Επεκτείνεται
το
δίκτυο
φυσικού αερίου στην Αττική
κατά 100 χλμ.
Στην επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε νέες
περιοχές στοχεύει η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ
Αττικής). Παράλληλα, σε κοινό βηματισμό με τις τοπικές Αρχές
πολλών δήμων της χώρας, επιδιώκεται μεγαλύτερη διείσδυση του
φυσικού αερίου, όπως επισήμανε μιλώντας στο “Βήμα” και στη Μ.
Τράτσα ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ Αττικής, κ. Δημήτριος
Παπακώστας.
Ο ίδιος αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά του
φυσικού αερίου και εκφράζει την πεποίθηση για αύξηση της
κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15% την επόμενη πενταετία.
Παράλληλα, η ΕΔΑ Αττικής αναζητεί… πυξίδα για την τροφοδοσία
απομακρυσμένων από το δίκτυο περιοχών με την προώθηση
κοινοπρακτικών σχημάτων και εξετάζει τις προοπτικές ακόμη και
για τηλεθέρμανση.
Από την 1η Ιανουαρίου η αγορά φυσικού αερίου άνοιξε. Οι
καταναλωτές είναι διστακτικοί στην αλλαγή παρόχου;
«Η λίστα στο Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας απαριθμεί 40 άδειες, εκ των οποίων οι 38 είναι
άδειες προμήθειας φυσικού αερίου και δύο άδειες ανεξάρτητου
συστήματος φυσικού αερίου. Στη λίστα υπάρχουν πάροχοι γνωστοί
στο ευρύ κοινό λόγω της γενικότερης δραστηριότητάς τους στον
χώρο της ενέργειας, αλλά και νέοι παίκτες. Σίγουρα αυτοί που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας εδώ και χρόνια
είναι ήδη έτοιμοι για την αγορά, ενώ οι νεότεροι, παρότι έχουν
την άδεια, δεν έχουν ενημερώσει ακόμα τους καταναλωτές για τις
υπηρεσίες τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα περάσει
κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ωριμάσει η αγορά. Οι
καταναλωτές είναι ακόμα διστακτικοί στην επιλογή παρόχου».

Υπάρχει ωστόσο ενδιαφέρον για νέες συνδέσεις. Πόσες νέες
αιτήσεις έχετε έως τώρα;
«Από το 2001 που ξεκίνησε η δραστηριοποίηση της ΕΔΑ Αττικής
και τους αρχικούς 8.000 πελάτες της παλαιάς ΔΕΦΑ (Δημοτική
Εταιρεία Φωταερίου Αθηνών), σήμερα τροφοδοτούμε με φυσικό
αέριο περίπου 320.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη
την Αττική και σε περιοχές εκτός λεκανοπεδίου, όπως το Θριάσιο
Πεδίο και τα Μεσόγεια. Το 2017 η εταιρεία πραγματοποίησε
14.000 νέες συμβάσεις σύνδεσης, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ και
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο πρόγραμμα επιδότησης της ΕΔΑ
Αττικής. Το συνολικό ποσό της ενέργειας που διακινήθηκε στην
Αττική παρουσίασε αύξηση κατά 9% το 2017 σε σύγκριση με το
2016. Την επόμενη πενταετία αναμένεται μια σταδιακή αύξηση της
κατανάλωσης που θα προσεγγίσει το 15%».
Για το 2018;
«Με το Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης να βρίσκεται για
δεύτερη χρονιά σε ισχύ, έχουμε ήδη συνάψει συμβάσεις σύνδεσης
για 2.000 περίπου καταναλωτές. Αυτές οι συμβάσεις βρίσκονται
στη φάση υλοποίησης και έχουμε δεχθεί άλλες τόσες αιτήσεις, οι
οποίες βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης. Το ενδιαφέρον είναι
ότι το 90% των νέων συμβάσεων αφορά αυτόνομες θερμάνσεις».
Η πρόβλεψή σας για τα επόμενα χρόνια;
«Η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί για συνδέσεις στην Αττική
καθώς το άνοιγμα της αγοράς και ο ανταγωνισμός θα δώσουν
περισσότερα κίνητρα στους καταναλωτές. Πρωταρχικός στόχος της
ΕΔΑ Αττικής είναι η εκμετάλλευση του υφιστάμενου δικτύου της.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πύκνωση των συνδέσεων στο υπάρχον
δίκτυο που συνεπάγεται τροφοδοσία σε όλο και περισσότερα
νοικοκυριά. Παράλληλα, στοχεύουμε στην επέκταση του δικτύου.
Την επόμενη πενταετία αναμένεται να τοποθετηθούν περί τους
25.000 νέους μετρητές βάσει των πιο ρεαλιστικών σεναρίων».
Για τι επενδύσεις μιλάμε;

