Η ΠΑΡΟΤΙΑ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗ ΔΕΔΑ ΑΕ
ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΤ ΣΗ ΧΩΡΑ

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΗ ΔΕΔΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΩΝ
ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
 Ο Ν. 4336/15, αναδιαμόρφωςε το περιβάλλον τθσ λιανικισ αγοράσ φυςικοφ
αερίου ςτθ χϊρα μασ και πλζον οι δραςτθριότθτεσ διανομισ και εμπορίασ,
όπωσ αυτζσ υλοποιοφντο μζχρι πρόςφατα από τθν Δθμόςια Επιχείρθςθ
Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ), διαχωρίςτθκαν και δθμιουργικθκαν δφο αυτόνομεσ
διοικθτικά και λειτουργικά εταιρείεσ θ ΔΕΠΑ ΑΕ (ωσ αμιγϊσ εμπορικι
επιχείρθςθ) και θ ΔΕΔΑ για τθ διανομι αερίου.
 Ο ίδιοσ διαχωριςμόσ επιβλικθκε ςτθν ΕΠΑ Αττικισ (με τθ δθμιουργία τθσ ΕΔΑ
Αττικισ για τθ διανομι αερίου) και τθν ΕΠΑ Θεςςαλονίκθσ – Θεςςαλία (με τθ
δθμιουργία τθσ ΕΔΑ Θεσ για τθ διανομι αερίου)
 Η λειτουργία τθσ ΔΕΔΑ, όπωσ και των άλλων δφο διαχειριςτϊν δικτφων
διανομισ τθσ χϊρασ, είναι ρυκμιηόμενθ δραςτθριότθτα και τα τιμολόγια
χρζωςθσ για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν, υπολογίηονται με βάςθ
μακθματικό τφπο, ενϊ εγκρίνονται από τθν ΡΑΕ.

ΜΕΣΟΧΙΚΗ ΤΝΘΕΗ – ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 Εντόσ του ανωτζρω κεςμικοφ πλαιςίου θ Εταιρία
Διανομισ Αερίου Λοιπισ Ελλάδοσ, με τον διακριτικό
τίτλο ΔΕΔΑ ΑΕ, αποτελεί τθν 100% κυγατρικι εταιρία
τθσ ΔΕΠΑ ΑΕ, που ιδρφκθκε ςτισ 2 Ιανουαρίου 2017 και
λειτουργεί ωσ ο Διαχειριςτισ του Δικτφου Διανομισ
Φυςικοφ Αερίου ςε όλθ τθν Ελλάδα, εκτόσ των
Περιφερειϊν Αττικισ, Θεςςαλίασ και του νομοφ
Θεςςαλονίκθσ.
 Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ ΔΕΔΑ ΑΕ ανζρχεται ςτα
69.333.670 εκατ. €

ΤΦΙΣΑΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ τθσ ΔΕΔΑ

 τθ ΔΕΔΑ ΑΕ μεταβιβάςτθκε θ ιδιοκτθςία των 430 χλμ δικτφων
διανομισ που κατείχε θ ΔΕΠΑ ΑΕ , τα οποία είναι εγκαταςτθμζνα
ςτισ εξισ πόλεισ:
 Αλεξανδροφπολθ, Ξάνκθ, Κομοτθνι, Καβάλα, ζρρεσ, Δράμα,
Κιλκίσ, N. άντα, Πλατφ, Λαμία, Οινόφυτα, Ριτςϊνα, Χαλκίδα,
χθματάρι, Θιβα, Ψαχνά, Αρτάκθ, Βαςιλικά, Κατερίνθ και Αγ.
Θεόδωροι.
 τθ ΔΕΔΑ μεταβιβάςτθκαν επίςθσ 78 χλμ εγκατεςτθμζνου, πλθν
ανενεργοφ (μθ πλθρωμζνου με Φυςικό Αζριο) δικτφου ςτισ
περιοχζσ τθσ Θιβασ, Κατερίνθσ, Χαλκίδασ, Κιλκίσ και Λαμίασ

