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Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας  

Από την 30/12/2016 και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρεία Διανομής Αερίου 

Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) λειτουργεί με νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό, ως Διαχειριστής 

Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΔΔΔ), εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Το δίκτυο της Εταιρείας Διανομής Αερίου 

Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ),  

εξυπηρετεί 12 Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού 

Θεσσαλονίκης, οι οποίοι  έχουν ήδη 

ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου. 

 Ένα εκτεταμένο Δίκτυο Διανομής Φυσικού 

Αερίου, που ξεκινά από τη Σίνδο έως βόρεια τον 

Χορτιάτη, ενώ δυτικά από τον Δήμο Χαλκηδόνος 

έως και τον Δήμο Θερμαϊκού.   
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Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ  

Οι αρμοδιότητες και παράλληλα υποχρεώσεις της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

για το Δίκτυο Διανομής έως τον μετρητή σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι: 

 Διείσδυση και προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου 

 Ανάπτυξη, νέες συνδέσεις και επεκτάσεις του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

 Διανομή ποσοτήτων φυσικού αερίου για τους Χρήστες Διανομής στους τελικούς καταναλωτές 

 Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου διανομής αερίου 

 Άμεση επέμβαση στο Δίκτυο Διανομής με 24ωρη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου στο 10 302 

 Έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των καταναλωτών πριν την αεριοδότηση 

 Μετρήσεις κατανάλωσης φυσικού αερίου 
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Λειτουργία με διαφάνεια και ισοτιμία προς Καταναλωτές και Χρήστες Διανομής 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) ασκεί τις αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντά της με: 

 ίση μεταχείριση των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των Τελικών Πελατών  

 αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς κατά την εξυπηρέτηση των ανωτέρω, με οργανωτική και λειτουργική 

αυτονομία  

 εφαρμογή της διαφάνειας κατά την άσκηση των καθηκόντων, με διενέργεια διεθνών διαγωνισμών 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

 τήρησης εμπιστευτικότητας, κατά τη διαχείριση και χρήση των δεδομένων και πληροφοριών, κατά τον πλέον 

οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις 

 Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και διαδικασίες διαχείρισης ρίσκου 

 

Οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές έχουν ήδη καταστεί επιλέγοντες (από τον Αύγουστο του 2015), ενώ οι Μεγάλοι 

Εμπορικοί Πελάτες (>2,2GWh) είναι επιλέγοντες από τον Ιανουάριο του 2017.  

Από το 2018, όλοι οι καταναλωτές καθίστανται επιλέγοντες για τους Προμηθευτές. 
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Αδιάλειπτη & Ασφαλής ροή Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής 

 Η Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. φροντίζει 
για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να εξασφαλίσει την 
αδιάλειπτη και ασφαλή ροή φυσικού 
αερίου έως τις εγκαταστάσεις των 
καταναλωτών, ιδιαίτερα κατά τα 
διαστήματα αυξημένης ζήτησης.  

 Επισημαίνεται, ότι ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο υψηλής ζήτησης του έτους 2017, 
οι συνολικές διανεμηθείσες ποσότητες 
φυσικού αερίου στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, αυξήθηκαν από 1,5 εκατ. 
κυβικά μέτρα μέσο όρο σε 3 εκατ. κυβικά 
μέτρα ημερησίως στη Θεσσαλονίκη. 

 Κατά τη διάρκεια όλου του διαστήματος 
υψηλής ζήτησης το Δίκτυο Διανομής 
φυσικού αερίου παρέμεινε ασφαλές και 
συνεχούς ροής.  
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Σχηματική Απεικόνιση του Δικτύου Διανομής 

Μετρητής 
Ρυθμιστής πίεσης  

τελικού καταναλωτή 

Δίκτυο διανομής  
μέσης πίεσης 19 BAR 

Σταθμός διανομής 
“M/R 19/4” 

Δίκτυο διανομής  
χαμηλής πίεσης 4 BAR 

Παροχετευτική στήλη 

Σταθμός πίεσης 
“M/R 60/19” 

