
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζει με συνέπεια η ΕΔΑ ΘΕΣΣ την τροφοδότηση των νέων περιοχών

Εντός του δικτύου διανομής και ο Παλαμάς Καρδίτσας

10.12.2019

Η  ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναπτύ� σσει  το  δι�κτύο�  της  και  σύνεχι�ζει  δύναμικα�  να σύμβα� λει  στη

διεύ� ρύνση τού ενεργειακού�  χα� ρτη της χώ� ρας. Σύνεπη� ς στις δεσμεύ� σεις της και στο

εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019 - 2023, εγκαινι�ασε την τροφοδο� τηση

τού  δικτύ� ού  διανομη� ς  τού  Παλαμά  Καρδίτσας και  πραγματοποι�ησε  εκδη� λώση

παρούσι�α τών τοπικώ� ν αρχώ� ν και πλη� θούς πολιτώ� ν.

Αφής Φλόγας από τον Γενικό Διευθυντή ,κ. Μπακούρα Λεωνίδα, τον Δήμαρχο ,κ. Σακελλαρίου 

Γιώργο και τον Διοικητή Πυροσβεστικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ,κ.Σπαθούλα Χρήστο.
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Την τελετη�  αφη� ς φλο� γας τού αερι�ού, τι�μησαν με την παρούσι�α τούς και απηύ� θύναν

ομιλι�ες  ο Δήμαρχος Παλαμά, κ. Γ. Σακελαρίου,  ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ

ΘΕΣΣ, κ. Λ. Μπακούρας,  τα Διεύθύντικα�  στελε�χη της εταιρει�ας και το προσώπικο�

της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 

Κατα�  την  ομιλι�α  τού   ο  Γενικο� ς  Διεύθύντη� ς  ανε�φερε  ο� τι οι  κύ� ριοι  α� ξονες  της

στρατηγικη� ς της  ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ει�ναι η  α� ρτια οργανώτικη�  της λειτούργι�α, η σύνε�πεια

τού προγραμματισμού�  της,  οι   καινοτο� μες  δρα� σεις  της  με κύ� ριο  με�λημα της  την

ασφα� λεια τού δικτύ� ού διανομη� ς, στοιχει�α πού σύνθε�τούν τη σύνεχώ� ς αναπτύξιακη�

πορει�α της Εταιρείας, καταδεικνύ� οντας τη ώς προ� τύπο λειτούργι�ας.

Σύνε�χισε  λε�γοντας  ο� τι  η  ΕΔΑ  ΘΕΣΣ, διεύ� ρύνε  τον  ενεργειακο�  σχεδιασμο�  της  για

περαιτε�ρώ διει�σδύση τού φύσικού�  αερι�ού, βασι�στηκε στην ύψηλη�  τεχνογνώσι�α της,

και  πρωτοπορώντας ανε�λαβε  την  πρώτοβούλι�α  για  την  τροφοδότηση  των

απομακρυσμένων περιοχών με CNG, δημιούργώ� ντας τις κατα� λληλες σύνθη� κες για

την α� ρση τού ενεργειακού�  αποκλεισμού�  για τις περιοχε�ς εκτο� ς δικτύ� ού.

Τα Διευθυντικά Στελέχη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
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Στην Θεσσαλι�α η� δη επώφελού� νται απο�  την χρη� ση τού φύσικού�  αερι�ού 13 περιοχές,

και  αναμε�νεται  να  τροφοδοτηθού� ν  επιπλε�ον   για  το  2019,  οι  Σοφάδες  του  Ν.

Καρδίτσας και η Αγιά του Ν. Λάρισας.

Κίτρινες ομπρέλες αντί των κίτρινων γιλέκων!

Παρα� λληλα  κατα�  την  ομιλι�α  τού  ο  Γενικός  Διευθυντής  το� νισε  ο� τι,  σκοπο�  της

Εταιρείας αποτελει�  η  διατήρηση  των  υψηλών  επιπέδων  ασφάλειας  του

δικτύου  μέσω  της  αδιάλειπτης  διανομής  φυσικού  αερίου  και   η

βελτιστοποίηση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στον  καταναλωτή.  Ιδιαι�τερη

ε�μφαση ε�δώσε στη δύναμικη�  της  Εταιρείας,  πού της επιτρε�πει  να ύλοποιει�  ε�ναν

μακροπρο� θεσμο στρατηγικο�   σχεδιασμού�  με τη με�γιστη οικονομικη�  αποδοτικο� τητα

ο� πού η σύνθη� κη της γεώγραφικη� ς διασπορα� ς δεν αποτελει� εμπο� διο.  

