πηνιεκαΐδαο. 

Τν ζεξκαηλόκελν κέρξη ζήκεξα κε ηειεζέξκαλζε 
ηκήκα ηεο πόιεο θαηαλαιώλεη εηήζηα πεξί ηηο 100000 
MWth. Η αληίζηνηρε ζέξκαλζε κε πεηξέιαην απαηηεί 
εηεζίσο θαη’ ειάρηζην πεξί ηηο 11000 ΤΟΕ. Τν εηήζην 
ζπλαιιαγκαηηθό όθεινο από ηελ πιήξε ππνθαηάζηαζε 
ηνπ πεηξειαίνπ ππεξβαίλεη ηα 500 εθ. δξρ. εηεζίσο. Υπό 
ζπλζήθεο απμήζεσλ ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ ην 
αλακελόκελν όθεινο είλαη πνιιαπιάζην. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΔΕ.ΤΗ.Π. εθηείλνληαη θαη 
ζπκπεξηιακβάλνπλ όιν ην θάζκα ελεξγεηώλ παξαγσγήο 
θαη δηάζεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ πόιε θαη ζηελ 
πεξηνρή ηεο Πηνιεκαΐδαο. Σήκεξα ην 70% ησλ ζεξκηθώλ 
απαηηήζεσλ ηεο πόιεο εμαζθαιίδεηαη από ηα ιηγληηηθά 
απνζέκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 
ηνπηθνύο ζηαζκνύο ειεθηξνπαξαγσγήο. Σην άκεζν 
κέιινλ ζηόρνο ηεο ΔΕ.ΤΗ.Π. είλαη λα θαιύςεη ην ζύλνιν 
ησλ αλαγθώλ θαη λα επεθηαζεί ζηελ αλάπηπμε 
παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ εμαζθαιίδνληαο λέεο ζέζεηο 
εξγαζίαο θαη ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο κε ηε δεκηνπξγία ζεξκνθεπηαθώλ πάξθσλ 
θαη ελαιιαθηηθώλ αγξνβηνηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 
ηελ παξαγσγή πξντόλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
θαη πνηόηεηαο… 



Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Τειεζέξκαλζεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηε 
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ηε ΔΕΗ θαη εηδηθνύο 
ζπκβνύινπο θαη θαηαζθεπαζηέο, πινπνηεί, κε πιήξε 
απηνδπλακία θαη πιεξόηεηα, πςειώλ ηερλνινγηθώλ 
απαηηήζεσλ επελδπηηθά ζρέδηα, πνπ επαλαηνπνζεηνύλ ην 
ξόιν, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλαπηπμηαθή δηεξγαζία θαη ηελ εζληθή 
εκπεηξία. 

Η ζύγρξνλε ηερληθή ππνδνκή, ε πςειή πνηόηεηα 
ππεξεζηώλ, ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ε πγηήο 
ρξεκαηννηθνλνκηθή βάζε απνηεινύλ γηα ηε ΔΕ.ΤΗ.Π. ην 
πην γόληκν έδαθνο γηα λα θαξπνθνξήζνπλ νη πξνζεθηηθά 
ζρεδηαζκέλεο αλαπηπμηαθέο ηεο πξσηνβνπιίεο. 

Η ΔΕ.ΤΗ.Π. είλαη Ν.Π.Ι.Δ. επνπηεπόκελν από ην 
Δήκν Πηνιεκαΐδαο. Σπζηάζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. 262/12-4-
94 ΦΕΚ θαη ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο Δεκνηηθή Επηρείξεζε 
από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1995. Η ΔΕ.ΤΗ.Π. δηνηθείηαη από 
επηακειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ην νπνίν νξίδεηαη από ην 
Δεκνηηθό Σπκβνύιην θαη έρεη παξάιιειν κε απηό ζεηεία. 

 

 


