
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 729/2021 

 

Έγκριση επιστρεπτέων ποσών από την εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» 
με δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.» προς τους Επιλέγοντες Πελάτες της που 
είναι δικαιούχοι αντισταθμιστικών μέτρων βάσει των υπ’ αριθμ. 

1058/2020 και 1480/2020 αποφάσεων της ΡΑΕ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στην Αθήνα, την 23η Σεπτεμβρίου 2021, 

και 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179, εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 3, 13, 

15, 22 – 23, 80, 32 – 33, 36, 80Α, 80Γ, 82 και 88 του νόμου αυτού.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 

ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄94) και ιδίως το 

άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του νόμου αυτού. 

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (εφεξής, η «Οδηγία»), 

και ιδίως των άρθρων 32, 40 – 41 και 49 αυτής. 

4. Το  από  22.1.2010  Ερμηνευτικό  Σημείωμα  για  τις  Ανεξάρτητες  Ρυθμιστικές  Αρχές 

«Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal 

market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal 
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market in natural gas ‐ The Regulatory Authorities» 

(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010_01_21_the_regulatory_autho

rities.pdf). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 178065 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018, εφεξής: ο 

«Κανονισμός Αδειών»).  

6. Tις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (ΦΕΚ Α’ 97/17.5.1999), 

όπως ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999), 

όπως ισχύει.   

8. Την υπ’ αριθ. 1314/2018 απόφαση της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας διανομής φυσικού 

αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 5922/2018). 

9. Την υπ’ αριθ. 1315/2018 απόφαση της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης δικτύου 

διανομής φυσικού αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 

5916/2018). 

10. Την υπ’ αριθ. 589/2016 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 

Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ν.4001/2011» (ΦΕΚ Β’ 

487/20.02.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής, ο «Κώδικας»). 

11. Την  υπ’ αριθ. 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης 

Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων Αττικής, Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας» (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (εφεξής: ο «Κανονισμός Τιμολόγησης»). 

12. Την υπ’ αριθ. 346/2016 απόφαση της ΡΑΕ περί Έγκρισης Τιμολογίου για την χρέωση της 

Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής 

Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β΄ 3490/31.10.2016). 

13. Την υπ’ αριθ. 347/2016 απόφαση της ΡΑΕ περί Έγκρισης Τιμολογίου για την χρέωση της 

Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας 

(ΦΕΚ Β΄ 3537/3.11.2016). 

14. Το π. δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ 

Α΄ 121), όπως ισχύει. 
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15. Την υπ’ αριθμ. 1058/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τα 

τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας 

2009/73/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην ημεδαπή έννομη τάξη με τη διάταξη της παρ. 4 του 

άρθρου 15 του Ν. 4001/2011» (ΦΕΚ Β’ 3545/2020). 

16. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-288861/30.09.2020 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» με 

τον δ.τ. ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 1058/2020 απόφασης ΡΑΕ.    

17. Την υπ’ αριθμ. 1480/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

288861/30.09.2020 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Ε∆Α ΘΕΣΣ Α.Ε.» 

για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 1058/2020 Απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3545/2020)». 

18. To υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-84766/02.11.2020 έγγραφο της ΡΑΕ, με το οποίο ενημερώθηκε η 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την απόρριψη της αίτησης αναθεώρησης. 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-85939/26.01.2021 έγγραφο της ΡΑΕ, με το οποίο κοινοποιήθηκε 

στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ η υπ’ αριθμ. 1480/2020 απόφαση ΡΑΕ.  

20. Την υπ’ αριθμ. 234/2021 απόφαση ΡΑΕ «Κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.» για μη συμμόρφωση με 

την υπ’ αριθ. 1480/2020 Απόφαση ΡΑΕ». 

21. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι–298952/18.03.2021 υπόμνημα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε απάντηση της 

υπ’ αριθμ. 234/2021 απόφασης της ΡΑΕ για κλήση της εταιρείας σε παροχή έγγραφων 

εξηγήσεων με θέμα «Παροχή έγγραφων εξηγήσεων σε σχέση με την Αποφ. ΡΑΕ 234/2021». 