«Για  την  ΕΔΑ  ΘΕΣΣ,  επεση� μανε  ο  Γενικός  Διευθυντής, η  αποδοτικότητα  των

επενδύσεων για τους μετόχους, οι υψηλές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών με
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τα χαμηλότερα Τιμολόγια Διανομής στην Ελλάδα προς όφελος των  καταναλωτών

και ο επαγγελματισμός σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία του προσωπικού της

εταιρείας  χαρτογραφούν  το  τρίπτυχο  της  στρατηγικής  της  Εταιρείας».   Επιπλε�ον,

το� νισε ο� τι ο� λα τα παραπα� νώ επιτύγχα� νονται απο�  την  ΕΔΑ ΘΕΣΣ  σε  ε�να πλαι�σιο

διανομη� ς  μερισμα� τών  στούς  Μετόχους  ΔΕΠΑ  και  ΕΝΙ  ετησι�ώς  και  χώρι�ς  να

επιβαρύ� νεται  ο Κρατικο� ς Πρού. πολογισμο� ς.

Σύνεχι�ζοντας  την  ομιλι�α  τού  επεση� μανε  για  τη  Θεσσαλι�α  τα  ικανοποιητικα�

αποτελε�σματα της διει�σδύσης τού φύσικού�  αερι�ού, με το δι�κτύο να εξύπηρετει�  το

65% του πληθυσμού. O σύνολικο� ς αριθμο� ς σύμβολαι�ών στην περιοχη�  ξεπερνα�  τις

107.000 για  οικιακη� ,  εμπορικη�  και  βιομηχανικη�  χρη� ση,  με  ενεργο�  δι�κτύο  940

χιλιομε�τρών χαμηλη� ς πι�εσης 4bar  και 105,5 χιλιομε�τρών με�σης πι�εσης 19 bar.

Ο Δη� μαρχος Παλαμα�  εύχαρι�στησε την  Εταιρει�α  για την  πολύ� τιμη σύνεργασι�α  και

χαιρε�τησε το γεγονο� ς  ο� τι ο Παλαμα� ς ει�ναι απο�  τις πρώ� τες επαρχιακε�ς  πο� λεις πού

σύνδε�ονται με το δι�κτύο φύσικού�  αερι�ού. Υπογρα� μμισε δε το γεγονο� ς ο� τι οι κα� τοικοι

τού Παλαμα�  εκδη� λώσαν απο�  την πρώ� τη στιγμη�  ιδιαι�τερο ενδιαφε�ρον για την χρη� ση

τού  φύσικού�  αερι�ού,  ύποβα� λλοντας  κατα�  την  δια� ρκεια  της  προεγγραφη� ς  1500

αιτη� σεις σύ� νδεσης με το δι�κτύο τού φύσικού�  αερι�ού.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη,  546 28, Τηλ.: 2310 584000-1-2-3-4, Fax: 2310 546365
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Τηλ.: 2410 582300, Fax: 2410 582323

4



Τροφοδότηση του 1ου Δημοτικού Κτιρίου 

Κατα�  την ομιλι�α  τού  ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Αγοράς  της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,  κ.

Στεργιόπουλος  Μιχ. ανε�φερε ο� τι η  Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης –

Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)  λειτούργει� ώς Διαχειριστη� ς Δικτύ� ού Διανομη� ς τού Φύσικού�

Αερι�ού  στην  Περιφερειακη�  Ενο� τητα  της  Θεσσαλονι�κης  και  στην  Περιφε�ρεια

Θεσσαλι�ας σύ� μφώνα με τις Άδειε�ς της, η δια� ρκεια τών οποι�ών ε�χει ορισθει�  ε�ώς το

2043.  Η  Εταιρεία σε�βεται  απο� λύτα  το  νομικο�  και  ρύθμιστικο�  της  πλαι�σιο,  με

