
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.    750 
Τροποποίηση της μεθοδολογίας καθορισμού των 

τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δη-

μιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη 

ωρομετρούμενων τελικών πελατών (Απόφαση 

ΡΑΕ 125/2018), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώ-

δικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αε-

ρίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017) και κωδικοποίηση 

σε ενιαίο κείμενο .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 9η Απριλίου 2020, η οποία 
συνεχίστηκε την 10,13 και 14 Απριλίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’), 
όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 80 αυτού.

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ»
(L 211/2009).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 312/2014 
της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση 
κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του 
φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (εφεξής, ο «Ευ-
ρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης»).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 589/2016 απόφασης της ΡΑΕ 
με θέμα «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του 
ν. 4001/2011» (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις αριθμ. 702/2017 (ΦΕΚ 3221/Β’/14.09.2017), 
298/2018 (ΦΕΚ  1507/Β’/02.05.2018) και 642/2018 
(ΦΕΚ 3334/Β’/10.08.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ και ισχύει 
(εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής» ή 
ο «Κώδικας»).

5. Την αριθμ. 125/2018 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση μεθο-
δολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών 
κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κα-
τανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών, σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων 
Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».

6. Την αριθμ. 223/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρο-
μετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανο-
μής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».

7. Την αριθμ. 224/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη 
ωρομετρούμενων τελικών πελατών του Δικτύου Δι-
ανομής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδι-
κα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου 
(ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».

8. Την αριθμ. 89/2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Επι-
καιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη 
ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Δια-
νομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύ-
ων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».

9. Την αριθμ. 888/16.01.2019 επιστολή της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (εφε-
ξής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.), με θέμα «Τυ-
πικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το έτος 2019» (αριθμ. 
ΡΑΕ Ι-253043/17.01.2019).

10. Την αριθμ. 3310/28.02.2019 επιστολή της εταιρείας 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., με θέμα «Επικαιρο-
ποίηση Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης» (αριθμ. ΡΑΕ 
Ι-255725/01.03.2019).

11. Την αριθμ. 15264/29.10.2019 επιστολή της εται-
ρείας ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., με θέμα «Επι-
καιροποίηση Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης» (αριθμ. 
ΡΑΕ Ι-270400/30.10.2019).

12. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Κώ-

δικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου: «1. 
Εντός δέκα (10) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
Κώδικα, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση 
μεθοδολογία καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστι-
κών κατανάλωσης για διαφορετικές κατηγορίες Τελικών 
Πελατών, καθώς και τυπικών καμπυλών κατανάλωσης, 
συνολικά και ανά κατηγορία Τελικών Πελατών, λαμβά-
νοντας ιδίως υπόψη τη χρήση Φυσικού Αερίου και τις 
τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. 2. Ο Διαχειριστής 
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αποδίδει σε κάθε Σημείο Παράδοσης το χαρακτηριστι-
κό κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του 
αντίστοιχου Τελικού Πελάτη, βάσει της εγκεκριμένης με-
θοδολογίας της παραγράφου 1, ενημερώνοντας ταυτό-
χρονα το Χρήστη Διανομής που εκπροσωπεί το Σημείο 
Παράδοσης μέσω του Μητρώου Πελατών που τηρείται 
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. 3. Ο Διαχειριστής οφείλει 
να ενημερώνει τους Χρήστες Διανομής σχετικά με τις 
τυπικές καμπύλες κατανάλωσης ανά κατηγορία Τελικών 
Πελατών. 4. Ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε επι-
καιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης κάθε 
κατηγορίας Τελικών Πελατών, εφόσον αυτό προκύπτει 
από την επεξεργασία νεότερων ιστορικών δεδομένων 
κατανάλωσης. 5. Ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει 
σε τροποποίηση των τυπικών χαρακτηριστικών κατα-
νάλωσης ενός Σημείου Παράδοσης, χρησιμοποιώντας 
ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης του Τελικού Πελάτη 
από τις πραγματικές καταγραφές μετρήσεων.».

Επειδή, Καμπύλη Κατανάλωσης είναι η χρονοσειρά 
που ορίζει το ημερήσιο ποσοστό κατανάλωσης επί της 
ετήσιας κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη την κατη-
γορία χρήσης, τη γεωγραφική περιοχή και τις ημέρες 
απόληψης Φυσικού Αερίου, βάσει της οποίας εκτιμάται η 
πραγματική κατανάλωση έκαστου μη ωρομετρούμενου 
Σημείου Παράδοσης. Οι Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης 
(ΤΚΚ) αποσκοπούν στο να αντιπροσωπεύουν τα τυπικά 
χαρακτηριστικά κατανάλωσης των μη-ωρομετρούμενων 
Τελικών Πελατών στο Δίκτυο Διανομής, και προσδιορί-
ζονται προκειμένου να εκτιμάται η ημερήσια κατανάλω-
ση Φυσικού Αερίου σε κάθε μη ωρομετρούμενο Σημείο 
Παράδοσης του Δικτύου Διανομής.