Παροχετευτικός 
αγωγός σύνδεσης 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι αρμόδια για το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου έως τον μετρητή  
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 ΦΕΚ 1552/Aριθμ.Δ3/Α/17013-24.10.2006 

  Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής 

φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19bar 

 

 ΦΕΚ 1530/Aριθμ.Δ3/Α/14715-19.10.2006 

      Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής 

φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 

bar 

 

 ΦΕΚ 1810/Αριθμ.Δ3/Α/22925-12.12.2006 

      Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών 

αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με 

πίεση  λειτουργίας έως και 4 bar 

Εθνικοί Κανονισμοί Κατασκευών Αδειοδοτήσεις και Υποχρεώσεις για εργασίες 
κατασκευής υποδομών Φυσικού Αερίου 

 ΦΕΚ 252/Aριθμ.2364-6.12.1995, Άρθρο 7 

      Σχεδιασμός, εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και 

διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις 

 

 ΦΕΚ 235/Αριθμ.4203-1.11.2013, Άρθρο 15 

      Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και άλλες διατάξεις 

Κατασκευή Δικτύου Διανομής 

1.092 km Δίκτυο PE 4bar 

Δίκτυο* 

Προοδευτικά 

Θεσσαλονίκη 

130 km Δίκτυο Steel 19bar 
Προοδευτικά 

211.198 Σημεία Παράδοσης (μετρητές) 

Προοδευτικά 

* 30/06/2017 
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 ΦΕΚ Β’ 1712/23.11.2006 

Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής 

μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων 

κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 

bar». 

 Προληπτική (τακτική) Συντήρηση 

• Περιοδική εποπτεία δικτύων (patrolling) 

• Έλεγχος εργασιών τρίτων πλησίον δικτύου διανομής  

• Χαρτογραφική ενημέρωση τρίτων 

• Προγραμματισμένη έρευνα διαρροών 

• Παρακολούθηση όσμησης φυσικού αερίου  

• Συντήρηση σταθμών διανομής και σταθμών βιομηχανικών 
καταναλωτών 

• Συντήρηση βανών και βανοστασίων  

 Έκτακτη Συντήρηση 
 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης, με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα.  

Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο 

Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου Διανομής 
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 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 

 Χωρίς χρέωση 

 Άμεση απάντηση κλήσεων 

 Ηχογράφηση κλήσεων 

 Παροχή άμεσων οδηγιών και συμβουλών ασφαλείας 

 Προώθηση για τεχνικές επεμβάσεις 

Τηλεφωνικό κέντρο Άμεσης Επέμβασης 

Συνεχής Ετοιμότητα και Άμεση Επέμβαση 

800-11-87878 

 1° επίπεδο – Τεχνικοί Βάρδιας 

 2° επίπεδο – Τεχνικοί Επιφυλακής 

 3° επίπεδο – Επιχειρησιακοί Τεχνικοί Επιφυλακής 

 4° επίπεδο – Υπεύθυνος Επιφυλακής 

 5ο επίπεδο – Ομάδα Ενεργοποίησης Καταστάσεων Κρίσης 

Παράλληλα: 

 Ανάδοχοι επιφυλακής με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό 

 Εναλλακτική επικοινωνία μέσω συστήματος TETRA  

 Συντονισμός και συνεργασία με τις Αρχές 

 Συνεχής εκπαίδευση 

 Διενέργεια Ασκήσεων Ετοιμότητας 

Δομή Άμεσης Επέμβασης 
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Ασφάλεια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 

Αρμοδιότητες και Ευθύνες: 

 Η ευθύνη σωστής και ασφαλούς λειτουργίας της Εσωτερικής Εγκατάστασης 
ανήκει στον Καταναλωτή, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Αερίου. 

 Για την ασφάλεια των εσωτερικών εγκαταστάσεων, εφαρμόζονται οι Τεχνικοί 
Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, με τις πλέον αυστηρότερες προβλέψεις 
έναντι των ευρωπαϊκών κανονισμών. 