22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-300529/07.04.2021 έγγραφο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τίτλο 

«Επιστολές ΕΔΑ ΘΕΣΣ Ενημέρωσης στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης 1058/2020» με 

το οποίο προώθησε στη ΡΑΕ το σύνολο των επιστολών που απέστειλε προς τους Επιλέγοντες 

Πελάτες στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης ΡΑΕ 1058/2020». 

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-88143/11.06.2021 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Συμμόρφωση της 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις υπ’ αρ. 1058/2020 και 1480/2020 Αποφάσεις ΡΑΕ – Γνωστοποίηση 

μέτρων εφαρμογής». 

24. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-304964/18.06.2021 έγγραφο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με θέμα 

«Συμμόρφωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις υπ’ αριθμ. 1058/2020 και 1480/2020 Αποφάσεις ΡΑΕ 

– Γνωστοποίηση μέτρων εφαρμογής». 
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25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-305243/24.06.2021 έγγραφο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με θέμα «Πλήρες 

Ιστορικό ΕΒΙΚΕΝ». 

26. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-88431/01.07.2021 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Συμμόρφωση της 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις υπ’ αρ. 1058/2020 και 1480/2020 Αποφάσεις ΡΑΕ – Γνωστοποίηση 

μέτρων εφαρμογής». 

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306321/13.07.2021 έγγραφο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με θέμα 

«Συμμόρφωση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τις υπ’ αριθμ. 1058/2020 και 1480/2020 Αποφάσεις 

ΡΑΕ». 

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Ι. Επί της αρμοδιότητας της ΡΑΕ 

Επειδή,  η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 1058/2020 απόφασή της (σχετ. 15), προχώρησε στη 

λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε 

στην ημεδαπή έννομη τάξη με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011 για 

τους αναλυτικά διαλαμβανόμενους στην εν λόγω απόφαση λόγους. Τα εν λόγω 

αντισταθμιστικά μέτρα αφορούν στην τιμολόγηση των χρηστών των δικτύων διανομής 

φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και των δικτύων που διαχειρίζεται η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 

λόγω της προαναφερθείσας απόκλισης της τιμής των τεσσάρων (4) ευρώ ανά MWh που 

καθορίστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του 

άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων στους χρήστες 

και του τελικού τιμολογίου για τη χρέωση της βασικής δραστηριότητας για τη χρήση του 

δικτύου διανομής της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, όπως αυτό καθορίστηκε με τις 

υπ’ αριθμ.  346/2018 και 347/2028 αποφάσεις της ΡΑΕ αντίστοιχα.   

Επειδή, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθ. 1058/2020 απόφασή της, αποφάσισε συγκεκριμένα τα 

εξής: 

«1. Τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της 

μεταβατικής τιμής (14.08.2015) έως την έναρξη ισχύος της τελικής (01.12.2016). 

2.Τα αντισταθμιστικά μέτρα αφορούν σε όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες που κατά την 

περίοδο 14.08.2015 μέχρι 1.12.2016 χρεώθηκαν από τις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ 
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Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΔΕΠΑ, τιμολόγιο διανομής 4€/MWh, βάσει της οικείας 

διάταξης του νόμου 4336/2015. 

3.Τα αντισταθμιστικά μέτρα θα υπολογιστούν ως καταβλητέο ποσό Ε (σε €) εκ μέρους 

έκαστου Διαχειριστή, υπολογιζόμενου ως η διαφορά των ποσών α’ και β’, Ε = α – β, όπου:  

α:  το  τιμολόγιο  τέλους  χρήσης  δικτύου  που  πληρώθηκε  στον  αντίστοιχο Διαχειριστή 

από έκαστο Επιλέγοντα Πελάτη για το διάστημα από 14.08.2015 μέχρι 30.11.2016, βάσει 

της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε MWh και της εκ του νόμου χρέωσης 4€/MWh. 