Επειδή, μία Καμπύλη Μετρήσεων, αποτελείται από μια 
σειρά από 365 τιμές (366 για τα δίσεκτα έτη), η οποία 
απεικονίζει την αθροιστική κατανάλωση φυσικού αερίου 
έως την Ημέρα d, ως ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης. 
Οι Καμπύλες Μετρήσεων δημιουργούνται χρησιμοποι-
ώντας μετρητικά δεδομένα των Σημείων Παράδοσης.

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 
42 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης: «Η μεθο-
δολογία πρόβλεψης για τις μη ημερησίως μετρηθείσες 
απολήψεις χρήστη του δικτύου βασίζεται σε στατιστικό 
μοντέλο ζήτησης στο πλαίσιο του οποίου σε κάθε μη 
ημερησίως μετρηθείσα απόληψη αποδίδεται κατατομή 
φορτίου, που αποτελείται από μαθηματικό τύπο για τη 
μεταβολή της ζήτησης αερίου σε σχέση με μεταβλητές, 
όπως η θερμοκρασία, η ημέρα της εβδομάδας, ο τύπος 
του πελάτη και οι περίοδοι διακοπών. Η μεθοδολογία 
υποβάλλεται σε διαβούλευση πριν από την έγκρισή της.».

Επειδή, κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (εφε-
ξής, «ΕΔΑ ΘΕΣΣ») και Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής 
Α.Ε. (εφεξής, «ΕΔΑ Αττικής»), κατάρτισε «Μεθοδολογία 
καθορισμού των χαρακτηριστικών κατανάλωσης των Μη 
Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών και δημιουργίας Τυ-
πικών Καμπυλών Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου» (εφε-
ξής, η «Μεθοδολογία») για τα δίκτυα αυτά (σχετικό 5).

Επειδή, η Μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη ως παραμέ-
τρους την κατηγορία του Τελικού Πελάτη, τη χρήση Φυ-
σικού Αερίου και τις κλιματολογικές συνθήκες (ανάλογα 

με τη γεωγραφική περιοχή), σε πλήρη συμφωνία τόσο με 
τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπη-
σης, όσο και με τις διατάξεις και το σκοπό του Κώδικα.

Επειδή, οι βασικές αρχές της Μεθοδολογίας συνοψί-
ζονται στα ακόλουθα:

i. Προσδιορίζονται οι βασικές παράμετροι που εκτι-
μάται ότι επηρεάζουν το προφίλ της κατανάλωσης ενός 
Τελικού Πελάτη και όλοι οι Τελικοί Πελάτες κατατάσσο-
νται σε κατηγορίες βάσει αυτών.

ii. Χρησιμοποιείται η διεθνής εμπειρία για τη δημιουρ-
γία Προκαταρκτικών Τυπικών Καμπυλών για κάθε κα-
τηγορία, προκειμένου δηλαδή να αποτυπωθεί η γενική 
μορφή της εξίσωσης που περιγράφει κάθε καμπύλη.

iii. Με βάση ιστορικά δεδομένα μέτρησης 2 (δύο) του-
λάχιστον προηγούμενων ετών που διαθέτει ο Διαχειρι-
στής, δημιουργούνται Καμπύλες Μετρήσεων για κάθε 
κατηγορία.

iv. Για κάθε κατηγορία, συγκρίνεται η Προκαταρκτική 
Καμπύλη Κατανάλωσης με την Καμπύλη Μετρήσεων, και 
πραγματοποιείται αριθμητική προσαρμογή της Προκα-
ταρκτικής Καμπύλης Κατανάλωσης, για τη δημιουργία 
της τελικής Τυπικής Καμπύλης Κατανάλωσης.

v. Για κάθε Τελικό Πελάτη εκτιμάται η Ετήσια Κατα-
νάλωσή του προκειμένου, πολλαπλασιαζόμενη κάθε 
Ημέρα d με το ποσοστό κατανάλωσης που αντιστοιχεί 
στην Ημέρα αυτή βάσει της οικείας ΤΚΚ, να είναι δυνατή 
η εκτίμηση της κατανάλωσής του για την Ημέρα d.

