
Αναλυτικά το σχήμα επιδότησης της ΕΔΑ Αττικής:

Κατηγορία σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς 
(kcal/h)

Επιδοτούμενο Ποσό 
(συμπ. ΦΠΑ)

Κεντρική Θέρμανση (πολυκατοικία) 

>200.000 €3.500 

170.001–200.000 €2.800 

120.001–170.000 €2.000 

35.001–120.000 €1.300 

<=35.000 €550 

Αυτόνομη θέρμανση 
(μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία)

Ανεξαρτήτως ισχύος €550 

Αυτόνομη θέρμανση 
με ανυψωτική στήλη (riser)

Ανεξαρτήτως ισχύος €550 

Οι τρέχουσες επιδοτήσεις & προσφορές με μια ματιά:

Πρόγραμμα Φορέας 
υλοποίησης Δικαιούχοι Επιδοτούμενα 

ποσά Διάρκεια Άλλες 
προσφορές Πληροφορίες

Επιδότηση μέσω 
ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπουργείο 
Ενέργειας & 
Περιβάλλοντος 
(Διαχειριστής ΕΔΑ 
Αττικής)

 Δικαιούχοι κοινωνικού 
εισοδήματος αλληλεγγύης 

 Ιδιοκτήτες κατοικιών  σε 
μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή 
μεμονωμένα διαμερίσματα 

 Σε περιοχές της Αττικής με τιμή 
ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 
€1.200/τ.μ. 

 Σε δήμους Πειραιώς, 
Ασπροπύργου, Νίκαιας-Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, Νέων Λιοσίων 
(Ιλίου), Ελευσίνας.  

 Έως €22.000 για 
κεντρική 
θέρμανση 
πολυκατοικίας 

Έως €8.000 για 
μονοκατοικία 

Έως €4.500 για 
αυτόνομη 
σύνδεση 
διαμερίσματος

Έως 
31/05/2018

Δωρεάν 
σύνδεση με το 
δίκτυο και 
τοποθέτηση 
μετρητή

www  .  ypeka  .  gr  
www  .  edaattikis  .  gr  
11322

Επιδότηση ΕΔΑ 
Αττικής

Εταιρεία Διανομής 
Αερίου Αττικής 

 Όλοι οι οικιακοί καταναλωτές  
είτε για κεντρική θέρμανση 
πολυκατοικίας, είτε για απλή 
αυτόνομη σύνδεση 
διαμερίσματος, ή αυτόνομη 
σύνδεση με ανυψωτική στήλη.  

 Έως 3.500 για 
κεντρική 
θέρμανση 
πολυκατοικίας

 €550 για απλή 
αυτόνομη 
σύνδεση ή με 
ανυψωτική 
στήλη

Μέχρι 
εξαντλήσεως 
διαθέσιμου 
ποσού

Δωρεάν 
σύνδεση με το 
δίκτυο και 
τοποθέτηση 
μετρητή

• www  .  edaattikis  .  gr  
• 11322

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε. λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου  
στην  Αττική  σύμφωνα  με  το  νέο  νομικό  πλαίσιο  για  τη  λειτουργία  της  λιανικής  αγοράς  φυσικού  αερίου.   Κύρια  
δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην  
Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό.  Αξιοποιώντας την πολύτιμη  
γνώση και εμπειρία της 15ετούς πορείας της στην Αττική, η ΕΔΑ Αττικής φέρνει καθημερινά το φυσικό αέριο στην «πόρτα»  
χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με αξιοπιστία και ασφάλεια.                                                                              
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