Β: το αντίστοιχο τιμολόγιο που θα πλήρωνε ο ίδιος Επιλέγων Πελάτης αν ίσχυαν τα 

Τιμολόγια Διανομής 2015‐2016, όπως αυτά αναφέρονται ακολούθως για τις αντίστοιχες 

καταναλώσεις και δεσμεύσεις δυναμικοτήτων των ετών 2015 και 2016: 

Δίκτυο Διανομής Συντελεστής Χρέωσης 

Δυναμικότητας 

(€/MWh/h) 

Συντελεστής Χρέωσης 

Ενέργειας (€/MWh) 

 2015 2016 2015 2016 

Αττικής  4.753,1751 4.719,9028 0,8987 0,8924 

Θεσσαλονίκης 1.796,6439 1.784,0674 0,3302 0,3279 

Θεσσαλίας 2.061,0294 2.046,6022 0,3637 0,3612 

Στερεάς Ελλάδας 8.461,6247 8.402,3933 0,6480 0,6434 

Κεντρικής Μακεδονίας 5.238,4277 5.201,7588 0,4877 0,4843 

Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης 6.681,2419 6.634,4732 0,5246 0,5209 

Κορίνθου 6.737,1235 6.689,9636 0,8182 0,8125 

4.Οι εν λόγω Επιλέγοντες Πελάτες (δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων) θα λάβουν 

επιστροφή των ποσών σε συνέχεια γραπτής αίτησης προς τις εταιρείες ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. και ΔΕΔΑ Α.Ε. Έκαστος Διαχειριστής (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ), 
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υπολογίζει το ποσό προς επιστροφή, βάσει της παρούσας, και το υποβάλει προς έγκριση 

στη ΡΑΕ. Η απόδοση του ποσού βάσει και σχετικού διακανονισμού, λαμβάνει χώρα 

μετά την έγκριση του ποσού από την Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι Διαχειριστές οφείλουν 

να ενημερώσουν γραπτώς τους εν λόγω Επιλέγοντες Πελάτες για την παρούσα Απόφαση 

ΡΑΕ καθώς και για το δικαίωμα αίτησης, με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, εντός τριών (3) μηνών 

από τη δημοσίευση της παρούσας.5.Για τις ήδη αιτούσες εταιρείες της ΕΒΙΚΕΝ, με 

απόφαση της Αρχής, βάσει των ως άνω σχετικών αιτήσεών, θα εγκριθεί το προς επιστροφή 

ποσό ως αντισταθμιστικό μέτρο για τη μεταβατική περίοδο. Έκαστος Διαχειριστής θα 

υπολογίσει ανά Επιλέγοντα Πελάτη το ποσό των αντισταθμιστικών Μέτρων και θα 

διακανονίσει τον τρόπο εξόφλησης. 

6. Ο Διαχειριστής δύναται να καταβάλει το καταβλητέο ποσό Ε σε δόσεις, σε περίοδο 

όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας. […]». 

Επειδή, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση για την αναθεώρηση (σχετ. 16) της υπ’ 

αριθμ. 1058/2020 απόφασης, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε στο σύνολό της με την υπ’ 

αριθμ. 1480/2020 απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 17). Ήδη στις 02.11.2020 η ΡΑΕ είχε ενημερώσει 

εγγράφως την ΕΔΑ ΘΕΣΣ (σχετ. 18) σχετικά με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και 

την εφαρμογή αυτής με την τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το 

οποίο οι Διαχειριστές, μεταξύ των οποίων και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κλήθηκαν: (α) να 

ενημερώσουν μέχρι την 27η.11.2020 όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες – δικαιούχους των 

αντισταθμιστικών μέτρων για το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αίτηση για την 

επιστροφή των ποσών, (β) να προβούν εντός 10 ημερών από τη λήψη της σχετικής 

αίτησης έκαστου Επιλέγοντα Πελάτη – δικαιούχου στον υπολογισμό του προς επιστροφή 

ποσού και να το υποβάλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ, και (γ) να προβούν στον 

διακανονισμό με κάθε Επιλέγοντα Πελάτη σχετικά με τον τρόπο επιστροφής του 

εγκεκριμένου ποσού μέχρι τις 27.8.2025. 

Επειδή, η υπ’ αριθμ. 1480/2020 απόφαση ΡΑΕ εξειδίκευσε το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 

1058/2020 απόφασης της Αρχής ως προς τον τρόπο εφαρμογής των αντισταθμιστικών 

μέτρων, σε συνέχεια και της ως άνω σχετικής επιστολής με συναφές περιεχόμενο, 

καθορίζοντας αφενός χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

απόφασης, αφετέρου διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 

ως εξής: 
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«(α) Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

Α.Ε., ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες, που είναι 

δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων, περί του σχετικού δικαιώματός τους, καθώς και της 

διαδικασίας άσκησής του. Σχετικώς, οι Επιλέγοντες Πελάτες οφείλουν να υποβάλουν γραπτή 

αίτηση στον Διαχειριστή. Οι σχετικές επικοινωνίες δύνανται να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. (β) 

Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε., 

ο Διαχειριστής καλείται να ενημερώσει τη ΡΑΕ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, καθώς 

και για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι μέλη της ΕΒΙΚΕΝ. 