Επειδή, οι Διαχειριστές ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ Αττικής 
εφάρμοσαν τη Μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας τα έως 
τότε διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα και των τριών δι-
κτύων, Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, και οι ΤΚΚ 
εγκρίθηκαν με τα σχετικά 6 και 7, αντίστοιχα.

Επειδή, κατά την παρ. 3.6 της Μεθοδολογίας: «3.6 Επι-
καιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης -

α. Έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο Διαχει-
ριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τις απο-
κλίσεις, ανά ημέρα, που σημειώθηκαν μεταξύ των εκτι-
μηθέντων μέσω των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης 
καταναλώσεων και των διαθέσιμων πραγματικών με-
τρήσεων για κάθε κατηγορία Τελικών Πελατών, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 3.3, κατά το προηγούμενο 
έτος. Για τις κατηγορίες που η απόκλιση, κατά μέσο όρο 
και σε απόλυτη τιμή, υπερβαίνει το 3%, ο Διαχειριστής 
προβαίνει σε επικαιροποίηση των σχετικών καμπυλών 
επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται στις 
παραγράφους 3.4.2 και 3.4.3, λαμβάνοντας υπόψη και 
τα δεδομένα μετρήσεων του αμέσως προηγούμενου 
Θερμικού Έτους (πρόσθετο έτος αναφοράς).

β. Σε περίπτωση που είτε στη διάρκεια ενός Θερμικού 
Έτους συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής Τελικοί Πελάτες 
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ήδη διαμορφωμένες από 
τον οικείο Διαχειριστή ΤΚΚ είτε υπάρχουν συνδεδεμέ-
νοι Τελικοί Πελάτες για την κατηγορία των οποίων δεν 
υπάρχουν ιστορικά δεδομένα μετρήσεων τουλάχιστον 
2 Θερμικών Ετών, και μέχρι τη δυνατότητα έγκρισης της 
κατάλληλης για αυτούς ΤΚΚ, ο Διαχειριστή υποβάλλει 
προς έγκριση στη ΡΑΕ αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά 
με την προσωρινή εφαρμογή είτε α) των τιμών Προκα-
ταρκτικής ΤΚΚ βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, είτε 
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β) των τιμών εγκεκριμένης ΤΚΚ η οποία προσεγγίζει τη 
ζητούμενη κατηγορία.

Μετά την πάροδο δύο Θερμικών Ετών, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει προς έγκριση ΤΚΚ για την εν λόγω κατηγορία 
Τελικών Πελατών».

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, κάθε έτος, με τα νέα μετρητι-
κά δεδομένα, υπερτιθέμενα των παλαιότερων, παρέχουν 
νέες Καμπύλες Μέτρησης, βάσει των οποίων μπορούν να 
αξιολογηθούν εκ νέου οι Τυπικές Καμπύλες που χρησι-
μοποιούνται. Εάν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 
3.4.3.2 της Μεθοδολογίας, προκύψει ότι η Μέση Από-
σταση μεταξύ των καμπυλών Μετρήσεων και Τυπικής 
Καμπύλης, για κάθε κατηγορία πελατών, είναι μικρότερη 
ή ίση του 3%, συνάγεται ότι η ΤΚΚ απεικονίζει ορθά τη 
συμπεριφορά κατανάλωσης της κατηγορίας αυτής. Εάν 
προκύψει μεγαλύτερη Μέση Απόσταση Καμπυλών, το 
πολυώνυμο που προσεγγίζει τη συγκεκριμένη ΤΚΚ πρέ-
πει να επαπροσδιοριστεί για τυχόν καλύτερη σύγκλιση.

Επειδή, ως βάση για τους ανωτέρω υπολογισμούς έχει 
θεωρηθεί το θερμικό έτος, δηλαδή η χρονική περίοδος 
από την 1η Οκτωβρίου του έτους y-1 έως την 30η Σε-
πτεμβρίου του έτους y. Βάσει δε αυτού, η μεθοδολογία 
όρισε ότι η επικαιροποίηση των ΤΚΚ πρέπει να λαμβάνει 
χώρα έως το Φεβρουάριο κάθε έτους, προκειμένου να 
υπάρχει το χρονικό περιθώριο για α) τη λήψη όλων των 
μετρήσεων για καταναλώσεις έως και τον Οκτώβριο, και 
β) την επεξεργασία των δεδομένων όλου του προηγού-
μενου θερμικού έτους.