«Για τα επόμενα έτη, βάσει του πενταετούς Προγράμματος
Ανάπτυξης Δικτύου, η ΕΔΑ Αττικής προγραμματίζει την κατασκευή
100 χλμ. νέου δικτύου, συνολικού ύψους επένδυσης 9 εκατ. ευρώ.
Η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά μόνο επεκτάσεις νέων δικτύων για
συνδέσεις, αλλά και σημαντικά έργα που στόχο έχουν την
υποστήριξη και την αναβάθμιση της δυναμικότητας του
υφιστάμενου δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανοποίηση
της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης».
Σε αυτά τα έργα συγκαταλέγονται και τα έργα αντικατάστασης του
παλαιού δικτύου της ΔΕΦΑ στο κέντρο της Αθήνας;
«Το παλιό δίκτυο χρονολογείται από τη δεκαετία του ’50 (το
παλαιότερο) και εντεύθεν. Τα επόμενα πέντε χρόνια
προγραμματίζεται η σταδιακή αντικατάσταση 20 περίπου χλμ.
χυτοσιδήρου του δικτύου από τα 75 χλμ. που έχουν εναπομείνει».
Εχετε ξεκινήσει ένα πενταετές πλάνο ανάπτυξης για σύνδεση
48.000 «έξυπνων» μετρητών. Εχει προχωρήσει η εγκατάσταση;
«Η ΕΔΑ Αττικής υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την
εγκατάσταση 1.000 “έξυπνων” μετρητών. Εχουν εγκατασταθεί ήδη
οι μισοί, προκειμένου να αξιολογηθούν διάφορες πλατφόρμες
επικοινωνίας και διαχείρισης. Στόχος μας είναι η ταχύρρυθμη
εγκατάσταση “έξυπνων” μετρητών και η παράλληλη αξιοποίηση των
υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής που έχουμε ήδη αναπτύξει
γι’ αυτόν τον σκοπό. Στους περισσότερους “έξυπνους” μετρητές
μπορεί να εφαρμοστεί τηλε-αποκοπή και τηλεμέτρηση».
Πόσες αποκοπές έχετε λόγω χρεών;
«Τα αιτήματα αποκοπών λόγω χρεών πραγματοποιούνται κυρίως την
άνοιξη, με τη λήξη της περιόδου θέρμανσης, και συνήθως
επανασυνδέονται πριν από την έναρξη του χειμώνα. Το πλήθος των
αιτημάτων αποκοπών και επανασυνδέσεων αντιστοιχεί περίπου στο
4% του ενεργού πελατολογίου».
Οσον αφορά τη μετοχική σχέση ΔΕΠΑ και Shell στην ΕΔΑ Αττικής
(βάσει των συμφωνιών θεσμών – κυβέρνησης για τα ενεργειακά

ζητήματα), πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις;
«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και γι’ αυτό
δεν μπορούμε να μιλήσουμε δημόσια. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες
και συμφωνητικά εχεμύθειας».
Καθαρή και φθηνή ενέργεια
Πώς σχεδιάζετε να προχωρήσετε την επέκταση του δικτύου σε
περιοχές όπου το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι μικρό και
επενδυτικά μπορεί να μην συμφέρει;
«Ηδη είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με δήμους (π.χ.
Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής, Βριλησσίων, Χαλανδρίου,
Περιστερίου, Αιγάλεω κ.ά.) για μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στο
υφιστάμενο δίκτυο. Αν μπορούν να εξασφαλίσουν σε μια περιοχή
έναν ικανοποιητικό αριθμό πελατών ώστε να συμφέρει μεσομακροπρόθεσμα η επένδυση, η εταιρεία θα προχωρήσει στην
επέκταση του δικτύου. Συζητούμε για μια επικερδή για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη προοπτική, κατά την οποία οι τοπικές Αρχές
θα εξασφαλίσουν καθαρή, φθηνή ενέργεια για τους δημότες τους
και εμείς επέκταση του δικτύου μας».

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
«Μια σκέψη που επεξεργαζόμαστε είναι να ενισχύσουμε και να
διευκολύνουμε τη χρήση οικιακών συσκευών φυσικού αερίου –
σήμερα οι έλληνες καταναλωτές χρησιμοποιούν αέριο κυρίως για
θέρμανση – σε συνεργασία με εισαγωγείς και βιομηχανίες.
Επιπλέον, θα ήθελα να προωθήσω κοινοπρακτικά σχήματα για την
τροφοδοσία με αέριο περιοχών απομακρυσμένων από το δίκτυο ή
ακόμη και για τηλεθέρμανση».