ΧΡΗΣΕ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ – ΣΕΛΙΚΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ

Με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν.4001/12 όλοι οι τελικοί πελάτεσ αερίου που είναι
εγκαταςτθμζνοι ςτισ περιοχζσ αρμοδιότθτασ τθσ ΔΕΔΑ είναι επιλζγοντεσ πελάτεσ, δθλαδι
επιλζγουν τον προμθκευτι αερίου που επικυμοφν. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, εφιρμοςε τισ διατάξεισ
αυτζσ και μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Διανομισ Αερίου, παρείχε από το 2015, ελεφκερθ
πρόςβαςθ ςτα δίκτυα τθσ ςε εμπορικζσ εταιρίεσ πϊλθςθσ αερίου.
Η ΔΕΔΑ μζςω των δικτφων τθσ εξυπθρετεί ςιμερα τισ εξισ εμπορικζσ εταιρίεσ πϊλθςθσ
αερίου: ΧΑΛΚΟΡ, ΑΝΟΞΑΛ, ΕΛΒΑΛ, FULGOR, ΗΡΩΝ, Μ & Μ, ELPEDISON, ΠΡΟΜΗΘΕΑ, αλλά
και τισ ΔΕΠΑ, ΕΠΑ Αττικισ και ΕΠΑ ΘΕ.
Ωσ εκ τοφτου θ ΔΕΔΑ είναι ο Διαχειριςτισ των δικτφων διανομισ που εξυπθρετεί τον
μεγαλφτερο αρικμό εμπορικϊν εταιριϊν φυςικοφ αερίου.
Μζςω των δικτφων τθσ ΔΕΔΑ οι παραπάνω εμπορικζσ εταιρίεσ πωλοφν αζριο ςε 162
βιομθχανικοφσ και εμπορικοφσ Σελικοφσ Καταναλωτζσ. Οι Σελικοί Καταναλωτζσ ζχουν
ετιςια κατανάλωςθ για το 2016 που υπερβαίνει τισ 2,3 TWh αερίου.
θμειϊνεται ότι θ ΔΕΔΑ είναι θ εταιρία διανομισ που τοποκετεί ςε όλουσ τουσ Σελικοφσ
Καταναλωτζσ που τροφοδοτοφνται από τα δίκτυα τθσ, ςυςτιματα που μετροφν ωριαία τισ
καταναλϊςεισ (ζξυπνοι μετρθτζσ).

ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΑ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ

Σο διοικθτικό προςωπικό τθσ εταιρείασ αποτελείται από 32 εργαηομζνουσ, με
ζδρα τθν Ακινα.
Οι εργαςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των δικτφων τθσ ΔΕΔΑ υλοποιοφνται
από 51 (FTE: Full Time Equivalent) ζμμεςα απαςχολοφμενουσ τεχνικοφσ και
διοικθτικό προςωπικό , μζςω ςφμβαςθσ με τον ΔΕΦΑ και μζςω εταιρίασ για
υπθρεςίεσ άμεςθσ επζμβαςθσ, με 18 πλιρωσ εξοπλιςμζνα οχιματα με κατανομι
ςτα ακόλουκα Κζντρα Λειτουργίασ και υντιρθςθσ:
•Πάτθμα Ελευςίνασ
•Αμπελιά Φαρςάλων
•Νζα Μεςιμβρια
•ιδθρόκαςτρο ερρϊν
•Ξάνκθ
•πακοβοφνι Κορινκίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Με βάςθ το εγκεκριμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο, θ εταιρία προγραμματίηει να αναπτφξει
τα δίκτυα διανομισ και ςυνεπϊσ να δθμιουργιςει νζεσ αγορζσ αερίου ςτισ εξισ πόλεισ:
ΠΕΝΣΑΕΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2018-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και ΕΠΕΝΔΤΕΙ 5ετίασ

