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Μεταρρυθμίσεις της αγοράς φυσικού αερίου

• (1) Υποχρέωση νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού της
δραστηριότητας διανομής από τη δραστηριότητα προμήθειας
(κατάργηση των παρεκκλίσεων από Ευρωπαϊκή Οδηγία).

• (2) Όλοι οι πελάτες καθίστανται επιλέγοντες πελάτες από την 1η
Ιανουαρίου 2018. Τέλος στην αποκλειστικότητα προμήθειας
φυσικού αερίου των ΕΠΑ και ΔΕΠΑ.

• (3) Οι εναλλακτικοί προμηθευτές αποκτούν πρόσβαση χωρίς
διακρίσεις στα δίκτυα διανομής μέσω ρυθμιζόμενων τιμολογίων
και με διαφανείς κανόνες και προϋποθέσεις.

• (4) Οι ΕΠΑ μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν τον προμηθευτή τους
για όλες τις ποσότητες φυσικού αερίου.

• (5) Δευτερογενής Νομοθεσία: Κανονισμός Αδειών, Κανονισμός
Τιμολόγησης Δικτύων Διανομής, Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων
Διανομής, Κώδικας Προμήθειας.
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Δομή εταιρειών πριν το διαχωρισμό της διανομής από την προμήθεια
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ENI 49%

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Προμήθεια & Διανομή)

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Προμήθεια & Διανομή)

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Προμήθεια & Διανομή)

49%49% Shell

ΔΕΠΑ
(Προμήθεια & Διανομή) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΠΕ

65% 35%

51%

ΔΕΣΦΑ
(Μεταφορά & ΥΦΑ)

100%

35,5%

51% 51%



Δομή εταιρειών μετά το διαχωρισμό της διανομής από την προμήθεια
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ENI 49%

ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Προμήθεια)

EΔΑ ΘΕΣΣ
(Διανομή)

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Προμήθεια)

49%49% Shell

ΔΕΠΑ
(Προμήθεια)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΠΕ

65% 35%

51%

ΔΕΣΦΑ
(Μεταφορά & ΥΦΑ)

100%

35,5%

51% 51%

EΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Διανομή)

ΔΕΔΑ
(Διανομή)

49%

100%



Δευτερογενής νομοθεσία για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου
(1) 

➢ Η ΡΑΕ ενέκρινε κοινό Κανονισμό Τιμολόγησης για τα επτά (7) δίκτυα διανομής
φυσικού αερίου της χώρας μετά από δύο γύρους δημοσίων διαβουλεύσεων.

➢ Η μεθοδολογία τιμολόγησης βασίζεται στην ανάκτηση ενός ρυθμιζόμενου
απαιτούμενου εσόδου για κάθε Διαχειριστή βάσει μικτής μεθοδολογίας
απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων αλλά και κινήτρων προς το Διαχειριστή
μείωσης λειτουργικών εξόδων.

➢ Δίνονται κίνητρα στους Διαχειριστές για νέες επενδύσεις ανάπτυξης των δικτύων
καθώς και την αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου στα υπάρχοντα δίκτυα.

➢ Το 2018, θα γίνει η πρώτη αναθεώρηση των τιμολογίων διανομής, κυρίως για την
εισαγωγή βραχυχρόνιων τιμολογίων και τιμολογίων για τις εγκαταστάσεις CNG.
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Κανονισμός Τιμολόγησης Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 3067/26.09.2016)



➢ Η ΡΑΕ ενέκρινε κοινό Κώδικα Διαχείρισης για τα επτά (7) δίκτυα διανομής
φυσικού αερίου της χώρας μετά από δύο γύρους δημοσιών διαβουλεύσεων.

➢ Ο Κώδικας περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν στη διαχείριση, στη
λειτουργία, στη συντήρηση και στην ανάπτυξη των δικτύων διανομής.

