
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1317/2018 
Για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Δι-

ανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την 

επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.».

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 20 και 21 Δεκεμβρίου 2018)

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
20η Δεκεμβρίου 2018 που συνεχίστηκε την 21η Δεκεμ-
βρίου 2018 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 Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής «ο νόμος»), και 
ιδίως τα άρθρα 13 και 80Γ αυτού.

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού 
αερίου και την κατάργησης της Οδηγίας    2003/55/EK».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσω-
τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ 
Α’121).

4. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/2015).

5. Τις διατάξεις του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοι-
νότητες και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 9/18.01.2018), και 
ιδίως του άρθρου 24 αυτού.

6. Τις διατάξεις του ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θε-
σπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδια-
σμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/12.06.2018) και 
ειδικότερα τα άρθρα 40 και 47 αυτού.

7. Τον Οδικό Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 
2017 - 2022, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 78/2018 
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 59/18.01.2018).

8.  Tις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Δ1/Α/5815 υπουργικής 
απόφασης «Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου» (ΦΕΚ 
Β’ 464/1-4-2010). 

9. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. οικ. 178065 υπουργικής 
απόφασης «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β΄ 3430/17.08.2018, εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).

10. Τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστη-
ριότητας Διανομής των δικτύων διανομής Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας (ΦΕΚ Β΄ 
3067/26.09.2016) (εφεξής ο «Κανονισμός Τιμολόγησης»).

11. Την υπ΄ αριθμ. 345/2016 απόφαση της ΡΑΕ περί 
Έγκρισης Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δρα-
στηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου 
Διανομής Αττικής (ΦΕΚ Β’3490/31.10.2016).

12. Την υπ’ αριθμ. 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, εφεξής ο «Κώ-
δικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής» ή ο «Κώδικας»), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 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 της 
ΡΑΕ και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του ν. 2364/1995 «Σύσταση του Σώ-
ματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, 
μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 252/06.12.1995).

14. Την υπ΄ αριθμ. Δ1/18887/6.11.2001 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1521) περί χορήγησης άδειας διανομής 
φυσικού αερίου στην «Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) 
Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία».

15. Τις υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-219572/31.03.2017 και 
Ι-219574/31.03.2017 αιτήσεις της εταιρείας με την επω-
νυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Αιτούσα») για χορήγηση Άδειας 
Διανομής Φυσικού Αερίου και Άδειας Διαχείρισης Δικτύ-
ου Διανομής Φυσικού Αερίου, αντίστοιχα.

16.  To υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-219574/31.03.2017 έγγραφο 
της αιτούσας.

17. Τις από 07.04.2017 δημοσιεύσεις του Αιτούντος 
στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ», «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΗΜΕ-
ΡΗΣΙΑ» (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-220198/12.04.2017). 

18. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-68334/10.07.2017 έγγραφο 
της ΡΑΕ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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19. Τα υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-224631/31.07.2017, 
Ι-226791/29.09.2017, Ι-228110/01.11.2017, Ι-229975/ 
15.12.2017, Ι-230311/22.12.2017, Ι-230313/22.12.2017, 
Ι-230309/22.12.2017, Ι-233186/05.03.2018, Ι-233389/ 
08.03.2018, Ι-234143/20.3.2018, Ι-234285/22.3.2018 έγ-
γραφα της αιτούσας με συμπληρωματικά στοιχεία και 
διευκρινίσεις.

20. To υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-234731/30.03.2018 έγγραφο της 
Αιτούσας με θέμα «Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΔΑ Αττικής 
2018-2022». 

21. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 29 του ν. 4001/2011, έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση, την εισήγηση της Αιτούσας για το Σχέδιο Πενταε-
τούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου 
Διανομής Αττικής, από 23.03.2018 έως 16.04.2018.

22. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης, με τα υπ’ αριθμ. ΡΑΕ έγγραφα: 
I-235352/17.04.2018, Ι-235350/17.04.2018 και Ι-235349/ 
16.04.2018.

23. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-71746/02.05.2018 έγγραφο της 
ΡΑΕ με το οποίο διαβιβάστηκαν στην αιτούσα τα σχόλια 
που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, καθώς 
και το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-236874/17.05.2018 έγγραφο της 
Αιτούσας με τις απόψεις του επί των σχολίων αυτών.

24. Tο υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241680/26.06.2018 έγγραφο της 
αιτούσας με την περιγραφή του υφιστάμενου Δικτύου 
Διανομής έως το τέλος του 2017.

25. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-73262/11.9.2018 Επιστο-
λή της Αρχής με θέμα «Επικαιροποίηση υποβληθέ-
ντων προς την Αρχή στοιχείων των υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 
Ι-219572/31.3.2017 και Ι-219574/31.3.2017 αιτήσεων, 
σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου 
(ΦΕΚ Β’ 3430/17.8.2018)».

26. Το υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ο-73590/2.10.2018 ηλεκτρονικό 
μήνυμα της Αρχής με θέμα «Επικαιροποίηση αιτήσεων 
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

27.  Το υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ο- 74189/25.10.2018 ηλεκτρο-
νικό μήνυμα της Αρχής με θέμα «Επικαιροποίηση υπο-
βληθέντων προς την Αρχή στοιχείων των υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 
Ι-219572/31.3.2017 και Ι-219574/31.3.2017 αιτήσεων, 
σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου 
(ΦΕΚ Β’ 3430/17.8.2018)».

28. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-74226/29.10.2018 ηλεκτρονικό 
μήνυμα της Αρχής με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία 
για τις υπ’ αριθμ. Ι-219572 και Ι-219574 αιτήσεις της ΕΔΑ 
Αττικής».

29. Το υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ο-74405/7.11.2018 ηλεκτρονικό 
μήνυμα της Αρχής με θέμα «Επικαιροποίηση υποβληθέ-
ντων προς την Αρχή στοιχείων των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
Ι-219572/31.3.2017 και Ι-219574/31.3.2017 αιτήσεων, 
σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου 
(ΦΕΚ Β’ 3430/17.8.2018)».

30. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-74430/9.11.2018 ηλεκτρονικό 
μήνυμα της Αρχής με θέμα «Το από 08.11.2018 ηλεκτρο-
νικό σας μήνυμα (Αιτήσεις Ι-219572, Ι-219574)».

31. Την υπ’αριθμ. ΡΑΕ Ο-74530/16.11.2018 Επιστολή 
της Αρχής με θέμα «Επάρκεια κεφαλαίων».

32. Την υπ’ αριθμ. 1316/2018 απόφαση στη ΡΑΕ «Για τη 
χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εται-
ρεία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.».

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-

θρου 80 του νόμου: «Η κατασκευή, η λειτουργία και η 
διαχείριση των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου διε-
νεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Η κατασκευή Δικτύου Διανομής επιτρέπεται σε όσους 
έχει χορηγηθεί Άδεια Διανομής, κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, 
με απόφαση της ΡΑΕ. 2 Η διαχείριση και εκμετάλλευση 
Δικτύων Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί 
Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Η Άδεια Διαχεί-
ρισης Δικτύου Διανομής χορηγείται κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, 
με απόφαση της ΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Δια-
νομής δύναται να χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτι-
κότητας και οικονομικής ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο 
εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής. Στην περίπτωση 
αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση 
με τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, 
με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται 
για την ανάληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής 
από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανο-
μής, με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του».

Α. Επί της συστάσεως της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟ-
ΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
80Α του νόμου: «Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, οι υφι-
στάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας 
υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό 
διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύ-
ων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από 
τις λοιπές δραστηριότητες τους, με την εισφορά κατά τη 
διακριτικής τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου 
διανομής είτε του κλάδου προμήθειας καθεμίας από αυ-
τές, κατά το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος και του ν.2190/1920. Στην 
περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η επω-
νυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί 
αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν 
σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. Οι υφιστάμενες ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν από κοι-
νού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς από 
αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή νέας 
ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέ-
χουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ` αναλογία 
της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος ως 
κλάδοι Διανομής και Προμήθειας νοούνται οι ομώνυμες 
αυτόνομες οργανωμένες λειτουργικές μονάδες των υφι-
στάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων 
καθεμιάς από τις ανωτέρω υφιστάμενες ΕΠΑ και των 
συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων».
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Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
80Α του νόμου: «Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υπο-
καθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, 
σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις 
έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εται-
ρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον 
αφορά τα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμ-
βάνουν τα φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν 
θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η 
μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και 
από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης η εισφέρουσα τον κλά-
δο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσί-
ου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αφορά τον 
εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας, ως προς 
τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοι-
χη ΕΔΑ ή η νέα ΕΠΑ. Η νέα εταιρεία απαλλάσσεται από 
υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που είναι αμεταβί-
βαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν τα πάγια των 
δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, 
κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. 
Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός δι-
ενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία, που αφορά 
τον κλάδο διανομής ή προμήθειας και ενέχει μελλοντικά 
οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης 
στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ, προς όφε-
λος ή εις βάρος αυτής».