Α΄ ΦΑΗ

Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ

Κεντρικι Μακεδονία

τερεά Ελλάδα

ΔΗΜΟ
Αλεξανδροφπολθ
Κομοτθνι
Δράμα
Ξάνκθ
Ορεςτιάδα
Καβάλα
Κατερίνθ
Κιλκίσ
ζρρεσ
Βζροια
Γιαννιτςά
Αλεξάνδρεια
Λαμία
Χαλκίδα
Θιβα
Λιβαδειά
Άμφιςςα
Καρπενιςι

Μικθ δικτφων και (ςε χιλιόμετρα) κατά
τθ περίοδο 2018-2022
119
76
107
98,5
59,5
32
115
37
72
40
40
32
90,9
109
43
53,35
15
15

τισ παραπάνω περιοχζσ θ ΔΕΔΑ προτίκεται να επενδφςει 142 εκατ. € προερχόμενα από
τισ εξισ πθγζσ:
•
74,4 εκατ. € ΕΠΑ
•
48 εκατ. € Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων
•
19,6 εκατ. € ίδια κεφάλαια

ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΕΡΙΟY
Ο νόμοσ 4336/15, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγικι παράγραφο, δίνει ςτθ ΔΕΔΑ το δικαίωμα διαχείριςθσ και
ανάπτυξθσ του Δικτφου Διανομισ Φυςικοφ Αερίου ςε όλθ τθν Ελλάδα, εκτόσ των Περιφερειϊν Αττικισ, Θεςςαλίασ και
Θεςςαλονίκθσ.
Για το λόγο αυτό, θ ΔΕΔΑ ςυνζταξε το πρόγραμμα καταςκευισ δικτφων διανομισ Β’ Φάςθσ, ϊςτε να αναπτυχκεί θ
αγορά αερίου ςε τρείσ Περιφζρεισ τθσ Ελλάδοσ για τισ οποίεσ ζχει προςδιορίςει το χρθματοδοτικό κενό, βρίςκεται ςε
προχωρθμζνο ςτάδιο επικοινωνίασ με τισ Περιφζρειεσ (κυρίωσ τθσ Δυτικισ Ελλάδοσ και τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ) και
επίςθσ βρίςκεται ςε φάςθ ολοκλιρωςθσ των Οικονομοτεχνικϊν Μελετϊν Βιωςιμότθτασ. Σο πρόγραμμα αυτό
περιλαμβάνει τθν επζκταςθ και πφκνωςθ των δικτφων διανομισ, μαηί με ςυνδζςεισ τελικϊν καταναλωτϊν ςτισ εξισ
περιοχζσ :
ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2019-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και ΕΠΕΝΔΤΕΙ
5ετίασ

Β΄ ΦΑΗ

Πελοπόννθςοσ
(0,34 εκ. €)

Δυτικι Ελλάδα
(29,5 εκ. €)
Δυτικι Μακεδονία
(0,29 εκ. €)

ΔΗΜΟ
Κόρινκοσ
Σρίπολθ
Καλαμάτα
πάρτθ
Άργοσ
Πάτρα
Αγρίνιο
Πφργοσ
Καςτοριά/Άργοσ Ορεςτικό
Γρεβενά

Οι εκτιμϊμενεσ επενδφςεισ τθσ ΔΕΔΑ για τισ παραπάνω περιοχζσ φαίνονται ςτον ίδιο πίνακα

