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H σημασία του Φυσικού Αερίου 

• Φιλικό προς το περιβάλλον 
 

• Mειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
 

• Kαύσιμο γέφυρα για την απολιγνιτοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση 
 

• Καύσιμο του μέλλοντος 

   με αύξηση στη χρήση και τη ζήτησή του 



H ΕΔΑ Αττικής σήμερα 

~390k 
Νοικοκυριά στην 

Αττική 

 3,330km  
Δίκτυο Χαμηλής Πίεσης (4bar) 

140k  
Σημεία παράδοσης 

(μετρητές) 

333km  
Δίκτυο Μέσης Πίεσης (19bar) 

Δίκτυο σε 52 Δήμους 
της Αττικής 

84k  
Παροχές 

215 
Μεγάλοι Βιομηχανικοί 

και Εμπορικοί 
Καταναλωτές 

7.500 
Εμπορικοί 

καταναλωτές 

333 km  
Δίκτυο ΜΠ 

3.330 km  
Δίκτυο ΧΠ 

5 Είσοδοι 



Η ΕΔΑ Αττικής στην κορυφή της 
διανομής φυσικού αερίου 

Ολοκληρωμένες και 
αποτελεσματικές 

δομές λειτουργίας 

Καινοτόμες τεχνολογίες και 
σύγχρονα πληροφοριακά 
συστήματα 

Yψηλές αποδόσεις 
για τους μετόχους 

Ανταγωνιστικές 
ενεργειακές λύσεις 
για τους πελάτες 



Άξονες Ανάπτυξης 

Τροφοδοσία 
απομακρυσμένων 

περιοχών και μεγάλων 
καταναλωτών με CNG 

Διευκόλυνση σύνδεσης 
μεγάλων πελατών, 

δημοτικών κτηρίων & 
εγκαταστάσεων 

Σταδιακή αντικατάσταση 
παλαιών μετρητών με νέους 

«έξυπνους» μετρητές 

Επέκταση & ενίσχυση δικτύου 690km 

Εκμετάλλευση  
προγραμμάτων  
χρηματοδότησης 

Διατήρηση και επέκταση 
προγραμμάτων  
επιδότησης και για χρήσεις 
πέραν της θέρμανσης 

Αντικατάσταση  
παλαιού δικτύου 

Εξασφάλιση της αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας & της 
ακεραιότητας του δικτύου  

Πύκνωση των συνδέσεων/παροχών 
στο ενεργό δίκτυο  

Επενδύσεις 

έως το 2024 

εκατ.€  
>150 



5ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 



Ψηφιακή στρατηγική για τις πόλεις  
του μέλλοντος 

Επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών 
& των υπηρεσιών  

Εγκατάσταση νέων,  
ευφυών μετρητών 

Κατασκευή νέων,  
έξυπνων δικτύων 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου & ασφαλούς δικτύου 
επικοινωνίας 



Ψηφιακός μετασχηματισμός 
υψηλού επιπέδου 

Υλοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων 
για τη διευκόλυνση τόσο του καταναλωτή όσο και του 
επαγγελματία του χώρου 

Τα ΟΦΕΛΗ από τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών - πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Ορθολογικότερη χρήση 

Υψηλά επίπεδα ασφάλειας 

Συλλογή πληροφοριών συμπεριφοράς παρόχων & καταναλωτών 

Εξοικονόμηση ενέργειας 



Εφαρμογές Έξυπνου Δικτύου 

Ηλεκτρονικό Σύστημα 
Ανταλλαγής Πληροφοριών 
με τους Χρήστες Διανομής 

Εσωτερική επιθεώρηση με 
ευφυή συστήματα 
μέτρησης  Προληπτική 
συντήρηση χαλύβδινου 
δικτύου 
 

Σύστημα τηλεμέτρησης   
Έξυπνοι μετρητές 

Σύστημα τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμού δικτύων μέσης 
πίεσης (SCADA) και Σύστημα GIS 

Έξυπνο σύστημα 
ελέγχου διαρροών  
στο δίκτυο 



Άμεση 
πληροφόρηση 
των πελατών 
με στοιχεία της 
κατανάλωσής 
τους 

Έξυπνοι μετρητές 

Σταδιακή αντικατάσταση παλαιών μετρητών 
με νέους «έξυπνους» μετρητές 

Εγκατάσταση 5.100 νέων μετρητών 

Καταναλωτές Διαχειριστής Δικτύου 
Διανομής 

Μειωμένο 
κόστος 
καταμέτρησης 
για την 
επιχείρηση 

Ακριβής 
τιμολόγηση 
χωρίς την 
έκδοση 
"ΕΝΑΝΤΙ" 
λογαριασμών 

Δημιουργία 
βάσης 
δεδομένων 
για 
στατιστική 
επεξεργασία 

ΟΦΕΛΗ 



Κίνητρα & Συνέργειες για την 
επέκταση χρήσης του φυσικού 

αερίου 

Διατήρηση 
και επέκταση 
προγραμμάτων 
επιδότησης 

Προγράμματα επιδότησης 
για τη Θέρμανση 

Προγράμματα Επιδότησης 
για χρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, συστήματα κλιματισμού, 
επαγγελματική χρήση 

Συμπράξεις με Δήμους, Περιφέρειες και ιδιώτες για 
χρηματοδότηση έργων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 
του δικτύου 
Συνεργασίες και με άλλες Εταιρίες Διανομής και τον 
ιδιωτικό τομέα 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 