Επειδή, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμ. 742846/ 
2-1-2017 (ορθή επανάληψη της 17-2-2017) Ανακοίνω-
ση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), «Στις 
2-1-2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.Μ.Η) με ΚΑΚ 931957, η αριθμ. 30215/2-1-2017 από-
φαση του Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθη-
νών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 
1 (νέα επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο : ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙ-
ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11,12, 17, 18, 19, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 31, 32, 33, 34 ΚΑΙ 
35) της Ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό 
τίτλο: Αέριο Αττικής Α.Ε. και ΑΡ. ΓΕΜΗ 004442001000 
Αρ. Μ.Α.Ε. 49927/01ατ/β/01/498(2014) που εδρεύει στον 
Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
13-12-2016». Η εν λόγω τροποποίηση υπαγορεύτηκε 
από το γεγονός της έγκρισης με την προαναφερόμενη 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της απόσχισης του 
κλάδου Προμήθειας Φυσικού Αερίου της Ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο 
ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και την σύσταση νέας Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙ-
ΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Επειδή, η αιτούσα είναι εκ του νόμου καθολικός διάδο-
χος της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής ως προς την 
δραστηριότητα της διανομής και υποκαταστάθηκε σε 

όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και όλες τις έννομες 
σχέσεις της εν λόγω εταιρείας ως προς τον εισφερθέντα 
κλάδο διανομής.

Β. Νομοθετικές Διατάξεις σχετικά με το Δίκτυο Δια-
νομής Αττικής

Επειδή, η περίπτωση (θ1) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του νόμου προβλέπει ότι: «Δίκτυο Διανομής 
Αττικής: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί 
ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο 
πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιο-
χής που ορίζεται με την υπ΄αριθμ. Δ1/18887/6-11-2001 
υπουργική απόφαση (Β΄1521) και εκτείνεται μέχρι και τις 
εγκαταστάσεις των καταναλωτών».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 80Β του νόμου: «1. Τα 
Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί εντός της 
ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις 
ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των 
διατάξεων του ν. 2364/1995 παραμένουν στην αποκλει-
στική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ. 2. Έργα επέκτασης των 
υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από 
την 1η Απριλίου 2017 από τις ΕΔΑ οι οποίες προκύπτουν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι Δι-
αχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονί-
κης και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανομής, 
ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία 
έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων 
Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυ-
ριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λο-
γίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορο-
λογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και 
φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός 
της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατά-
σταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε 
όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη 
της διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ».

Γ. Επί της Αίτησης της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 80Γ του Νόμου: 
«1. Οι ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 80Α 
υποχρεούνται, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την 
σύσταση τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανομής 
και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χο-
ρηγούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια Διαχείρι-
σης Δικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική 
επέκταση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω 
περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα πα-
ραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται επιπλέον 
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή των 
Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρισής 
τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του 
κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας 
και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος 
χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη 
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λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά 
τη διάταξη της παραγράφου 2. …….. 2. Η διάρκεια των 
Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται με από-
φαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής με 
δυνατότητα παράτασης για είκοσι (20) επιπλέον έτη. 3. 
Οι ΕΔΑ που «προκύπτουν» σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοι-
χων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που 
προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
που τους χορηγούνται. Για επιμέρους περιοχές εντός των 
γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρι-
σης Δικτύου Διανομής και οι οποίες: (α) δεν εντάσσονται 
στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε 
Δικτύου ή (β) εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα 
ανάπτυξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) μήνες 
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το 
χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής 
ανάπτυξη του Δικτύου, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος 
πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, δύνα-
ται να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας 
Διανομής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής για 
την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω επιμέρους περιοχή».