Επειδή, ωστόσο, από την πρώτη εφαρμογή στην 
πράξη της Μεθοδολογίας, διαπιστώθηκε ότι είναι πιο 
εύλογη η επικαιροποίηση των ΤΚΚ στη βάση ημερολο-
γιακού έτους, καθώς μία από τις κύριες παραμέτρους 
για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των ΤΚΚ 
είναι οι «ημέρες απόληψης ανά εβδομάδα», διότι α) οι 
καταναλώσεις των οικιακών καταναλωτών διαφέρουν 
μεταξύ καθημερινής και σαββατοκύριακου/αργίας, και 
β) για τις κατηγορίες Τ1 (Τεχνολογική – Βιομηχανική και 
Επαγγελματική Χρήση) και Τ2 (Τεχνολογική Χρήση και 
Θέρμανση) εξαιρούνται οι επίσημες αργίες. Επιβάλλεται, 
συνεπώς, η επικαιροποίηση των ΤΚΚ για κάθε ημερολο-
γιακό έτος, σύμφωνα με τις ημερομηνίες των σαββατο-
κύριακων και των αργιών του ελληνικού εορτολόγιου.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, κρίνεται εύλογη η μετάθεση 
της προθεσμίας της παραγράφου 3.6.α της Μεθοδολογί-
ας στο τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου 
να λαμβάνονται υπόψη τα μετρητικά δεδομένα του προ-
ηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Επειδή, κατόπιν της πρώτης εφαρμογής της επικαι-
ροποίησης, κρίθηκε χρήσιμη η αναδιατύπωση για απο-
σαφήνιση λεπτομερειών της διαδικασίας με στόχο την 
αρτιότερη αποτύπωση της Μεθοδολογίας.

Επειδή, οι Διαχειριστές εισηγήθηκαν και συμφωνούν 
με την προτεινόμενη τροποποίηση, όπως προκύπτει από 
τα σχετικά 8-11.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της ενότητας 3.6 του Παραρτή-

ματος της απόφασης 125/2018 με τίτλο «Μεθοδολογία 
καθορισμού των χαρακτηριστικών κατανάλωσης των 
Μη Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών και δημιουργίας 
Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου», ως 
εξής:

«3.6 Επικαιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατα-
νάλωσης

α. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε επόμενου έτους από 
την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τη Μέση Απόστα-
ση Καμπυλών (μετρήσεων και τυπικής καμπύλης κατα-
νάλωσης) για κάθε κατηγορία Τελικών Πελατών, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 3.3, κατά το προηγούμενο 
έτος. Για τις κατηγορίες που η απόκλιση, κατά μέσο όρο 
και σε απόλυτη τιμή, υπερβαίνει το 3%, ο Διαχειριστής 
προβαίνει σε επικαιροποίηση των σχετικών καμπυλών 
επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται στις 
παραγράφους 3.4.2 και 3.4.3, λαμβάνοντας υπόψη και 
τα δεδομένα μετρήσεων του αμέσως προηγούμενου 
Θερμικού Έτους (πρόσθετο έτος αναφοράς).

β. Η επικαιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατανά-
λωσης πραγματοποιείται εκ μέρους του Διαχειριστή για 
κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το ελλη-
νικό εορτολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές αργίες.

γ. Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να αναρτά στην 
ιστοσελίδα του, σε επεξεργάσιμη μορφή, τις αριθμητικές 
τιμές και τις αντίστοιχες καμπύλες κατανάλωσης που 
θα ισχύουν για κάθε έτος έως την 20η Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους.

δ. Σε περίπτωση που είτε στη διάρκεια ενός Θερμικού 
Έτους συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής Τελικοί Πελάτες 
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ήδη διαμορφωμένες από 
τον οικείο Διαχειριστή ΤΚΚ είτε υπάρχουν συνδεδεμέ-
νοι Τελικοί Πελάτες για την κατηγορία των οποίων δεν 
υπάρχουν ιστορικά δεδομένα μετρήσεων τουλάχιστον 
2 Θερμικών Ετών, και μέχρι τη δυνατότητα έγκρισης της 
κατάλληλης για αυτούς ΤΚΚ, ο Διαχειριστή υποβάλλει 
προς έγκριση στη ΡΑΕ αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά 
με την προσωρινή εφαρμογή είτε α) των τιμών Προκα-
ταρκτικής ΤΚΚ βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, είτε 
β) των τιμών εγκεκριμένης ΤΚΚ η οποία προσεγγίζει τη 
ζητούμενη κατηγορία.

Μετά την πάροδο δύο Θερμικών Ετών, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει προς έγκριση ΤΚΚ για την εν λόγω κατηγορία 
Τελικών Πελατών.».

2. Την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της Μεθοδο-
λογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών και 
τυπικών καμπυλών κατανάλωσης Τελικών Πελατών Δι-
κτύου Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το Παράρτημα που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας στους Διαχειριστές 
ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. 
και ΔΕΔΑ Α.Ε..
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Απριλίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020453005200016*
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