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1857:

Παραγωγή φωταερίου
από κάρβουνο στο  Γκάζι 
και διανομή του από τη 
Δημοτική Επιχείρηση 
Φωταερίου Αθηνών 
(ΔΕΦΑ)

1985: 

Παραγωγή αερίου 
από νάφθα στα 
Διυλιστήρια 
Ασπροπύργου

1998: 

Φυσικό αέριο 
εισάγεται στην Αθήνα 
από την Ρωσία μέσω 
αγωγών και από την 
Αλγερία με 
δεξαμενόπλοια

2001: 

Ίδρυση ΕΠΑ Αττικής 
από τη Shell και τη 
ΔΕΠΑ

2015:

Ψήφιση νόμου για το 
πλήρες άνοιγμα της 
λιανικής αγοράς Φ.Α. 
& διαχωρισμός 
δραστηριοτήτων 
διανομής-εμπορίας

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
2017 :
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου
(ΕΔΑ) Αττικής Α.Ε. ξεκινά τη
λειτουργία της ως ο
αποκλειστικός Διαχειριστής
του Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου στην Αττική



ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

02/01/2017
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Η λειτουργία, 
συντήρηση και 
ανάπτυξη του 
δικτύου 
διανομής στην 
Αττική. Η 
σύνδεση των 
κατοίκων και 
επαγγελματιών 
του 
λεκανοπεδίου με 
τρόπο ασφαλή 

και αποδοτικό.

Η προμήθεια 
φυσικού αερίου 
στους 
καταναλωτές 
λειτουργώντας 
στο πλαίσιο μίας 
απελευθερωμέν
ης αγοράς.



Η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ........  ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
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264 Άτομα εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία 
και εμπειρία

3.500 Χιλιόμετρα δικτύου διανομής φυσικού αερίου

300.000 Νοικοκυριά

6.500 Επαγγελματίες 

200 Βιομηχανικοί και Μεγάλοι Εμπορικοί Πελάτες

1.300 Σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια

35% Διείσδυση σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο



2008:

Πιλοτική Εφαρμογή 
συστήματος 
τηλεμέτρησης σε 
Οικιακούς και Μικρούς 
Εμπορικούς πελάτες

2010: 

Εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία 
ολοκληρωμένου 
τηλεμετρικού 
συστήματος στους 
Μεγάλους Πελάτες 
Μέσης Πίεσης 

2016: 

Πιλοτική Εφαρμογή 
συστήματος τηλεμέτρησης σε 
Οικιακούς και Μικρούς 
Εμπορικούς πελάτες με 
τεχνολογία GPRS

2017 +:

Πιλοτική εφαρμογή 
Ευφυών συστημάτων 
μέτρησης σε 
οικιακούς και  
Μικρoύς Εμπορικούς 
πελάτες

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
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• Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή εφαρμόστηκε σε δυο διαφορικές περιοχές της Αττικής
λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας το επιλεγέν δείγμα να αντικατοπτρίζει την αναλογία
χρήσεων σε ποσοστιαία αναλογία με γνώμονα τα ακόλουθα σημεία :

i. Διαφορετική ρυμοτομία και ανάπτυξη σχεδίου πόλης 

iii.    Διαφορετικό βιοτικό επίπεδο

ii.     Διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες (Βορράς Νότος)

Οι περιοχές που επελέγησαν για την πιλοτική εφαρμογή ήταν το Μαρούσι και το 
Παλαιό Φάληρο

ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΛΩΣΗΣ

47%

44%

3% 6% Central Heating

Residential-Cook,Hot wat,Heat.

Commercial-

heating(>5500Nm3/y)

Commercial-Other uses and

heat

2008
Πιλοτική Εφαρμογή τηλεμέτρησης μέσω Radio Frequency 
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Απομακρυσμένη
διαχείριση

SMS or 
GPRS

2008
Πιλοτική Εφαρμογή τηλεμέτρησης μέσω Radio Frequency 
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2010 
Εφαρμογή συστήματος Τηλεμέτρησης σε Μεγάλους
Εμπορικούς & Βιομηχανικούς πελάτες της ΕΠΑ Αττικής

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται από τις συσκευές που εγκαταστάθηκαν είναι
GSM/SMS. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να έχουμε διάσπαρτους data loggers σε όλη
την περιοχή της Αττικής γεγονός που βοηθά την ανάπτυξη δικτύου τηλεμέτρησης χωρίς
την ανάγκη για δημιουργία άλλων επιπλέον υπό-δικτύων και άλλων υποδομών για την
συλλογή των δεδομένων της κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, όπως παραδείγματος χάρη
αναμεταδότες για την μεταφορά των δεδομένων σε ένα συγκεντρωτή για την τελική
αποστολή των ενδείξεων.

