
Αθήνα, 15/06/2020 

Προς: κ. N.Battilana, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

κ. Π. Χατζηγιάννη, Πρόεδρο, ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. 

κ. Λ. Μπακούρα, Γενικό Διευθυντή, ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε. 

κ. Μ. Τσάκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ΔΕΔΑ Α.Ε. 

κ. Ν. Μπακατσέλο, Πρόεδρο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

κ. Α. Μάνο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Θέμα: Δημοσίευση στοιχείων για τα μερίδια αγοράς των Προμηθευτών στο 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

Σχετικό: 1. Το υπ’ αριθμ. O-72212/11.06.2018 έγγραφο της ΡΑΕ προς τον 
Διαχειριστή ΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή μηνιαίων στοιχείων ενεργών 
Χρηστών ΕΣΦΑ» 

2. Το υπ’ αριθμ. Ο-71152/22.02.2018 έγγραφο της ΡΑΕ προς τους 
Διαχειριστές Δικτύων Διανομής με θέμα «Υποβολή μηνιαίων 
στοιχείων ενεργών Χρηστών Διανομής Φυσικού Αερίου» 

3. Η υπ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 0-81211/26.02.2020 επιστολή προς τους 
διαχειριστές φ.α. αναφορικά με Δημοσίευση Στοιχείων για τα 
μερίδια αγοράς 

Κωδικός: O-82729 

Σελίδες: 2 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 3 και 22 

του ν. 4001/2011 με στόχο τη διασφάλιση και την ενίσχυση της διαφάνειας και την 

προστασία των καταναλωτών στην άσκηση του δικαιώματος της ενημέρωσης, 

προκρίνει την δημοσιοποίηση μεριδίων αγοράς από την πλευρά των Διαχειριστών, 

σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο, σε ομοιόμορφή και τακτική βάση, με τον ακόλουθο 

τρόπο:  
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Kάθε Διαχειριστής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από το πέρας κάθε 

τριμήνου, θα πρέπει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τα παρακάτω στοιχεία, που 

αφορούν, το εν λόγω τρίμηνο αναφοράς και το δίκτυο που διαχειρίζεται συνολικά, 

όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την τελευταία ημέρα του εκάστοτε τριμήνου 

αναφοράς:  

(α) την καταγραφή των ενεργών Προμηθευτών/Χρηστών  

(β) τα μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) των ενεργοποιημένων μετρητών ανά επίπεδο 

τάσης ή πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν και  

(γ) τα μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) της καταναλωθείσας ενέργειας ανά επίπεδο 

τάσης ή πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν. 

Τα ως άνω στοιχεία παρακαλούμε όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 

εκάστοτε Διαχειριστή, μετά από την αποστολή τους στην Αρχή. 

Σε υλοποίηση της από 27.05.2020 Απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ. 

 

 
Με εκτίμηση, 

O Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Nικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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