γνώ� μονα  τη  Λειτουργική  της  Ανεξαρτησία,  εκπληρώ� νοντας  πλη� ρώς  κα� θε

ύποχρε�ώση�  της. Οι καταναλώτε�ς μπορού� ν να επιλε�γούν ελεύ� θερα τον προμηθεύτη�

τούς απο�  τούς 17 Χρη� στες Διανομη� ς της αγορα� ς, οι οποι�οι δραστηριοποιού� νται στην

περιοχη�  της  Θεσσαλι�ας  καθώ� ς  και  τούς  αδειοδοτημε�νούς  επαγγελματι�ες  για  την

κατασκεύη�  τών εσώτερικώ� ν  εγκαταστα� σεών τούς. Επιπλε�ον, οι κύ� ριες  ύποχρεώ� σεις

της  Εταιρείας  σύνι�στανται  στη  διασφα� λιση  της  αξιοπιστι�ας  τού  δικτύ� ού,  στη

διατη� ρηση  ενο� ς  τεχνικα�  α� ρτιού  και  αποδοτικού�  δικτύ� ού  και  στην  τη� ρηση  τών

τεχνικώ� ν προδιαγραφώ� ν και απαιτη� σεών σχεδιασμού�  λειτούργι�ας και σύντη� ρησης,
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επιτύγχα� νοντας  ε�τσι  υψηλούς  στόχους  απόδοσης για  τη  δραστηριο� τητα  της

διανομη� ς. 

Τροφοδότηση του 1ου Οικιακού Καταναλωτή 

Η  Διευθύντρια Ανάπτυξης δικτύου και Νέων Συνδέσεων, κ.  Καλογήρου Ευθ.

τόνισε  το   μεγα� λο  ενδιαφε�ρον  τών  δημοτώ� ν,   με   τις    αιτη� σεις  σύ� νδεσης  να

ξεπερνού� ν της 1200 εκ τών οποι�ών   οι 125 ε�χούν ύπογρα� ψει σύ� μβαση σύ� νδεσης και

η  ΕΔΑ  ΘΕΣΣ  ε�χει  προχώρη� σει  στην  κατασκεύη�  τού  σημει�ο  διανομη� ς.  Ήδη  ε�χούν

τροφοδοτηθει�  οι  πρώ� τοι  οικιακοι�  καταναλώτε�ς   και  το  Δημοτικο�  κτι�ριο   τού

Παιδικού�  Σταθμού�  στην περιοχη�  τού Παλαμα� .  Σύμπλη� ρώσε ο� τι με�χρι το τε�λος τού

2023,   στην  περιοχη�  τού  Παλαμα�  προβλε�πεται  η  κατασκεύη�  δικτύ� ού  σύνολικού�

μη� κούς 9 χιλιόμετρων με επενδύ� σεις Δικτύ� ού και Σύνδε�σεών Καταναλώτώ� ν πού θα

ξεπερα� σούν  τα  2 εκ.  €.  Στην  περιοχη�  της  Θεσσαλι�ας  το� νισε  ο� τι,  με�χρι  ση� μερα η

Eταιρεία διαχειρι�ζεται    περισσο� τερούς απο�  103.000 μετρητε�ς φύσικού�  αερι�ού και

ειδικα�  στο  Νομό Καρδίτσας,  η  διει�σδύση  τού φύσικού�  αερι�ού  αγγίζει  το 60%
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μολονο� τι  η  περιοχη�  αδειοδοτη� θηκε  το  2009.  Ολοκληρώ� νοντας  την  ομιλι�α  της

ανε�φερε ο� τι  στο Νομό Καρδίτσας θα επενδυθούν πάνω από 7 εκ. €. σε δι�κτύα κα

σύνδε�σεις νε�ών καταναλώτώ� ν, σύ� μφώνα με το εγκεκριμε�νο προ� γραμμα ανα� πτύξης

της Εταιρει�ας.

Στην εκδη� λώση χαιρετισμο�  απηύ� θύνε με επιστολη�  τού ο Υπουργός Δικαιοσύνης ,κ.

Κωνσταντίνος Τσιάρας, χαρακτηρι�ζοντας την ώς  «εκδήλωση που σηματοδοτεί

πολλαπλά  οφέλη  για  τους  δημότες  της  περιοχής  ,οι  οποίοι  προσδοκούν

υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες  παροχής  ενέργειας  από  μια  αξιόπιστη

εταιρεία ,όπως η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.»
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