Επειδή, σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 8 
του άρθρου 24 του ν. 4513/2018: «γ) Αιτήσεις χορήγησης 
αδειών Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ΑΣΦΑ, Διανομής 
Φυσικού Αερίου, η Διαχείρισης ΑΣΦΑ και Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου που εκκρεμούν 
ενώπιον της ΡΑΕ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του πα-
ρόντος, αξιολογούνται και με βάση τα οριζόμενα στο 
άρθρο 90 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με το 
παρόν, καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδι-
δόμενες κανονιστικές πράξεις. Οι αιτούντες, των οποίων 
η αίτηση εκκρεμεί ενώπιον της ΡΑΕ, υποχρεούνται να 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης σε συμμόρ-
φωση με τις προαναφερόμενες διατάξεις».

Επειδή, παραδεκτώς υποβλήθηκε η υπό κρίση Αίτηση 
εντός τριών μηνών από την σύσταση της αιτούσας και 
ειδικότερα στις 31-3-2017.

Επειδή, οι δημοσιεύσεις της αιτούσας περί κατάθεσης 
αίτησης χορήγησης Άδειας Διανομής και η γνωστοποίη-
σή τους στη ΡΑΕ (σχετικό 17) έλαβαν χώρα εμπροθέσμως 
και νομοτύπως, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά τον χρό-
νο της κατάθεσης της Κανονισμό Αδειών.

Επειδή, δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της εν λόγω 
αίτησης.

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
άρθρου 4 του Κανονισμού Αδειών, η αίτηση για τη χο-
ρήγηση άδειας υποβάλλεται στη ΡΑΕ σε έντυπη μορφή, 
σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης για τη Χορήγηση Άδειας, 
το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Τμήματος Ι 
του Κανονισμού Αδειών. Με την αίτηση συνυποβάλλο-
νται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο 
Παράρτημα IV του Τμήματος Ι του Κανονισμού Αδειών, 
καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 1α και 1β του άρθρου 4 του Κανονισμού Αδειών. 

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αίτησης 
(εφεξής ορίζεται ως ο «Φάκελος της Αίτησης»), η υπο-
βληθείσα αίτηση είναι τυπικά πλήρης.

Δ. Αξιολόγηση της Αίτησης
Επειδή, η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις βάσει των άρθρων 

9, 11 και 12 του Κανονισμού Αδειών.
Επειδή, το άρθρο 11 του Κανονισμού Αδειών προβλέ-

πει τα εξής: «1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αι-
τήσεων, η ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των γενικών κρι-
τηρίων αξιολόγησης της παραγράφου 2 του άρθρου 90 
του νόμου, όπως κάτωθι εξειδικεύονται: 

(α) Την ασφάλεια και την προστασία των Συστημάτων 
Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του 
συνδεδεμένου εξοπλισμού, λαμβανομένων υπόψη, ιδί-
ως, των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνι-
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Δια-
χείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και 
τον προτεινόμενο σχεδιασμό της αιτούσας για θέματα 
ασφάλειας, συντήρησης και αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα στοιχεία 
του φακέλου της αίτησης. Κατά τον έλεγχο αυτόν δεν 
εξετάζεται η ασφάλεια κατά τη λειτουργία του αντίστοι-
χου έργου υποδομής, καθώς αυτό ελέγχεται σε επόμενο 
αδειοδοτικό στάδιο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. 

(β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστι-
κά του αιτούντος, ιδίως α) την τεχνική του εμπειρία σε 
θέματα που αφορούν την άσκηση της δραστηριότητας 
φυσικού αερίου στην οποία αφορά η αίτηση, β) την ορ-
γανωτική και διοικητική δομή του, η οποία θα πρέπει 
να είναι κατάλληλη ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, 
συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας φυσικού 
αερίου για την οποία γίνεται η αίτηση και γ) τη φερεγγυ-
ότητά του για την υλοποίηση της δραστηριότητας, όπως 
αυτή αποδεικνύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που 
προσκομίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ανά είδος 
Άδειας Παραρτήματα του Τμήματος Ι των Παραρτημά-
των του παρόντος Κανονισμού.

(γ) Την προστασία των Καταναλωτών, με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη 
των βέλτιστων τιμών, ιδίως την εξασφάλιση αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας φυσικού αερίου και τη βέλτιστη σχέση 
μεταξύ ποιότητας και τιμής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
το σχεδιασμό της αιτούσας όπως περιλαμβάνεται στο 
επιχειρηματικό του σχέδιο. 

