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Επικαιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη 

ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής Φυσικού 

Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 

487/20.02.2017) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 15 Ιανουαρίου 2020, και 

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 Α΄ 179), όπως ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L 

211/2009). 

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 «Ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης»). 

4. Την υπ’ αριθμ. 589/2016 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

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

487/20.02.2017, εφεξής ο «Κώδικας»), καθώς και τις 702/2017 (ΦΕΚ Β’ 

3221/14.09.2017), 298/2018 (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018) και 642/2018 (ΦΕΚ Β’ 

3334/10.08.2018) Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 

5. Την υπ’ αριθμ. 125/2018 Απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση μεθοδολογίας καθορισμού τυπικών 
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χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη 

ωρομετρούμενων τελικών πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης 

Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017)». 

6. Την υπ’ αριθμ. 223/2018 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση των τυπικών καμπυλών 

κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής Φυσικού 

Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης 

Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017)». 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 888/16.01.2019 επιστολή της Εταιρείας Διανομής Αερίου 

Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (εφεξής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.), με θέμα 

«Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το έτος 2019» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

253043/17.01.2019). 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3310/28.02.2019 επιστολή της εταιρείας ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-

Θεσσαλίας Α.Ε., με θέμα «Επικαιροποίηση Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης» (αριθμ. 

πρωτ. ΡΑΕ Ι-255725/01.03.2019). 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15264/29.10.2019 επιστολή της εταιρείας ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-

Θεσσαλίας Α.Ε., με θέμα «Επικαιροποίηση Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης» (αριθμ. 

πρωτ. ΡΑΕ Ι-270400/30.10.2019). 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 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 

χαρακτηριστικών κατανάλωσης για διαφορετικές κατηγορίες Τελικών Πελατών, καθώς και 

τυπικών καμπυλών κατανάλωσης, συνολικά και ανά κατηγορία Τελικών Πελατών, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη χρήση Φυσικού Αερίου και τις τοπικές κλιματολογικές 

συνθήκες.  2. Ο Διαχειριστής αποδίδει σε κάθε Σημείο Παράδοσης το χαρακτηριστικό 

κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αντίστοιχου Τελικού Πελάτη, βάσει της 

εγκεκριμένης μεθοδολογίας της παραγράφου 1, ενημερώνοντας ταυτόχρονα 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 επικαιροποίηση 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 κατανάλωσης ενός Σημείου Παράδοσης, 

χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης του Τελικού Πελάτη από τις πραγματικές 

καταγραφές μετρήσεων.».   

Επειδή, οι Διαχειριστές ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. υπέβαλαν 

προς τη ΡΑΕ κοινή μεθοδολογία προς εκπλήρωση της υποχρέωσης σύμφωνα με την παρ. 1 
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του άρθρου 21 του Κώδικα. 

Επειδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την υπ’ αριθμ. 125/2018 Απόφασή της ενέκρινε τη 

μεθοδολογία καθορισμού τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας Τυπικών 

Καμπυλών Κατανάλωσης (ΤΚΚ) μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών, σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Κώδικα.  

Επειδή, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. υπέβαλε 

πρόταση για τις Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για τα δίκτυά της, βάσει της μεθοδολογίας 

του Παραρτήματος της Απόφασης, η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 223/2018. 

Επειδή, στην παράγραφο 3.6 του Παραρτήματος της Απόφασης 125/2018, εξειδικεύτηκε ο 

χρόνος και τρόπος επικαιροποίησης των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης ως εξής: «α. Έως 

το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τις 

αποκλίσεις, ανά ημέρα, που σημειώθηκαν μεταξύ των εκτιμηθέντων μέσω των Τυπικών 

Καμπυλών Κατανάλωσης καταναλώσεων και των διαθέσιμων πραγματικών μετρήσεων 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).». 

