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Ποια είναι η ΕΔΑ Αττικής

Η επόμενη μέρα

Οι προκλήσεις της διανομής
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Η δραστηριότητά μας 

Αλυσίδα δραστηριοτήτων αγοράς φυσικού αερίου 
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3.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

1.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η στρατηγική μας
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2.

ΥΓΙΗΣ & 

ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ



5

320 km δικτύου μέσης πίεσης

3.080 km δικτύου χαμηλής πίεσης

66.000 παροχές
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Το δίκτυό μας

115.000 μετρητές



Βασικοί δείκτες 2017-2018

0 ατυχήματα σε ανθρώπους και υποδομές

€32εκ. επενδύσεις σε δίκτυο και προωθητικά σχήματα

40 χλμ. τεχνικά έργα & έργα ανάπτυξης δικτύου

35.000 νοικοκυριά
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Μεταβαλλόμενη αγορά

Αξιόπιστη τροφοδοσία

Αύξηση διείσδυσης

Εξυπηρέτηση συνεργατών/πελατών
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Οι Προκλήσεις της Διανομής



• Σύνδεση με το δίκτυο 
• Βασικές υπηρεσίες διανομής
• Επικουρικές – Προαιρετικές 

υπηρεσίες

Καταναλωτής

Χρήστες 
δικτύου 

• Ελεύθερη επιλογή παρόχου
• Συνδυαστικά πακέτα ενέργειας

• Ενεργειακές υπηρεσίες
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•Συνεργασία & εξυπηρέτηση
•Ισότιμη πρόσβαση χρηστών 

στις υποδομές και παροχές διανομής 
•Ισορροπημένη λειτουργία αγοράς

Μεταβαλλόμενη αγορά



Συνέχιση 100% απρόσκοπτης και ασφαλούς
τροφοδοσίας

Έργα ενίσχυσης και αντικατάστασης παλιού
χυτοσιδηρού δικτύου 25mbar

Συνέργειες εκπαίδευσης και συντονισμού με
οργανισμούς κοινής ωφέλειας, επιχειρήσεις
υποδομών, διαχείρισης δικτύων κλπ.

Υπηρεσία «Τηλεφώνησε πριν σκάψεις»
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Υλοποίηση προγράμματος συντήρησης &
ανάπτυξης

Αξιόπιστη τροφοδοσία



Έως 50% μείωση του κόστους σύνδεσης
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Εταιρική χρηματοδότηση

Για πρώτη φορά εταιρική επιδότηση

Δωρεάν τέλη σύνδεσης

Εφαρμογή νέων τρόπων σύνδεσης (risers, smart
meters)

Ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο (αυτόνομο σύστημα
θέρμανσης)

Αύξηση διείσδυσης | Δράσεις 2017



+160% νέα νοικοκυριά
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+150% αυτόνομες συνδέσεις διαμερισμάτων

+70% συμβολαιοποιημένος όγκος διανομής

~€24εκ. εκτιμώμενος κύκλος εργασιών αγοράς
επαγγελματιών θέρμανσης

~10 χιλ. τόνοι μείωση εκπομπών αερίων ρύπων CO2

Αύξηση διείσδυσης |Αποτελέσματα 2017



Εξυπηρέτηση συνεργατών/πελατών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ειδική
πλατφόρμα για τη διαχείριση της αλλαγής παρόχου

Χρήστες Δικτύου
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Μηχανικοί

Ηλεκτρονική διαχείριση & έγκριση μελετών
εσωτερικών εγκαταστάσεων και διαδικασίας
ενεργοποίησης

Τελικοί καταναλωτές

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ενημέρωση των
καταναλωτών

Έξυπνα συστήματα μέτρησης (smart meters)



Σύνοψη

13



Σας ευχαριστούμε!