Η σχετική ενημέρωση επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

(γ) Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από Επιλέγοντα Πελάτη αίτησης 

αντισταθμιστικών μέτρων, ο Διαχειριστής προβαίνει στον υπολογισμό του ύψους του 

επιστρεπτέου ποσού και το υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η σχετική υποβολή 

κοινοποιείται στον Πελάτη. 

(δ) Η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους Επιλέγοντες Πελάτες του αναλογούντος 

ποσού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 27η Αυγούστου 2025, ήτοι εντός 

πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απόφασης ΡΑΕ 1058/2020. 

(ε) Ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση 

σε τριμηνιαία βάση, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει προκειμένου για την 

υλοποίηση των οριζομένων με τις Αποφάσεις της Αρχής. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται 

στους Επιλέγοντες Πελάτες - δικαιούχους αντισταθμιστικών μέτρων. Η ΡΑΕ αξιολογεί τη 

συμμόρφωση του Διαχειριστή και δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατ’ 

άρθρο 36 ν. 4001/2011.»  

Επειδή, δυνάμει της ανωτέρω διάταξης [μέρος 2(γ) του διατακτικού] της υπ’ αριθ. 1480/2020 

απόφασης ΡΑΕ και σύμφωνα με τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στην εν λόγω απόφαση και 

την υπ’ αριθ. 1058/2020 απόφασή της, η ΡΑΕ είναι αρμόδια για την έγκριση του 

υπολογισθέντος από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και υποβληθέντος στη ΡΑΕ προς έγκριση ύψους του 

επιστρεπτέου ποσού προς τους Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που είναι δικαιούχοι 

αντιστάθμισης. 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1058/2020 απόφαση ΡΑΕ σε συνδυασμό με 

το μέρος 2(δ) του διατακτικού της υπ’ αριθ. 1480/2020 απόφασης ΡΑΕ, η επιστροφή των 

ποσών από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στους Επιλέγοντες Πελάτες της δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρόνου, και δη εντός  

πέντε (5) ετών από τη  δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1058/2020, ήτοι 
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έως την 27.08.2025. Σε αυτό το πλαίσιο και για την εύθετη υλοποίηση των ανωτέρω 

προκρίνεται ως σκόπιμη η καταβολή των επιστρεπτέων κατά περίπτωση ποσών σε τριάντα έξι 

(36) άτοκες δόσεις από την 01.11.2021 έως την 31.10.2024.  

ΙΙ. Επί των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ  

Επειδή, με τις υπ’ αριθ. 1314/2018 και 1315/2018 αποφάσεις της ΡΑΕ χορηγήθηκαν 

στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» («ΕΔΑ ΘΕΣΣ») αφενός Άδεια Διανομής 

Φυσικού Αερίου αφετέρου Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου για τις 

περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Δυνάμει της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 

Διανομής Φυσικού Αερίου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ασκεί τις ρυθμιζόμενες ενεργειακές 

δραστηριότητες ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης δικτύου διανομής φυσικού 

αερίου στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο σχετικό κανονιστικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο.  

Επειδή, οι επιχειρήσεις που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες υποχρεούνται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4001/2011: «(α) να ασκούν τη 

δραστηριότητα τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και τις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της και τους όρους 

και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις άδειες τους. […] (γ) να ασκούν τη 

δραστηριότητά τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των Πελατών, 

όπως αυτά εξειδικεύονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις πράξεις που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του».  

Επειδή,  επί τη βάσει των ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος 2(γ) του 

διατακτικού της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1480/2020 και κατά τα αναλυτικώς 

διαλαμβανόμενα στην αυτή απόφαση και την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1058/2020, η ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από Επιλέγοντα Πελάτη 

αίτησης αντισταθμιστικών μέτρων, όπως προβεί σε υπολογισμό του ύψους του επιστρεπτέου 

ποσού και υποβολή του στη ΡΑΕ προς έγκριση. 

