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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SG2 

Τίτλος (Ελληνικά) Έξυπνο Δίκτυο Φυσικού Αερίου 

Τίτλος (Αγγλικά) Smart Gas Grid 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

 

Το προτεινόμενο έργο στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο του «Εργοστασίου του 

Μέλλοντος», 

εστιάζοντας στον τομέα της Διανομής Φυσικού Αερίου. Αντικείμενο του έργου 

αποτελεί η μελέτη, ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και καινοτόμων τεχνολογιών με 

σκοπό τη λειτουργία της 

επιχείρησης ΔΕΔΑ Α.Ε. με βάση τη φιλοσοφία και τις αρχές του «Εργοστάσιου του 

Μέλλοντος». Ο Τομέας 

των δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία 

αποτελεί μία από τις 

σημαντικές περιοχές εφαρμογής των συγκεκριμένων αρχών, καθώς εντάσσονται στις 

περιπτώσεις 

διαχείρισης κρίσιμων υποδομών. 

Το έργο προδιαγράφει τη σύμπραξη της επιχείρησης ΔΕΔΑ Α.Ε. και του Εργαστηρίου 

Οργάνωσης 

Παραγωγής (Τομεας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της 

Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), ενώ δύο επιπλέον εταιρείες, η 

Space Hellas και η 

Aratos Technologies θα απασχοληθούν στο έργο ως υπεργολάβοι. Η ΔΕΔΑ (Εταιρεία 

Διανομής Αερίου 

Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.) ιδρύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2017 και είναι αρμόδια για τις 

κατασκευές, επεκτάσεις 

και ενεργοποιήσεις δικτύων και παροχών Φυσικού Αερίου στο σύνολο της χώρας 

εκτός των περιοχών 

Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, ενώ έχει εκπονήσει για την επόμενη 20ετία 

ένα μεγάλο πρόγραμμα 

κατασκευών και επεκτάσεων δικτύου σε 18 πόλεις της Ελλάδας. 

Στα πλαίσια του έργου σε πρώτο στάδιο πρόκειται να γίνει ανάπτυξη πρωτότυπης 

αρχιτεκτονικής 

μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησης, προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες μίας 
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εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Η αρχιτεκτονική αυτή θα καλύπτει διαφορετικές 

οπτικές (views) του 

οργανισμού με στόχο να ολοκληρώνει όλα τα επίπεδα των πληροφοριακών 

συστημάτων του 

«Εργοστάσιου του Μέλλοντος». Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί μοντελοποίηση των 

επιχειρησιακών 

διαδικασιών της ΔΕΔΑ Α.Ε. με βάση την προηγούμενη αρχιτεκτονική και με την 

αξιοποίηση εξειδικευμένης 

εφαρμογής διοίκησης επιχειρησιακών διαδικασιών (BPMS), η οποία θα επιλεγεί στο 

πλαίσιο του έργου. 

Στη συνέχεια του έργου θα πραγματοποιηθεί μελέτη υλοποίησης του δικτύου 

επικοινωνιών της 

επιχείρησης, το οποίο θα αναπτυχθεί παράλληλα με το δίκτυο των αγωγών Φυσικού 

Αερίου. Το δίκτυο θα 

αποτελέσει τη βασική δομή επικοινωνίας των συστημάτων μετρήσεων και 

επόπτευσης με τα κεντρικά 

συστήματα συλλογής και διαχείρισης των εφαρμογών. Σε άμεση συνάρτηση θα 

υλοποιηθεί ο σχεδιασμός 

του κέντρου συλλογής δεδομένων, στο οποίο θα εφαρμοσθούν τεχνικές που θα 

εξασφαλίζουν την κάθετη 

επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων του Εργοστασίου του Μέλλοντος. 