• ΦΕΚ 236/28.03.97  

• ΦΕΚ 963/Β’/15.07.03  

• ΦΕΚ 976/Β’/28.03.12 

 Για τις Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου υποβάλλεται μελέτη, από 
μελετητή μηχανικό, που έχει από τον νόμο την απαιτούμενη άδεια, σε συμφωνία 
με τον καταναλωτή βάση των προδιαγραφών που ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός 

 Με βάση τον Κώδικα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει αρμοδιότητα: 

• τη θεώρηση μελετών  

• τον έλεγχο Εσωτερικών Εγκαταστάσεων πριν την αεριοδότηση  

• την έκδοση της Άδειας Χρήσης Εσωτερικής Εγκατάστασης 

 Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

 Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν  είναι αρμόδια για τον έλεγχο έργων, κατασκευών και 
εγκαταστάσεων όπως π.χ. τη δομική ποιότητα και στατική αντοχή στοιχείων του 
κτιρίου, των υποστυλωμάτων, τοιχίων, τοιχοποιίας, φρεατίων, καπνοδόχων, 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. 
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Αρμοδιότητες Καταναλωτή - Μηχανικού 

Ο Καταναλωτής: 

 Αποφασίζει τη θέση του λέβητα φυσικού αερίου σε 

συνεργασία με τον Μελετητή  

 Αναθέτει σε Επιβλέποντα Μηχανικό την επίβλεψη του 

έργου 

 Είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και συντήρηση 

της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου 

 Σε συνεργασία με τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη 

υδραυλικό ή/και τον Επιβλέποντα μηχανικό, δύναται να 

ενισχύει την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων.  

 Οι σωληνώσεις φυσικού αερίου δεν παγώνουν και τα 

ζητήματα που ανέκυψαν λόγω των καιρικών συνθηκών, 

οφείλονται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και δεν 

σχετίζονται με την παροχή φυσικού αερίου. 
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Αρμοδιότητες Καταναλωτή - Μηχανικού 

Ο Μηχανικός: 

 Επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης  

 Συντάσσει την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης  

 Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της 

εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Τεχνικού Κανονισμού 

 Ελέγχει την καταλληλόλητα των υλικών αερίου 

στην εγκατάσταση τους σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη και τον Κανονισμό, πριν την 

τοποθέτηση τους 

 Εκπαιδεύει τον καταναλωτή για την εγκατάσταση 

φυσικού αερίου με βάση το Πρόγραμμα 

Λειτουργίας και Συντήρησης και τα όσα 

αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση 
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Ενέργειες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. στο πλαίσιο της ενημέρωσης των καταναλωτών, έχει 

υλοποιήσει στοχευμένες συμβουλευτικές ενέργειες. 

 Διανέμει εγχειρίδιο στους καταναλωτές, με Χρήσιμες 

Πληροφορίες και με συμβουλευτικές οδηγίες για την λειτουργία 

και  συντήρηση των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 

 Σε ετήσια βάση, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – 

Θεσσαλίας Α.Ε.  διεξάγει ενημερωτικές ημερίδες προς τους 

φορείς της αγοράς (μηχανικούς, υδραυλικούς, συντηρητές 

καυστήρων) για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. 

 Δημιουργείται βίντεο για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε 

συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, στο οποίο θα 

παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του Δικτύου Διανομής καθώς 

και οι διαδικασίες κατασκευής των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 

και η συντήρησή τους 
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Ενέργειες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. στο πλαίσιο της ενημέρωσης των καταναλωτών, έχει 

υλοποιήσει στοχευμένες συμβουλευτικές ενέργειες. 

 Διενεργείται καμπάνια ενημέρωσης, για την ορθή συντήρηση και 

λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Με την καμπάνια, 

συνίσταται στο καταναλωτικό κοινό να προβεί στην τακτική 

συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από 

αδειοδοτημένους επαγγελματίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και τον Τεχνικό Κανονισμό 

 Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό, οι Καταναλωτές πρέπει να 

φροντίζουν για την διενέργεια ελέγχου στεγανότητας και έκδοση του 

αντίστοιχου πιστοποιητικού κάθε 4 έτη. 