ΙΙΙ. Επί της εγκρίσεως των επιστρεπτέων στους Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

ποσών   
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Επειδή, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ  με το υπ’ αριθμ. 22 σχετικό έγγραφο γνωστοποίησε στη ΡΑΕ το 

σύνολο των επιστολών που απέστειλε προς τους Επιλέγοντες Πελάτες για την εφαρμογή των 

αποφάσεων ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1058/2020 και 1480/2020.  

Επειδή, από την επισκόπηση του περιεχομένου των συνημμένων στο υπ’ αριθμ. σχετικό 22 

επιστολές της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η ΡΑΕ διαπίστωσε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις ως άνω 

αποφάσεις της υπ’ αριθ. 1058/2020 και 1480/2020. Προς θεραπεία της εν λόγω παρέκκλισης 

και για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-

88143/11.06.2021 επιστολή της, κάλεσε την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μεταξύ άλλων, όπως αποστείλει 

διορθωτική επιστολή προς τους παραλήπτες των ενημερωτικών επιστολών σύμφωνα με 

το μέρος 2(α) του διατακτικού της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1480/2020 και, 

συμπληρωματικά των οριζομένων στο μέρος 2(γ) του διατακτικού της απόφασης ΡΑΕ 

υπ’ αριθ. 1480/2020, όπως υποβάλει τον υπολογισμό του ύψους του επιστρεπτέου ποσού 

ανά Επιλέγοντα Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

(α) Ο υπολογισμός των αντισταθμιστικών μέτρων αφορά στο σύνολο των Τελικών 

Πελατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που είχαν καταστεί Επιλέγοντες βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 82 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) κατά την περίοδο αναφοράς των αντισταθμιστικών 

μέτρων, ήτοι από 15.08.2015 μέχρι και 30.11.2016, συμπεριλαμβανομένων των 

Επιλεγόντων Πελατών που κατά την περίοδο εκείνη είχαν σε ισχύ συζευγμένη σύμβαση 

προμήθειας και διανομής Φυσικού Αερίου. 

(β) Για τον υπολογισμό της χρέωσης δυναμικότητας για τους ως άνω Πελάτες 

λαμβάνεται υπόψη η πραγματική Ωριαία Δυναμικότητα για την εν λόγω περίοδο (από 

15.08.2015 μέχρι 31.12.2015 και από 1.1.2016 μέχρι και 30.11.2016).  

Επειδή, κατόπιν περαιτέρω αλληλογραφίας με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ επί ζητημάτων 

συμμόρφωσης με τις υπ’ αριθ. 1058/2020 και 1480/2020 αποφάσεις (σχετ. 24), η ΡΑΕ 

με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο- 88431/01.07.2021 επιστολή της (σχετ. 26), κάλεσε την ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ όπως προχωρήσει στην άμεση αποστολή διορθωτικών ενημερωτικών επιστολών 

προς τους Επιλέγοντες Πελάτες της, οι οποίοι κατά την περίοδο αναφοράς των 

αντισταθμιστικών μέτρων είχαν σε ισχύ συζευγμένη σύμβαση προμήθειας και διανομής 

Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος 2(α) του διατακτικού της 

απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1480/2020.  

Επειδή, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-306321/13.07.2021 έγγραφό της (σχετ. 27), η ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ υπέβαλε στη ΡΑΕ τους υπολογισμούς της σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα προς 

τους Επιλέγοντες Πελάτες της, λαμβάνοντας υπόψη της την πραγματική Ωριαία 

Δυναμικότητα ανά μήνα, για κάθε μήνα των ετών 2015 και 2016.  

Επειδή, η ΡΑΕ προέβη σε διόρθωση των ποσών λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική Ωριαία 

Δυναμικότητα ανά έτος (και όχι ανά μήνα), για τα έτη 2015 και 2016. Η εν λόγω επιλογή άγει 
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σε ορθότερο εξ επόψεως ρυθμιστικής υπολογισμό των επιστρεπτέων κατά περίπτωση ποσών, 

καθότι συνάδει με το κανονιστικό περιεχόμενο των διατάξεων των  άρθρων 37 Α παρ. 7 του 

Κώδικα και 17 παρ. 3 του Κανονισμού Τιμολόγησης, λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι στο 

πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας έγκρισης των επιστρεπτέων ποσών, ως διαδικασίας 

διενεργούμενης σε χρονικό σημείο που έπεται της περιόδου αναφοράς των αντισταθμιστικών 

μέτρων (έτη 2015 – 2016),  είναι διαθέσιμα τα στοιχεία δυναμικότητας ανά Επιλέγοντα 

Πελάτη σε ετήσια βάση.  