➢ Κοινοί και διαφανείς κανόνες πρόσβασης προμηθευτών στα δίκτυα διανομής.
➢ Η ΡΑΕ έθεσε την τροποποίηση του Κώδικα σε Δημόσια Διαβούλευση.
➢ Θέσπιση μεθοδολογίας καθορισμού τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης, οι

τυπικές καμπύλες κατανάλωσης, πρότυπη σύμβαση χρήσης και σύνδεσης,
εγχειρίδια διαχείρισης & εκτάκτων αναγκών και έντυπο εγγυημένων υπηρεσιών
καθώς επίσης και διατάξεις για την πρόσβαση τρίτων στους αποσυμπιεστές των
απομακρυσμένων δικτύων.
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Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής         
(ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017)

Δευτερογενής νομοθεσία για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου
(2) 



Δευτερογενής νομοθεσία  για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου 
(3)

➢ Η ΡΑΕ έχει γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ (ΓΝΩΜ. 3/2017) σχετικά με την
τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Αφορά στη χορήγηση των ακόλουθων Αδειών :

➢ Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Αγωγοί Υψηλής Πίεσης, Εγκαταστάσεις
ΥΦΑ, Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης)

➢ Διανομή & Διαχείριση Δικτύου Διανομής (Αγωγοί Μέσης & Χαμηλής Πίεσης)

➢ Προμήθειας (εντός και εκτός δικτύων, CNG, LNG)
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Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου

Μόλις δημοσιευτεί ο Κανονισμός Αδειών, η ΡΑΕ θα προχωρήσει στη χορήγηση των 
Αδειών Διανομής & Διαχείρισης Δικτύων Διανομής στις ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ και 

ΔΕΔΑ (εγκρίνοντας παράλληλα τα προγράμματα ανάπτυξης) και των Αδειών 
Προμήθειας στις ΕΠΑ Αττικής και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας



Δευτερογενής νομοθεσία για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου 
(4) 

➢ Η ΡΑΕ έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση σχέδιο Κώδικα Προμήθειας Φυσικού
Αερίου. Ευχαριστούμε την αγορά για τα σχόλια.

➢ Εύκολη και χωρίς επιβάρυνση αλλαγή Προμηθευτή εντός του περιθωρίου των
3 εβδομάδων που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.

➢ Για την αλλαγή Προμηθευτή, η ΡΑΕ επιμένει στην αναγκαιότητα της επιτόπιας
εκκαθαριστικής μέτρησης της κατανάλωσης και στην αποπληρωμή των
οφειλών προς τον παλιό προμηθευτή.

➢ Η αλλαγή προμηθευτή πρέπει να γίνεται με γνώμονα την επιλογή καλύτερων
υπηρεσιών και φθηνότερων τιμολογίων από τους καταναλωτές και όχι ως
μέσο απαλλαγής από οφειλές.

➢ Η μετάβαση προς μία ανταγωνιστική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου
χρειάζεται οικονομικά υγιείς προμηθευτές και ξεκάθαρους και δίκαιους
κανόνες λειτουργίας.
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Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου



Ρυθμιστικό Πλαίσιο Δραστηριότητας CNG

➢ Η Αρχή μελετά την έγκριση πρότασης Διαχειριστή για την συμπερίληψη
στο Απαιτούμενο Έσοδο της Δραστηριότητας Διανομής της αλυσίδας
εφοδιασμού των απομακρυσμένων δικτύων. (Συμπιεστής-Φορτηγά-
Αποσυμπιεστής)

➢ Οι λόγοι για τους οποίους αξιολογείται αυτή η πρόταση είναι:

(α) Η τελική τιμή φυσικού αερίου που θα πληρώνουν οι καταναλωτές που θα
είναι συνδεδεμένοι στα απομακρυσμένα δίκτυα θα είναι 1/3 πιο χαμηλή.

(β) Θα υπάρχει μεγαλύτερη διείσδυση στα απομακρυσμένα δίκτυα
διανομής.

(γ) Οι πελάτες που θα είναι συνδεδεμένοι στα απομακρυσμένα δίκτυα
διανομής θα έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε προμηθευτή φυσικού
αερίου επιθυμούν.

(δ) Ο Διαχειριστής θα αναλάβει τη ασφάλεια εφοδιασμού των
απομακρυσμένων δικτύων.
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Στόχοι Μεταρρυθμίσεων 
1 ) Αύξηση Διείσδυσης Φυσικού Αερίου

(1) Ανάπτυξη των δικτύων σε νέες περιοχές
(2) Αύξηση της διείσδυσης στα υπάρχοντα δίκτυα.