 Υλοποιείται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ η διενέργεια δειγματοληπτικών 

ελέγχων των εγκαταστάσεων. 

 Σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, έχει αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και διανέμεται ενημερωτικό δελτίο για 

την ασφαλή χρήση φυσικού αερίου.  
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Ενέργειες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

 Αποστέλλονται ενημερωτικά Δελτία προς τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης για την ενημέρωση των καταναλωτών 

 Αποστολή newsletters, επιστολών και SMS για τη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων 

 Συνεργασία με τους φορείς της αγοράς (μηχανικούς, 

υδραυλικούς, συντηρητές καυστήρων), για νομοθετικές 

βελτιώσεις του υφιστάμενου Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών 

Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου και της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φυσικού αερίου 

 Δημιουργία εκπαιδευτικού εργαστηρίου Εσωτερικής 

Εγκατάστασης φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

για όλους τους φορείς και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

φυσικού αερίου, την υδραυλική εγκατάσταση και την συσκευή 

αερίου 
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Προτάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για νομοθετικές & κανονιστικές βελτιώσεις 

Υποβλήθηκαν προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

 Για τον Κανονισμό δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar 
(ΦΕΚ 1530 19/10/2006 Απόφαση Αριθ. Δ3/Α/14715), π.χ. για τις προδιαγραφές υλικών δικτύου 
πολυαιθυλενίου   

 Για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Διανομής Μέσης Πίεσης Φυσικού Αερίου (Πίεση 
Σχεδιασμού 19bar) και Δικτύων Κατανομής Χαμηλής Πίεσης Φυσικού Αερίου ( Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
4bar) (ΦΕΚ 1712 23/11/2006 Απόφαση Αριθμ. Δ3/Α/20701), π.χ. συχνότητα περιοδικής εποπτείας δικτύων 
(patrolling)  

 Για τον Κανονισμό χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar  (ΦΕΚ 1552 
24/10/2006 Απόφαση Αριθμ. Δ3/Α/ 17013), π.χ. προδιαγραφές υλικών και εξαρτημάτων 

 Για τον Κανονισμό  εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 4 bar (ΦΕΚ 1810), π.χ. απόσταση ρυθμιστή πίεσης από άλλες εγκαταστάσεις 

 Για τον ν.3175/2003 ΦΕΚ Α/ 207/29.8.2003 «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού, Τηλεθέρμανση και 
Άλλες Διατάξεις» & το Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187/A/20-10-87) «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε 
νέες οικοδομές», π.χ. για τις περιοχές εφαρμογής του νόμου για νέες οικοδομές, σε σχέση με την ανάπτυξη των 
δικτύων 

 Για τη δημιουργία φορέα ελέγχου τήρησης των απαιτήσεων ελέγχου στεγανότητας των Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων κάθε 4 έτη 

 Για τη συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για πιέσεις 
λειτουργίας μεγαλύτερες των 500 mbar. 

 Παρά το ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν έχει αρμοδιότητα για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, για την προστασία 
των Καταναλωτών και εγκαταστάσεων, κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση της σχετικής ΤΟΤΕΕ 2421/86.  
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Σύνοψη 

Κύριοι άξονες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 

 Η ασφάλεια των υποδομών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου  

 Η ασφάλεια των Καταναλωτών και του κοινού 

 Η ασφάλεια εφοδιασμού στα δίκτυα διανομής 
 

 

 Επενδύουμε: 

 στους ανθρώπους μας  

 σε εξοπλισμό και υποδομές  

 σε νέες τεχνολογίες 
 

 Συνεργαζόμαστε με φορείς και αρχές, το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και ευρύτερα  

τον τεχνικό κόσμο 

 Υποβάλουμε προτάσεις για νομοθετικές, ρυθμιστικές και κανονιστικές βελτιώσεις 

 Διερευνούμε βέλτιστες πρακτικές και τάσεις 

 Σεβόμαστε το περιβάλλον, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς 

με στόχο την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου & 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
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Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη 