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί σχεδιασμός και ανάπτυξη έξυπνης ασφαλούς 

πύλης προκειμένου να 

ανταλλάσσεται πληροφορία μεταξύ των έξυπνων μετρητών Φυσικού Αερίου και του 

κέντρου συλλογής 

δεδομένων με ταχύ, έξυπνο ασφαλή τρόπο. Εξάλλου η ΔΕΔΑ είναι υποχρεωμένη να 

έχει εγκαταστήσει 

μέχρι το 2020 έξυπνους μετρητές, ώστε να επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος 

αντικατάστασης του 80% των 

συμβατικών μετρητών. Επίσης θα αναπτυχθεί σύστημα παρακολούθησης των 

υφιστάμενων δικτύων 

(pipeline surveillance system) με αξιοποίηση σημάτων που θα λαμβάνονται από την 

οπτική ίνα, η οποία θα 

δουλεύει η ίδια ως αισθητήρας για την αναγνώριση φαινομένων, βλαβών ή και 

κακόβουλων ενεργειών που 

είναι δυνατό να επηρεάσουν τη λειτουργία των αγωγών. Η λήψη των σημάτων θα 

δρομολογεί τη 

δημιουργία προειδοποιήσεων, που με τη σειρά τους θα μπορούν να οδηγούν, είτε 

στην επέμβαση 

συνεργείων για την επίλυση των προβλημάτων, είτε σε αξιοποίηση μη επανδρωμένων 

εναερίων οχημάτων 
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για άμεσο επιτόπιο έλεγχο. 

Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί module επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) 

για την επικοινωνία 

μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και των αυτοματισμών στα διαφορετικά 

επίπεδα αρχιτεκτονικής 

πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΔΑ, αξιοποιώντας τεχνολογίες Cloud και την 

φιλοσοφία του Internet of 

Things (IoT) μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας ενσωματωμένων ετικετών 

(embedded tags) που θα 
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τοποθετηθούν σε νευραλγικά σημεία του κύκλου λειτουργίας της ΔΕΔΑ και σε όλα τα 

πάγια της εταιρίας. 

Στα πλαίσια αυτά θα σχεδιαστεί σύστημα παρακολούθησης του εξοπλισμού μέσω της 

ανάγνωσης 

έξυπνων ετικετών (smart tags) ώστε να είναι εφικτή η σε πραγματικό χρόνο 

παρακολούθηση της 

κατάστασης του εξοπλισμού, και θα προδιαγραφεί ο τρόπος ολοκλήρωσης του 

συστήματος αυτού με το 

σύστημα ERP της εταιρείας. 

Το ερευνητικό έργο αναμένεται να βελτιώσει τη συνολική οργάνωση της ΔΕΔΑ μέσω 

του αποδοτικού 

σχεδιασμού των επιχειρησιακών της διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των 

πληροφοριακών 

συστημάτων. Επίσης αναμένεται να υπάρξει αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 

πελατών της 

επιχείρησης αλλά και των τελικών καταναλωτών Φυσικού Αερίου μέσω της μείωση 

των βλαβών του 

δικτύου, ενώ θα υφίσταται αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχος του δικτύου 

και των λειτουργιών 

του μέσω της δημιουργίας του κέντρου συλλογής δεδομένων που θα αξιοποιεί το 

σύνολο των υφιστάμενων 

αυτοματισμών και θα παρακολουθεί τα στοιχεία της ΔΕΔΑ με αξιοποίηση 

τεχνολογιών Internet of Things. 

Επιπρόσθετα αναμένεται να υπάρχει αύξηση του βαθμού ασφαλείας λειτουργίας του 

δικτύου της ΔΕΠΑ με 

αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης και επέμβασης αλλά και 

ταυτόχρονη υποστήριξη 

της λήψης αποφάσεων μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων σε 

πραγματικό χρόνο. Τέλος, 
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θα υπάρχει εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού των 

φορέων που 

συμμετέχουν στο έργο σε μια σειρά από ζητήματα τεχνολογιών αιχμής και διάδοση 

των καλών πρακτικών, 

των αποτελεσμάτων και των κατευθυντήριων γραμμών του έργου σε επιχειρήσεις, 

πανεπιστήμια και 

φορείς που δεν εμπλέκονται απευθείας στο πρόγραμμα, μέσω των δράσεων 

δημοσιότητας. 

