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ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο

Η εισαγωγή και εμπορία του φυσικού αερίου στην Ελλάδα
καθώς και η ανάπτυξη της διανομής του διέπονται από τους
Νόμους 2364/1995 και 4001/2011.

Σε συμμόρφωση με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο η
δραστηριότητα Διανομής και Διαχείρισης του Δικτύου
Διανομής Αττικής ασκείται από την 02.01.2017 από την
Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.

Η δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής διέπεται από τον Κώδικα
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και τον
Κανονισμό Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας
Διανομής Φυσικού Αερίου, ενώ η χρέωση στους καταναλωτές
γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας.



Οι νέες εταιρείες

Διανομή Φυσικού Αερίου 
στην Αττική

Η λειτουργία, 
συντήρηση και 
ανάπτυξη του 
δικτύου διανομής 
στην Αττική.

Η σύνδεση των 
κατοίκων και 
επαγγελματιών του 
λεκανοπεδίου με 
τρόπο ασφαλή και 
αποδοτικό.

Προμήθεια Φυσικού Αερίου

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



ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ



Η φιλοσοφία μας

Αποστολή μας είναι να συνδέσουμε κάθε νοικοκυριό 
και επιχείρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής 

στο σύγχρονο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου 
με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και αποδοτικό.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Η δραστηριότητά μας 

Χρήστες 
ΕΣΦΑ

Εισαγωγή

ΔΕΣΦΑΜεταφορά

ΕΔΑ 
Αττικής 

Διανομή

Προμήθεια

Εταιρείες 
με Άδεια 
Προμήθειας



Η δραστηριότητά μας 

Aσφαλής και 
αξιόπιστη 

λειτουργία των 
υποδομών 

φυσικού αερίου
στην Αττική

Απρόσκοπτη 
και ομαλή 

τροφοδοσία των 
καταναλωτών 

της Αττικής

Παροχή 
σύγχρονων και 

αποδοτικών 
λύσεων προς 

τους 
καταναλωτές

Προώθηση και 
ανάπτυξη της 

αγοράς φυσικού 
αερίου με όρους 

βιώσιμης 
ανάπτυξης



Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες

Παραλαβή, διανομή, μέτρηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου 
μέσω του Δικτύου Διανομής στα Σημεία Παράδοσης

Εξασφάλιση της ομαλής, ασφαλούς, αξιόπιστης και απρόσκοπτης 
λειτουργίας του Δικτύου Διανομής και παρακολούθηση μέσω των 
συστημάτων ελέγχου

Ισότιμη πρόσβαση χρήσης του Δικτύου Διανομής στους Χρήστες 
Διανομής

Ανάπτυξη, επιθεώρηση, συντήρηση, αντικατάσταση και 
αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής

Θεώρηση μελετών και έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 

Προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου για την ανάπτυξη του 
Δικτύου Διανομής και τη σύνδεση νέων τελικών πελατών με το 
Δίκτυο Διανομής



Επιχειρησιακή 
Αριστεία

• Παραγωγικότητα και 
αποδοτικότητα 
πόρων 

• Συμμόρφωση με το 
ρυθμιστικό πλαίσιο

• Βελτιστοποίηση 
λειτουργιών και 
διαδικασιών 

• Ικανοποίηση 
ανθρωπίνων πόρων

Ασφάλεια
• Ασφαλής λειτουργία 

του δικτύου 

• Προσωπική 
ασφάλεια 

• Οδική ασφάλεια 

Η στρατηγική μας

Υγιής & βιώσιμη 
ανάπτυξη

• Αύξηση όγκου 
διανομής 

• Αύξηση διείσδυσης 
στο υπάρχον και στο 
νέο δίκτυο 

• Αύξηση 
ικανοποίησης 
χρηστών και τελικών 
καταναλωτών 

• Ανάπτυξη μη 
ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών



Οι ετήσιοι στόχοι μας | Ποσοτικοί

0 ατυχήματα σε ανθρώπους και υποδομές

12.000 νέες συνδέσεις νοικοκυριών

319 εκ. κ.μ. / 3,7 εκατ. MWh διανομή αερίου

€11 εκ. επενδύσεις σε δίκτυο και προωθητικά σχήματα

150 σημεία εξυπηρέτησης Δικτύου Εξουσ. Συνεργατών



ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ



Το πλάνο ανάπτυξης δικτύου διανομής 
| 2017-2021

100 χλμ.
τεχνικά έργα 
& ανάπτυξης 

δικτύου

48.000 
μετρητές

18.000 
παροχές

Διασφάλιση ακεραιότητας 
δικτύου

Αδιάλειπτη τροφοδοσία

Αύξηση προσβασιμότητας 
καταναλωτών



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ –
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Επενδύσεις σε κίνητρα σύνδεσης
για το 2017

Επένδυση €1,5 εκ.: Έκπτωση 100% στα τέλη
σύνδεσης

Επένδυση €3,8 εκ.: Επιδότηση μέρους του κόστους
μετατροπής εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού
αερίου



Πρόγραμμα Επιδότησης

16

Επιδότηση μέρους του κόστους εσωτερικής
εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή
αυτόνομες συνδέσεις κατοικιών προς αντικατάσταση
υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης

Κέρδος έως €3.000 για μία πολυκατοικία και €750 για
ένα διαμέρισμα

Έναρξη προγράμματος: 3/4/2017

Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού



Συνολικές Επενδύσεις 2017-2021

100 χλμ.
τεχνικά έργα & 

ανάπτυξης δικτύου

18.000 παροχές

48.000 μετρητές

67εκ. 
επενδύσεις

48.000 
μετρητές

18.000 
παροχές

100 χλμ.
τεχνικά έργα 
& ανάπτυξης 

δικτύου

Επιδότηση 
εγκαταστάσ

εων



Σας Ευχαριστούμε!


