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Panagiota Stamati

From: Michail Stergiopoulos <m.stergiopoulos@edathess.gr>
Sent: Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023 6:29 μμ
To: Strategy and Development Division
Cc: Efthymia Kalogirou; General Manager - Office; General Manager - Secretariat
Subject: ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΑ ΘΕΣΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023-2032

Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2032 και αναφορικά με τη σύνδεση 
του μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού εισόδου Δρυμού/Λητής, θα επιθυμούσαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι. 
 
Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2031 του ΔΕΣΦΑ από τη ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4545/29.08.2022 - Απόφαση 
ΡΑΕ 666/2022), αναφέρεται ότι ο μετρητικός/ρυθμιστικός σταθμός εισόδου Δρυμού/Λητής προβλέπεται να 
ενταχθεί στο σύστημα από τον μήνα Απρίλιο 2023 σε νέα ημερομηνία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023. 
 
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προβλέπεται η σύνδεση των περιοχών της Λητής 
(Δίκτυο Διανομής), του Δρυμού (Δίκτυο Διανομής) και του Μελισσοχωρίου (Δίκτυο Διανομής) του Δήμου 
Ωραιοκάστρου το έτος 2023. Για την τροφοδότηση αυτών των περιοχών με φυσικό αέριο έως την έναρξη της 
προσεχούς χειμερινής περιόδου του έτους, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία του 
μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού εισόδου Δρυμού/Λητής, με τον οποίο θα γίνει η διασύνδεση του Δικτύου 
Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. 
 
Κατά συνέπεια, παρακαλούμε για την ένταξη στο σύστημα του μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού εισόδου 
Δρυμού/Λητής τουλάχιστον για την Φάση 1 έως τον μήνα Σεπτέμβριο 2023, χωρίς μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα 
που αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΦΕΚ Β’ 4545/29.08.2022 - Απόφαση ΡΑΕ 666/2022. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
 
Μιχάλης Στεργιόπουλος 
Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Αγοράς 
Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. 
Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, 546 28, Θεσσαλονίκη 
Φαρσάλων 219, 413 35, Λάρισα 
m.stergiopoulos@edathess.gr | www.edathess.gr 
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Αυτό το μήνυμα, οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό και στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό αρχεία είναι απολύτως 
εμπιστευτικές και ως εκ τούτου απόρρητες και δύνανται να αξιοποιηθούν μόνο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
απέβλεψε ο αποστολέας ως παραλήπτες. Σε περίπτωση που o αναγνώστης του παρόντος μηνύματος δεν είναι ο σκοπούμενος 
παραλήπτης, σας γνωστοποιείται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση, η αντιγραφή, η αποθήκευση, η διάδοση, η κοινοποίηση, ή 
διανομή του παρόντος μηνύματος ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό ή/και στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό 
έγγραφα σε οποιοδήποτε τρίτο. Αν εσφαλμένα παραλάβατε το παρόν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον αποστολέα και 
να διαγράψετε το παρόν από το σύστημά σας. Συνεπώς, η Εταιρεία, δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο του 
παρόντος μηνύματος και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία λόγω αποθήκευσης ή ανάγνωσης του 
παρόντος, καθυστερημένης διαβίβασης, υποκλοπής, αλλοίωσης ή μόλυνσης με ιούς.  
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This message, the information contained therein and its attachments, if any, are strictly confidential and may be used only by the 
individuals or entities that the sender intended to be the recipients. If the reader of this message is not the intended recipient, you 
are hereby notified that any use, copy, retention, dissemination, notification, distribution of this message and/or of the information 
contained therein and/or to the attached documents to any third party is strictly prohibited. If you received this message in error, 
please immediately notify the sender and delete this message from your system. Therefore, the Company bears no liability for the 
content of present e-mail and does not accept liability either for the disclosure of this message or for any errors, or omissions or 
viruses in its contents, which arise as a result of e-mail transmission. 