Certification

Sira 04ATEX2394 28/02/2005
Sira 06ATEX2144X 29/08/2006

Zones 0, 1, 2

2 inputs + 2 tampers
+ 2 optocoupler

P2G-K17V03I00-IS
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Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες φωτογραφίες από την ολοκληρωμένη
εγκατάσταση των συσκευών τηλεμέτρησης εντός των Σταθμών Μέτρησης Ρύθμισης

2010 
Εφαρμογή συστήματος Τηλεμέτρησης σε Μεγάλους
Εμπορικούς & Βιομηχανικούς πελάτες της ΕΠΑ Αττικής
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Το πρόγραμμα διαχείρισης των συσκευών τηλεμέτρησης αποτελείται από ανεξάρτητες
οντότητες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να μας παρέχουν τις πληροφορίες
που παρέχεται από τις συσκευές τηλεμέτρησης.

2010 
Εφαρμογή συστήματος Τηλεμέτρησης σε Μεγάλους
Εμπορικούς & Βιομηχανικούς πελάτες της ΕΠΑ Αττικής
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του SEP2Manager που όπως
αποτελεί την διασύνδεση των επιμέρους οντοτήτων μεταξύ τους και παρέχει στον
χρήστη ένα φιλικό GUI για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων λειτουργιών για την
διαχείριση των συσκευών της τηλεμέτρησης.

2010 
Εφαρμογή συστήματος Τηλεμέτρησης σε Μεγάλους
Εμπορικούς & Βιομηχανικούς πελάτες της ΕΠΑ Αττικής
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2016 

Πιλοτική Εφαρμογή συστήματος τηλεμέτρησης σε Οικιακούς
και Μικρούς Εμπορικούς πελάτες με τεχνολογία GPRS

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται από τις συσκευές που εγκαταστάθηκαν είναι
GSM/GPRS. Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να έχουμε την τελική αποστολή των
ενδείξεων του μηχανικού μετρητή.
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Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αρχική οθόνη του AVE2 που όπως αποτελεί
την πλατφόρμα διαχείρισης μέσω ενός φιλικού GUI για την υλοποίηση όλων των
απαραίτητων λειτουργιών για την διαχείριση των συσκευών της τηλεμέτρησης.

2016 

Πιλοτική Εφαρμογή συστήματος τηλεμέτρησης σε Οικιακούς
και Μικρούς Εμπορικούς πελάτες με τεχνολογία GPRS
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2016 

Πιλοτική Εφαρμογή συστήματος τηλεμέτρησης σε Οικιακούς
και Μικρούς Εμπορικούς πελάτες με τεχνολογία GPRS
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Ο όρος «ευφυές σύστημα μέτρησης» χρησιμοποιείται με μια ποικιλία τρόπων. Η σχετική
κοινοτική Οδηγία (Οδηγία 2009/72/ΕΚ) για την προώθηση της ανάπτυξης των ευφυών
συστημάτων μέτρησης αναφέρει τον όρο των έξυπνων μετρητών, περαιτέρω όμως 
τεχνικοί όροι που συχνά χρησιμοποιούνται παράλληλα είναι:

✓ Αυτοματοποιημένη ανάγνωση μετρητών (Automatic Meter Reading)

✓ Προηγμένες Υποδομές Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure)

✓ Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Μετρητών (Automated Meter Management).

Ευφυή συστήματα  μέτρησης

Σύμφωνα με το ερμηνευτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την
Οδηγία 2009/72/ΕΚ που παρέχει μια περιγραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα
τέτοιο σύστημα μέτρησης, που κατά κύριο λόγο ορίζεται από την ικανότητα «να
παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή»
και «για την προώθηση των υπηρεσιών που διευκολύνουν την ενεργειακή
αποδοτικότητα»



18

Σύμφωνα με τη γενική κατεύθυνση που έλαβε Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 2009/72/ΕΚ), 
τα ελάχιστα απαιτούμενα που θα πρέπει ένα ευφυές σύστημα μέτρησης να είναι σε θέση 
να καλύπτει είναι τα ακόλουθα:

✓ Αυτόματη ανάγνωση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων μέτρησης

✓ Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (ή με μια 

μικρή χρονική υστέρηση)

✓ Υποστήριξη των πρόσθετων υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. οικιακού αυτοματισμού, 

εξ αποστάσεως σύνδεση αποσύνδεση)

✓ Απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware μετρητή για να μπορούν να

ενσωματώνονται νέες υπηρεσίες, πρωτόκολλα επικοινωνίας, κλπ.

