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• Όλοι οι καταναλωτζσ φυςικοφ αερίου κακίςτανται επιλζγοντεσ ζωσ το
2018, δθλαδι επιλζγουν ελεφκερα τον προμθκευτι τουσ.

• Επιβάλλεται ο Νομικόσ και Λειτουργικόσ Διαχωριςμόσ Δραςτθριότθτασ
Διαχείριςθσ Δικτφων Διανομισ από Δραςτθριότθτα Προμικειασ.

• Οι υφιςτάμενεσ εταιρείεσ παροχισ αερίου (ΕΠΑ) κα προβοφν ςτθν
απόςχιςθ του κλάδου τθσ προμικειασ, ςτθν οποία κα μποροφν να
δραςτθριοποιθκοφν εναλλακτικοί προμθκευτζσ. Αντίςτοιχα, θ ΔΕΠΑ κα
αποςχίςει τον κλάδο τθσ διανομισ.

• Για τα τρία πρϊτα χρόνια, οι ειςφζρουςεσ εταιρείεσ μποροφν να
υποςτθρίηουν τθ λειτουργία των νζων εταιρειϊν διανομισ παρζχοντασ
υπθρεςίεσ ζναντι ανταλλάγματοσ.
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Η απελευκζρωςθ τθσ λιανικισ 
αγοράσ φυςικοφ αερίου ςτθν Ελλάδα

Σροποποίθςθ του ν. 4001/2011 με τον ν.4336/2015:



Πρόςβαςθ Σρίτων ςτα Δίκτυα 
Διανομισ
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Σιμολόγθςθ Δραςτθριότθτασ 
Διανομισ 

Όροι και προχποκζςεισ δικτφου 
διανομισ

Διαδικαςία Μετριςεων 
Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου

Κανονιςμόσ Σιμολόγθςθσ

Κϊδικασ Διαχείριςθσ 

Κανονιςμόσ Μετριςεων 



Ζκδοςθ Κανονιςμοφ Σιμολόγθςθσ για τα 
δίκτυα διανομισ (ΦΕΚ Β’3067/26.09.2016)

Η ΡΑΕ προζβθ ςτθ κζςπιςθ κοινοφ Κανονιςμοφ
Σιμολόγθςθσ για τα τζςςερα δίκτυα διανομισ φυςικοφ
αερίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειςθγιςεισ των
Διαχειριςτϊν κακϊσ και τισ προτάςεισ και επιςθμάνςεισ
που διατυπϊκθκαν ςτο πλαίςιο δφο δθμοςίων
διαβουλεφςεων.

Ο κανονιςμόσ τιμολόγθςθσ αφορά ςτα δίκτυα διανομισ
ςτισ περιοχζσ Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλίασ, Λοιπισ
Ελλάδασ (τερεά Ελλάδα, Κεντρικι Μακεδονία,
Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ και Κόρινκο)
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Μεκοδολογία Σιμολόγθςθσ Δικτφων 
Διανομισ
 Εφλογθ Απόδοςθ ςτα επενδυμζνα κεφάλαια

 Παροχι κινιτρων για τθν αποδοτικι λειτουργία του δικτφου

 Παροχι κίνθτρων για νζεσ επενδφςεισ ανάπτυξθσ του
δικτφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αυξάνεται θ μζςθ
χρζωςθ του δικτφου.

 Παροχι κινιτρων για τθν περαιτζρω διείςδυςθ του φυςικοφ
αερίου ςτα υφιςτάμενα δίκτυα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
αυξάνεται θ μζςθ χρζωςθ του δικτφου.



Απαιτοφμενο Ζςοδο =
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Απόδοςθ * Ρυκμιηόμενθ Περιουςιακι Βάςθ +

Λειτουργικά Ζξοδα +

Αποςβζςεισ Παγίων –

Άλλα Ζςοδα

• Αφαιροφνται οι επιχορθγιςεισ παγίων.

• Δεν αναγνωρίηονται οι λογιςτικζσ αναπροςαρμογζσ τθσ αξίασ των παγίων

• Αναγνωρίηονται μόνο τα προγραμματιςμζνα ζργα που περιλαμβάνονται ςτο Εγκεκριμζνο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ
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Αρχζσ Σιμολογίων Διανομισ

• Κοςτοςτρεφισ τιμολόγθςθ(1): Για κάκε δίκτυο διανομισ
κακορίηεται ςυγκεκριμζνθ Ρυκμιηόμενθ Περιουςιακι Βάςθ και φψοσ
τιμολογίων.

• Κοςτοςτρεφισ τιμολόγθςθ(2):Σο προσ ανάκτθςθ απαιτοφμενο
ζςοδο επιμερίηεται ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν βάςει
του κόςτουσ που προκαλοφν ςτο δίκτυο διανομισ.

• Διαφάνεια: Όλα τα ςτοιχεία επαλικευςθσ των τιμολογίων είναι
δθμοςιευμζνα

• Affordability: Σιμολόγια ςε ανεκτά για τον καταναλωτι επίπεδα
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Χαρακτηριςτικά Τιμολογίων Διανομήσ –

• Σετραετισ Ρυκμιςτικι Περίοδοσ (θ πρϊτθ τακτικι
ανακεϊρθςθ κα διενεργθκεί εντόσ του 2018)

• Δφο επιμζρουσ χρεϊςεισ:
A. βάςει ςυντελεςτι δυναμικότθτασ (capacity charge),
B. βάςει ςυντελεςτι ενζργειασ (commodity charge)

• Σιμολόγια διανομισ διαχωρίηονται ανά κατθγορία τελικϊν
πελατϊν (οικιακό/εμπορικό, βιομθχανικό τιμολόγιο)

Ζναρξη Ιςχφοσ Τιμολογίων 1/12/2016
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Επόμενα βιματα προσ τθν 
απελευκζρωςθ

• Ζγκριςθ Κϊδικα Διαχείριςθσ Δικτφων Διανομισ: Νοε 2016

• Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Μετριςεων Δικτφων Διανομισ: Νοε 2016

• Παρακολοφκθςθ Νομικοφ και Λειτουργικοφ Διαχωριςμοφ Εταιρειϊν:
Δεκ 2016 – Φεβ.2017

• Ζγκριςθ Πρότυπθσ φμβαςθσ Χριςθσ Δικτφων Διανομισ: Νοε 2016

• Ζγκριςθ υμβάςεων Τπθρεςιϊν μεταξφ Εταιρείασ Διανομισ και
Εταιρείασ Προμικειασ: Δεκ 2017

• Αξιολόγθςθ αιτιςεων διαχειριςτϊν για τθ χοριγθςθ Άδειασ
Διανομισ και Άδειασ Διαχείριςθσ Δικτφων Διανομισ: εντόσ του 2017.
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Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ!

Ειρινθ Ιακωβίδου

Οικονομολόγοσ

υντονίςτρια Ομάδασ Διανομισ Φυςικοφ Αερίου

Σθλ.: 210-3727022

Email: iacovidesi@rae.gr

Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ

Πειραιώσ 132 Ακινα

Email: info@rae.gr

Σθλ.: 210-3727400

www.rae.gr