Επειδή, η υπ’ αριθ. 1058/2020 απόφαση ΡΑΕ θέτει ως αποκλειστικούς δικαιούχους της 

οριζόμενης σε αυτήν αντιστάθμισης τους Επιλέγοντες Πελάτες που κατά την περίοδο από 

14.08.2015 έως 1.12.2016 χρεώθηκαν από τις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, 

ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΔΕΠΑ, τιμολόγιο διανομής 4 €/MWh, βάσει της οικείας διάταξης του 

Ν. 4336/2015 (σημεία 2, 4 και 5 του διατακτικού της απόφασης).  

Επειδή, αντιστοίχως, υπόχρεος καταβολής της αντιστάθμισης ορίζεται ο εκάστοτε (κατά 

τόπον) αρμόδιος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ΦΑ (σημεία 3 και 6 του διατακτικού). Εν 

προκειμένω, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ορίζεται ως υπόχρεος καταβολής της αντιστάθμισης που οφείλεται 

στους δικαιούχους Επιλέγοντες Πελάτες στα Δίκτυα Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 

ως εκ του νόμου καθολική διάδοχος των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», ως 

προς τη δραστηριότητα της διανομής φυσικού αερίου στις συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές (άρθρο 80Α του Ν. 4001/2011).   

Για τους παραπάνω λόγους: 

Αποφασίζει 

 

1. Την έγκριση επιστροφής των ακόλουθων ποσών από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τους 

Επιλέγοντες Πελάτες της: 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ) 

2015 2016 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΙΔΕΝΟΡ  €   75.185,21   €      151.008,10   €      226.193,31  

2 TOSOH  € 135.496,12   €      245.637,90   €      381.134,01  

3 20190001260863 - PELOPAC  €     3.187,72   €           7.267,86   €         10.455,58  

4 20190001337823 - ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ  €   16.936,21   €         43.091,95   €         60.028,17  

5 20190001709348 - ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ  €   38.513,16   €         91.776,10   €      130.289,26  

6 20190002326825 - ΕΛΒΟ  €     2.817,98   €           3.667,22   €           6.485,20  
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7 20190002048523 - ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
SELECT 

 €     7.217,21   €         19.288,38   €         26.505,58  

8 20190003245071 - ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  €     1.984,86   €           7.680,94   €           9.665,80  

9 20190003133893 - ΚΟΛΟΡΑ  €   35.981,14   €         91.577,48   €      127.558,62  

10 20190001944800 - PURIPLAST HELLAS  €     3.523,02   €           8.781,05   €         12.304,07  

11 20190003220397 - ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ  €     6.354,37   €         18.592,99   €         24.947,36  

12 20190003216837 - ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ  €   10.258,93   €         24.489,60   €         34.748,53  

13 20190000403423 - Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ ΕΡΜΗΣ  €   20.128,14   €         36.946,95   €         57.075,08  

14 20190000910503 - ΑΦΟΙ Ε. ΗΛΙΑΔΗ & ΣΙΑ  €     2.968,18   €           7.365,86   €         10.334,04  

15 20190002906775 - Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ  €        -   €           7.240,72   €           7.240,72  

16 20190002732408 - Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  €     6.916,53   €         15.214,73   €         22.131,26  

17 20190000547964 - Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  €     9.426,50   €         26.313,18   €         35.739,68  

18 20190001937421 - ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ  €     9.640,28   €         23.434,40   €         33.074,68  

19 20190001954962 - D.S. SMITH  €   10.304,21   €         26.396,68   €         36.700,89  

20 20190003211770 - Α. ΤΟΚΟΣ - Χ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

 €     3.119,14   €         11.674,75   €         14.793,89  

21 20190001864238 - ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  €     1.123,19   €           3.462,37   €           4.585,56  

22 20190000956368 - Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  €   13.429,28   €         34.001,43   €         47.430,71  