➢ Απόζευξη της περαιτέρω ανάπτυξης των δικτύων διανομής από την προμήθεια
οδηγεί σε αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των δικτύων.

➢ Μεγαλύτερη διείσδυση φυσικού αερίου οδηγεί στην αύξηση του συντελεστή
χρησιμοποίησης των υποδομών και επιτάχυνση της ρυθμιστικής απόσβεσης τους,
χωρίς να αυξηθούν τα τιμολόγια διανομής για τον καταναλωτή.

Προωθητικά Μέτρα ΡΑΕ

➢ Η ΡΑΕ έχει θεσπίσει προωθητικά μέτρα με στόχο να αυξηθούν οι συνδέσεις των
δικτύων διανομής.

➢ Όλες οι νέες συνδέσεις εντάσσονται στην ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των
Διαχειριστών.

➢ Οι Διαχειριστές μπορούν να προτείνουν προγράμματα επιδότησης εσωτερικών
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το κόστος αυτό εισέρχεται στο απαιτούμενο
έσοδο.
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Στόχοι Μεταρρυθμίσεων 
2) Ενίσχυση του Ανταγωνισμού στην Προμήθεια

➢ Η μεγαλύτερη διείσδυση φυσικού αερίου οδηγεί σε αυξημένη πελατειακή
βάση.

➢ Η μεγαλύτερη πελατειακή βάση ενισχύει τον ανταγωνισμό στην προμήθεια
φυσικού αερίου γιατί οι αυξημένοι όγκοι δίνουν κίνητρα σε δυνητικούς
προμηθευτές να εισέλθουν στην αγορά.

➢ Κατ’ επέκταση δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος προς τους προμηθευτές
οι οποίοι θα προσφέρουν περισσότερες επιλογές και ανταγωνιστικότερα
τιμολόγια για τους καταναλωτές.

➢ Αναμένεται ότι οι συνδυαστικές προσφορές αερίου και ηλεκτρισμού θα έχουν
σημαντικές συνέργειες στην εμπορική δραστηριότητα των εταιρειών από τις
οποίες θα ωφεληθεί ο καταναλωτής με καλύτερες υπηρεσίες και τιμές.
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Στόχοι Μεταρρυθμίσεων 
3) Αποφυγή Κινδύνου Απαξίωσης Υποδομών
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➢ Η αναμενόμενη διείσδυση αποκεντρωμένων ΑΠΕ σε συνδυασμό με τεχνολογίες
αποθήκευσης και διαχείρισης της ζήτησης (DR), αναμένεται ότι θα μειώσει
σταδιακά τη χρήση φυσικού αερίου σε οικιακό και εμπορικό τομέα, λαμβάνοντας
υπόψη τους στόχους της Ε.Ε. για το 2030.

➢ Συνεπώς πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός απόσβεσης των υποδομών και αυτό
μπορεί να προέλθει μόνο από την αύξηση των όγκων κατανάλωσης ώστε να μην
αυξηθούν τα τιμολόγια.



Βασικοί Στόχοι των Μεταρρυθμίσεων στους τομείς των 
δικτύων διανομής και της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου

➢ Περιβαλλοντικά Οφέλη: Καλύτερη απόδοση της χώρας σε περιβαλλοντικούς
όρους με μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.

➢ Οικονομικά Οφέλη: Αύξηση των συνδέσεων και της πρόσβασης καταναλωτών σε
φθηνό καύσιμο. Μείωση του συνολικού ενεργειακού κόστους της χώρας.

➢ Απόσβεση Δικτύων: Ταχύτερη απόσβεση όλων των υποδομών (ΕΣΦΑ και δίκτυα
διανομής).

➢ Ανταγωνιστικότητα Αγοράς: Αύξηση του μεγέθους της αγοράς και κίνητρα σε
περισσότερους προμηθευτές να δραστηριοποιηθούν και να προσφέρουν
ανταγωνιστικές λύσεις προς τους καταναλωτές.
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Ειρήνη Ιακωβίδου
Συντονίστρια Διανομής & Λιανικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Τηλ: +30 210 3727022
e-mail:  iacovidesi@rae.gr

RAE
Πειραιώς 132, Αθήνα

Τηλ:  +30 210 3727400
e-mail : info@rae.gr

URL: www.rae.gr
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