Ευφυή συστήματα  μέτρησης
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Οι βασικές απαιτήσεις για κάθε εγκατάσταση συστήματος μέτρησης σε Κοινοτικό Επίπεδο
αναφέρονται αναλυτικά στην Οδηγία MID 22/2004 . Επιπρόσθετα, έξι έξυπνες 
λειτουργίες μέτρησης έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την εντολή τυποποίησης M/441, 
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.4., οι όποιες είναι :

✓ Απομακρυσμένη ανάγνωση του μετρητή

✓ Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μετρητή και Βάσης Διαχείρισης

✓ Υποστήριξη των ευέλικτων τιμολόγιων και τα ευέλικτων συστημάτων πληρωμών (όχι 

άμεσα υλοποιήσιμο)

✓ Απομακρυσμένη σύνδεση, αποσύνδεση της παροχής και περιορισμό φορτίου

✓ Η επικοινωνία με άλλες συσκευές στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών (όχι άμεσα 

υλοποιήσιμο)

✓ Πληροφόρηση μέσω ιστοσελίδας ή/και gateway στο σπίτι ή βοηθητικού εξοπλισμού

Ευφυή συστήματα  μέτρησης



Πιλοτική εφαρμογή Ευφυών συστημάτων μέτρησης

Πιλοτική εφαρμογή ευφυών συστήματων μέτρησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας
λογισμικού με σκοπό την απομακρυσμένη διαχείριση 1.500 έξυπνων μετρητών φυσικού
αερίου.

423
MeterSit

1017
Meter 
Italia

1.500

(G4,G6,G10, 
G16, G25)
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Πιλοτική εφαρμογή Ευφυών συστημάτων μέτρησης

Εισαγωγή 
στοιχείων 

πελατών στη 
βάση

Προετοιμασία 
μετρητών 

Παράδοση 
μετρητών



Πιλοτική εφαρμογή Ευφυών συστημάτων μέτρησης

Στην απομακρυσμένη καταγραφή ενδείξεων των μετρητών

Στην απομακρυσμένη διαχείριση των μετρητών

Η πλατφόρμα δομήθηκε βάσει:

Επίπεδο 1
• Διανομέας (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Επίπεδο 2
• ΣΕΔΔ (ΑΘΗΝΑ/ΘΡΙΑΣΙΟ/ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)

Επίπεδο 3
• Δήμο (ΑΘΗΝΑΙΩΝ κ.λ.π.)

Επίπεδο 4
• Λειτουργικό Τομέα  (136ΑΘΗΝΑΙΩΝκ.λ.π.)
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Πιλοτική εφαρμογή Ευφυών συστημάτων μέτρησης

Με την εισαγωγή στην πλατφόρμα ο χρήστης ενημερώνεται άμεσα μέχρι την

προηγούμενη ημέρα για τους έξυπνους μετρητές, ξεχωριστά οι >G6 από

τους <G10 , σχετικά με:

➢ Το ποσοστό των μετρητών με επιτυχή αποστολή ένδειξεων

➢ Το ποσοστό των μετρητών με μη επιτυχή αποστολή ένδειξη

➢ Το ποσοστό των μετρητών που βρίσκονται σε “alarm”

➢ Το συνολικό πλήθος των μετρητών που είναι εισαγμένα στην πλατφόρμα

➢ Το “status” των “alarms” ανά χρήστη

➢ Την εξέλιξη του πλήθους των μετρητών για τις τελευταίες 60 ημέρες

➢ Την τάση της συλλογής δεδομένων της τελευταίας εβδομάδας
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Πιλοτική εφαρμογή Ευφυών συστημάτων μέτρησης

Παρακολούθηση των ημερήσιων ενδείξεων απομακρυσμένα, πλήρως 
εναρμονισμένη με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ 487/20-202-
2017), βάσει:
• Διεύθυνσης παροχής

• ΗΚΑΣΠ (Point of Delivery  - POD)

• Συμβατικής Ημέρας (Gas Day)
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Δυνατότητα διαχείρισης του μετρητή απομακρυσμένα

• Εντολή για κλείσιμο βάνας (τηλεαποκοπή)

• Εντολή για άνοιγμα βάνας (η εντολή δίνεται μέσω της πλατφόρμας αλλά η 

ενέργεια για λόγους ασφάλειας απαιτεί μετάβαση εξειδικευμένου τεχνικού στον 

μετρητή)

Πιλοτική εφαρμογή Ευφυών συστημάτων μέτρησης



Σας Ευχαριστούμε!