Μικθ δικτφων και (ςε
χιλιόμετρα) κατά τθ περίοδο
2019-2023
21
21
10
10
10
209
54
18
8
8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 Για τον ίδιο ακριβϊσ λόγο, (προβλζψεισ του Ν.4336/15) θ ΔΕΔΑ βρίςκεται ςε φάςθ διερεφνθςθσ,
προκειμζνου να ξεκινιςει τθ ςφνταξθ των Οικονομοτεχνικϊν Μελετϊν Βιωςιμότθτασ που κα
προςδιορίςουν το χρθματοδοτικό κενό, ϊςτε να ηθτθκεί θ ανακεϊρθςθ των ΠΕΠ των Περιφερειϊν
και θ ςφναψθ ςχετικοφ δανείου. Οι μελζτεσ κα περιλαμβάνουν τθν επζκταςθ των δικτφων διανομισ,
μαηί με ςυνδζςεισ τελικϊν καταναλωτϊν ςτισ εξισ περιοχζσ :
ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020-2023
Μικθ δικτφων και (ςε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και ΕΠΕΝΔΤΕΙ
χιλιόμετρα) κατά τθ περίοδο
ΔΗΜΟ
5ετίασ
2020-2023

ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειροσ
(0,86 εκ. €)

Κρήτη
(0,18 εκ. €)
Βόρειο Αιγαίο
(0,41 εκ. €)
Νότιο Αιγαίο (0,13 εκ. €)

Ιωάννινα

20

Άρτα

10

Πρζβεηα

8

Ηγουμενίτςα

8

Ηράκλειο
Ρζκυμνο
Χανιά
Άγιοσ Νικόλαοσ
Λζςβοσ
άμοσ
Χίοσ

10
10
10
10
6
6
6

Ρόδοσ

6

Οι πρϊτεσ εκτιμιςεισ τθσ εταιρίασ για τισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ ςτισ παραπάνω περιοχζσ φαίνονται ςτον ίδιο πίνακα. θμειϊνεται ότι οι
επενδφςεισ ςτισ περιοχζσ αυτζσ είναι επικουρικζσ για τθ βιωςιμότθτα τθσ κφριασ επζνδυςθσ ςτο νθςί που είναι θ παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ από Τγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο που κα αναλάβουν να μεταφζρουν και αποκθκεφςουν ςε κάκε νθςί οι εταιρίεσ εμπορίασ
υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου.

Η ςταδιακή ανάπτυξη τησ λιανικήσ αγοράσ αερίου ςτισ περιοχζσ
αρμοδιότητασ τησ ΔΕΔΑ ΑΕ
Ανάπτυξθ
Δικτφων

Εγκεκριμζνο
Επενδυτικό
χζδιο
2018-2036

φςτθμα ΕΦΑ
TAP
ΔΕΔΑ: Περιοχζσ με υφιςτάμενο δίκτυο (1θ Φάςθ
Ανάπτυξθσ, 2018-2023).
ΔΕΔΑ: Περιοχζσ τθσ 2θσ Φάςθσ
Ανάπτυξθσ, 2019-2023.
ΔΕΔΑ: Περιοχζσ τθσ 3θσ Φάςθσ
Ανάπτυξθσ, 2020-2023.
ΕΔΑ Αττικισ, ΕΔΑ Θεςς

τερεά Ελλάδα
Κεντρικι Μακεδονία
Ανατολικι Μακεδονία
και Θράκθ

2η Φάςη
Τπό
ςχεδιαςμό

Δυτικι Ελλάδα
Πελοπόννθςοσ
Δυτικι Μακεδονία

3η Φάςη
Νζεσ
Επεκτάςεισ

Ήπειροσ-Νθςιωτικι
Ελλάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΔΕΗ ΝΕΩΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ

Μετά από αίτθμα τθσ ΔΕΔΑ οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των Περιφερειϊν τερεάσ
Ελλάδασ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Ανατολικισ Μακεδονία και Θράκθσ
κεϊρθςαν ωσ επιλζξιμεσ τισ δαπάνεσ για τθ ςφνδεςθ καταναλωτϊν επί των
ιδθ ενεργϊν δικτφων.
Η ΔΕΔΑ, με βάςθ αυτι τθ διευκόλυνςθ ςτουσ επόμενουσ μινεσ κα ξεκινιςει τθ
ςφνδεςθ όςων καταναλωτϊν το ηθτιςουν και βρίςκονται επί των δικτφων ςτισ
πόλεισ ζρρεσ και Χαλκίδα και ςε περίπτωςθ κετικισ ανταπόκριςθσ του
κοινοφ, ςτισ πόλεισ Λαμία, Θιβα και Κατερίνθ, ενϊ εξετάηεται και θ
περίπτωςθ ζνταξθσ ςτα πιλοτικά προγράμματα των πόλεων Κιλκίσ και Δράμασ.

ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΔΕΔΑ
Σο όραμα τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΔΕΔΑ είναι να αποτελζςει μια δθμόςια επιχείρθςθ που ςυμβάλει ςτθν
οικονομικι ανάπτυξθ και τθν ευθμερία των τοπικϊν κοινωνιϊν.
Σο μζςον για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςτόχου είναι θ διεφρυνςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ φυςικοφ
αερίου, που θ ΔΕΔΑ κα επιδιϊξει ϊςτε να γίνει με βιϊςιμο και αειφόρο τρόπο.
Σα ζργα τθσ ΔΕΔΑ ςε κάκε περιοχι ζχουν αναμφίβολα κετικά οικονομικά αποτελζςματα αφοφ μόνον ςτισ
περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ, Κεντρικισ Μακεδονίασ και τ. Ελλάδασ το όφελοσ από τθ
μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ για τθ περίοδο 2018-2036, εκτιμάται ςτα 2,211 διςεκατομ. €.
Σαυτόχρονα και για τθν ίδια περίοδο θ προςτικζμενθ αξία ςτισ οικονομίεσ των περιοχϊν αυτϊν
αναμζνεται να ανζλκει ςτα 755,7 εκ. €
Παράλλθλα, κατά τθ περίοδο των καταςκευϊν ςτισ παραπάνω περιοχζσ, εκτιμάται ότι κα
δθμιουργθκοφν περιςςότερεσ από 2.500 άμεςεσ και ζμμεςεσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ, μθχανικϊν,
εργατοτεχνιτϊν, χειριςτϊν, ανειδίκευτων εργατϊν, υπαλλιλων γραφείου, κερμουδραυλικϊν,
ςυντθρθτϊν καυςτιρων, ενϊ ξεχαςμζνεσ τεχνικζσ ειδικότθτεσ, όπωσ οι ςυγκολλθτζσ πολυαικυλενίου, κα
αναβιϊςουν.
Θα ζχουν επίςθσ κίνθτρο να επαναλειτουργιςουν οι γραμμζσ παραγωγισ τθσ ελλθνικισ λεβθτοποιίασ,
τθσ βιομθχανίασ παραγωγισ πλαςτικϊν ςωλινων αερίου. Ο κλάδοσ μεταποίθςθσ και ςυναρμολόγθςθσ
μετρθτϊν αερίου και λοιποφ εξοπλιςμοφ που ζχει ςταματιςει τθν εγχϊρια παραγωγι. Ο τομζασ του
εμπορίου κα ενιςχυκεί ςε όλο το φάςμα των προϊόντων που ςχετίηονται με τθ χριςθ του αερίου (πρϊτεσ
φλεσ, καυςτιρεσ, λζβθτεσ κλπ). Πολλά χιλιόμετρα χάλκινων ι ςιδθρϊν εγχϊριων ςωλινων και
εξαρτθμάτων κα εγκαταςτακοφν ςτα κτιρια για να τροφοδοτιςουν τισ ςυςκευζσ χριςθσ.
Πζραν όμωσ και ςυμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, θ Διοίκθςθ τθσ ΔΕΔΑ ςχεδιάηει να ςτθρίξει
οικονομικά τισ οικογζνειεσ εκείνεσ και τισ κοινωνικζσ δομζσ (πχ ςχολεία, γθροκομεία κλπ) που κα
κελιςουν να ςυνδεκοφν με τα δίκτυα αερίου, αλλά δεν ζχουν τθν οικονομικι ικανότθτα να το κάνουν.

ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΟΧΗ Α