PROPOSAL ABSTRACT 

The proposed project is based on the theoretical background of the “Factory of the 

Future”, focusing on the 

field of Natural Gas Distribution. The aim of the project is to study, design and 

implement a series of 

actions and innovative technologies for the operation of DEDA S.A., based on the 

philosophy and 

principles of the “Factory of the Future”. The sector of Natural Gas Distribution 

Networks in which the 

company operates is one of the most important areas of application of these 

principles, as they are part of 

critical infrastructure management cases. 

The project specifies the partnership of DEDA S.A. and the Production Organization 

Laboratory (Sector of 

Industrial Management and Operational Research of Mechanical Engineering School 

of the National 

Technical University of Athens), while two additional companies, Space Hellas and 

Aratos Technologies, 

will be employed as subcontractors. DEDA S.A. was established on January 2, 2017 

and is responsible for 

the construction, expansion and activation of Natural Gas networks and utilities 

throughout the country 

except in the areas of Attica, Thessaly and Thessaloniki, while it has developed for 

the next 20 years a 

large program of construction and network extensions in 18 cities in Greece. 

As part of the project, at first a prototype modeling architecture of the company's 

business processes will 

be developed, tailored to the needs of a Natural Gas distribution company. This 

architecture will cover 

different views of the organization with the aim to integrate all levels of information 

systems in the "Factory 

of the Future". Modeling of the business processes of DEDA S.A. will then be 

implemented, based on the 
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previous architecture and using a BPMS application, which will be selected within the 

project. 

Subsequently, an implementation study on the company's communication network 

will take place, which 

will be developed alongside the Natural Gas pipeline network. The network will be 

the basic 

communication structure between measurement / supervision systems and the 

central control and 

management systems. In addition, the design of the data collection center will be 

implemented, in which 

specific techniques will be applied in order to ensure the vertical communication of 

the “Factory of the 

Future” information systems. 

In addition, smart secure gateway design and development will take place in order to 

exchange information 

between Smart Gas Meters and the data collection center in a fast and intelligent 

way. In addition, DEDA is 

obliged to install smart meters by 2020 in order to achieve the Community target of 

replacing 80% of 

conventional meters. A pipeline surveillance system will also be developed with the 

use of fiber-optic 

signals, which will itself work as a sensor for identifying faults or even malicious 

actions that may affect the 
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operation of the Pipelines. Receiving of signals will trigger warnings, which in turn will 

be able to lead either 

to the intervention teams to solve the problems or to the use of unmanned aerial 

vehicles for direct on-site 

inspection. 

Business Intelligence modules will then be developed to ensure communication 

between IT systems and 

automation at the different levels of DEDA IT architecture, utilizing Cloud 

technologies and the Internet of 

Things (IoT) philosophy through the use of embedded technology (Embedded tags) 

that will be placed at 

key points in the DEDA operating cycle and in all company assets. In this context, an 

equipment monitoring 

system will be designed by reading smart tags to enable real-time monitoring of the 

equipment condition 
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and the way this system will be integrated with the company's ERP system will be 

specified. 

The research project is expected to improve the overall organization of DEDA 

through efficient planning of 

its business processes, taking into account the role of information systems. It is also 

expected to increase 

the level of service of its customers as well as of the final Natural Gas consumers 

through the reduction of 

the network faults and the effective monitoring and control of the network and its 

functions through the 

creation of the data collection center. The data collection center will utilize all the 

existing automations and 

will monitor the data of DEDA with the use of Internet of Things technologies. 

Additionally, there is an expected increase in the operational safety of the DEPA 

network through the use 

of advanced monitoring and intervention technologies, as well as the simultaneous 

support of 

decision-making through the monitoring of critical parameters in real time. Finally, 

there will be training and 

know-how exchange between the staff involved in the project on a range of cutting-

edge technologies and 

publicity of good practices, results and project guidelines to businesses, universities 

and bodies not directly 

involved in the project, through dissemination actions.__ 

 