23 20190001283790 - ΒΙΟΣΤΑΜΠ  €   38.700,27   €      103.323,41   €      142.023,67  

24 20190003182959 - ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  €   26.721,12   €         75.125,19   €      101.846,31  

25 20190003292649 - ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ   €     5.295,72   €         13.004,30   €         18.300,03  

26 20190001341219 - ΤΙΤΑΝ  €     4.833,21   €           3.407,87   €           8.241,08  

27 20190000316296 - ΕΥΑΘ Α.Ε.  €   34.321,52   €      109.008,61   €      143.330,13  

28 20190000850616 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ  €        -   €         18.109,72   €         18.109,72  

29 20190000882518 - ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ  €     3.467,04   €           8.607,70   €         12.074,74  

30 20190002480093 - ΚΑΪΣΙΔΗΣ Ν.  €   14.473,42   €         16.463,91   €         30.937,34  

31 20190002511878 - ΕΔΕΣΜΑ  €     4.460,00   €         10.954,19   €         15.414,19  

  TOTAL  €  546.783,66   €   1.262.915,54   €   1.809.699,20  

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

2015 2016 ΣΥΝΟΛΟ 

1 SOVEL  €   42.928,14   €       57.756,15   €  100.684,29  

2 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α  €   90.409,27   €    325.134,87   €  415.544,14  

3 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Β  €   31.094,39   €    152.754,35   €  183.848,74  

4 POLISAN  €          -     €    193.956,71   €  193.956,71  

5 ΜΕΤΚΑ  €     2.165,34   €      11.174,53   €     13.339,88  

6 20350001788083 - ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ  €     4.318,90   €      13.571,09   €     17.889,99  

7 20310000710178 - EXALCO  €   14.529,87   €      36.491,00   €     51.020,87  

8 20350002354486 - ΒΙΟΜΑΡ ΕΛΛΑΣ  €   12.365,46   €       30.350,39   €     42.715,85  

9 20350001108287 - SHM HELLAS ΠΗΛΙΟΝ  €          -     €               60,30   €            60,30  

10 20350001184005 - ΜΑΝΟΣ  €    6.041,28   €       11.585,64   €     17.626,92  

11 20310002460942 - EXALCO  €    12.769,25   €      34.283,82   €     47.053,07  

12 20350001926486 - 304 ΠΕΒ  €    3.350,16   €             -     €       3.350,16  

13 20310000843038 - ΜΠΕΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  €          -     €         6.795,80   €       6.795,80  

14 20310002438130 - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ  €     4.623,51   €       11.931,90   €     16.555,42  



 - 12 - 

15 20310001701350 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 

 €   15.089,24   €       42.109,07   €     57.198,31  

16 20310001572925 - ΛΑΒΥΣ  €   19.889,37   €       36.180,65   €     56.070,02  

17 20350002030206 - Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  €     4.114,87   €       13.453,20   €     17.568,07  

18 20310002038280 - FRACASSO HELLAS  €     4.736,70   €             -     €       4.736,70  

19 20350001405583 - ΒΙΣ  €     3.710,97   €       16.812,77   €     20.523,75  

20 20350001925331 - KNAUF AQUAPANEL  €          -     €         8.914,68   €       8.914,68  

21 20310000270232 - COSMOS ALUMINIUM  €   12.383,33   €       35.463,78   €      47.847,11  

22 20310003043504 - ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ  €   18.551,97   €       58.146,23   €      76.698,20  

23 20450001851812 - ΑΦΟΙ ΜΑΤΗ  €          -     €         1.081,62   €        1.081,62  

24 20350001460630 - SHM HELLAS ΠΗΛΙΟΝ  €         898,63   €         6.626,10   €        7.524,72  

25 20310003394366 - ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

 €   21.626,69   €       16.229,82   €      37.856,51  

  TOTAL  €  325.597,36   € 1.120.864,47   € 1.446.461,83  

 

 

2. Την καταβολή των κατά τα ανωτέρω εγκριθέντων επιστρεπτέων ποσών στους 

Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε τριάντα έξι (36) άτοκες δόσεις από 1.11.2021 έως 

31.10.2024. 

3. Η «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.» οφείλει να 

αναρτήσει στην ιστοσελίδα της την παρούσα απόφαση. 

4. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Αρχής. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

   Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, κατά της 

παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

δημοσίευση ή την κοινοποίησή της. 
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