Επειδή, η εταιρεία ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. με το σχετικό 8 τεκμηρίωσε το γεγονός 

ότι προτίθεται να υποβάλει την προβλεπόμενη ως άνω έκθεση αποκλίσεων και την 

επικαιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης τον Οκτώβριο 2019, προκειμένου:  

(α) να ενσωματωθούν τα μετρητικά δεδομένα ενός νέου ολοκληρωμένου θερμικού έτους 

(Οκτώβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2019), δεδομένου ότι η πρώτη απόφαση έγκρισης ΤΚΚ 

εκδόθηκε τον Μάρτιο 2018, και (β) οι νέες καμπύλες να έχουν εφαρμογή για ένα 

ημερολογιακό, και όχι θερμικό, έτος (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020), δεδομένου ότι μία από 

τις κύριες παραμέτρους για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των ΤΚΚ είναι οι ημέρες 

απόληψης ανά εβδομάδα και οι ακριβείς ΤΚΚ πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα βάσει 

των σαββατοκύριακων και των επίσημων εθνικών αργιών του έτους.  

Επειδή, κατά τα ανωτέρω, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας υπέβαλε με το σχετικό 9: α) 

έκθεση αποκλίσεων σε σχέση με τις προηγούμενες εγκεκριμένες Καμπύλες, και β) 

επικαιροποιημένες ΤΚΚ για το έτος 2020. 

Επειδή, κατ’ εφαρμογήν της μεθοδολογίας της υπ’ αριθμ. 125/2018 Απόφασης της Αρχής, 

στην Έκθεση Αποκλίσεων έγινε σύγκριση των Τυπικών Καμπυλών που δημιουργήθηκαν 

βάσει των μετρητικών δεδομένων των ετών 2014-2017 (Απόφαση ΡΑΕ 223/2018) με τις 

καμπύλες μέτρησης του έτους 2018 και διαπιστώθηκε ότι από τις 16 κατηγορίες, στις 10 η 

απόκλιση είναι αποδεκτή, δηλαδή κάτω του 3%, ενώ οι υπόλοιπες 6 χρήζουν 

επικαιροποίησης. Συγκεκριμένα, η Καμπύλη κατηγορίας C1C1 είχε απόκλιση 3,38%, η C2X1 

5,44%, η C3C1 3,18%, η C5C1 4,16% και η T2B1 6,80%. Για τις κατηγορίες αυτές 
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πραγματοποιήθηκε εκ νέου υπολογισμός και πρόταση επικαιροποίησης των ΤΚΚ από το 

Διαχειριστή. Για την κατηγορία C4X1, ο Διαχειριστής εισηγείται την μη επικαιροποίηση της 

ΤΚΚ, διότι η καμπύλη μέτρησης προέκυψε από τα δεδομένα ενός μόνο ΗΚΑΣΠ, γεγονός που 

την καθιστά μη αντιπροσωπευτική.  

Επειδή, περαιτέρω, ο Διαχειριστής επικαιροποίησε όλες τις ΤΚΚ βάσει του ημερολογίου και 

των αργιών του ημερολογιακού έτους 2020. 

Επειδή, εφαρμόστηκε ορθά η διαδικασία επικαιροποίησης των Τυπικών Καμπυλών 

Κατανάλωσης όπως προβλέπεται στη μεθοδολογία της Απόφασης 125/2018. 

 
Για τους παραπάνω λόγους 

Αποφασίζει 

1. Την έγκριση των αναπροσαρμοσμένων Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης μη 

ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της ΕΔΑ 

Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-270400/30.10.2019 

εισήγηση του Διαχειριστή και το Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας.   

2. Την υποχρέωση του Διαχειριστή  ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. να προχωρήσει 

άμεσα σε δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας του των Τυπικών Καμπυλών 

Κατανάλωσης των μη ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών του Δικτύου του, καθώς και 

των αριθμητικών δεδομένων αυτών, σε επεξεργάσιμη μορφή.   

 

Αθήνα, 15 - 1 - 2020 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  
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