(δ) Την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίμα-
τος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού 
Αερίου, εφόσον από το φάκελο της αίτησης ή στοιχεία 
που τυχόν τεθούν υπόψη της Αρχής προκύπτει ότι δημι-
ουργούνται μέγιστα περιβαλλοντικά προβλήματα. Κατά 
τον έλεγχο αυτόν δεν εξετάζονται εν γένει οι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις του έργου καθώς αυτό ελέγχεται 
σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο από τις αρμόδιες περι-
βαλλοντικές αρχές».

(ε) Τη διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνι-
σμού στην αγορά φυσικού αερίου με στόχο τη μείωση 
του κόστους ενέργειας για το σύνολο των Χρηστών και 
Πελατών και με έμφαση ιδίως στην αποφυγή στρεβλώ-
σεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού μεταξύ των επι-
χειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες 
καθώς και την παροχή πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και 
τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με διαφάνεια, αντικει-
μενικά και αμερόληπτα μεταξύ των Χρηστών.
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2. Αν έστω και ένα από τα κριτήρια δεν πληρούται, 
η αίτηση απορρίπτεται και τα υπόλοιπα κριτήρια δεν 
εξετάζονται». 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 80 
του νόμου: «Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου 
Διανομής εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά 
στη διασφάλιση:

(α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου, 
λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονομικά 
αποδοτικού Δικτύου.

(γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαι-
τήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του 
Δικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για 
τη δραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την 
εξισορρόπηση φορτίου, την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, 
όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

(δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών και 
των Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του 
Δικτύου, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Τιμολόγησης του άρθρου 88.

(ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιμολογί-
ων που εγκρίνονται με τον Κανονισμό Τιμολόγησης που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88.

(στ) Της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, 
καλής λειτουργίας και αντικατάστασης των μετρητικών 
διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, και 
της συλλογής των σχετικών μετρήσεων, λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 
(ΕΕΕΕ L 91/15).

(ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους 
Διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυ-
σικού Αερίου και Δικτύων Διανομής τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο 
δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 
(ΕΕΕΕ L 91/15).

(η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης μεταξύ των Χρη-
στών ή των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και ιδίως 
υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και της 
διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικά ευ-
αίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτους κατά 
την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης 
στο Δίκτυο.

(θ) Συνεργασίας με τους διαχειριστές των Διασυνδε-
δεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Δι-
ανομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συ-
νεργασίας με διαχειριστές οργανωμένων αγορών, στις 
οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά προϊό-
ντα χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου 
αναφορικά με τη συμμετοχή σε αυτές τις αγορές για την 
παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

(ι) Της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της υλο-
ποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, εξετάζοντας τη δυ-
νατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

ια) Της δυνατότητας προσέλκυσης νέων καταναλω-
τών και της σύνδεσής τους στο Δίκτυο σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώ-
δικα Διαχείρισης του Δικτύου».

Επειδή, στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Κανο-
νισμού Αδειών προβλέπονται τα εξής: «Κατά την αξιο-
λόγηση των αιτήσεων η ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των 
ακόλουθων ειδικών κριτηρίων, ανά είδος άδειας, όπως 
κάτωθι εξειδικεύονται Α…..Β…..Γ…Δ. Για την Άδεια Δι-
αχείρισης ΑΣΦΑ ή Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου, ότι ο αιτών έχει μετοχικό ή εταιρικό 
κεφάλαιο που ανέρχεται σε τουλάχιστον τετρακόσιες 
χιλιάδες (400.000) ευρώ». 

Επειδή, το άρθρο 31 του Κανονισμού Αδειών ορίζει ότι: 
«1. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το Δίκτυο Διανομής που 
προσδιορίζεται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής, εντός της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται 
σε αυτήν και οφείλει να το αναπτύσσει περαιτέρω με 
τους οικονομικούς πόρους που παρέχει ο κάτοχος της 
Άδειας Διανομής σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης».

Επειδή, το άρθρο 32 του Κανονισμού Αδειών ορίζει 
ότι: «1. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύων Διανομής χορηγεί-
ται βάσει των καθοριζομένων στα Κεφάλαια Α έως Γ». 
2….. 3..... 4..Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 80 του νόμου: «Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανο-
μής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής μετέχει 
σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου 
ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος 
από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, 
τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν: 
«α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου 
της Άδειας Διανομής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δι-
κτύου Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη 
διοίκηση, σε κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκλη-
ρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ή άλλης Συνδεδεμένης Επιχείρησης της Κά-
θετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχουν την ευθύνη, άμεσα ή 
έμμεσα, για τη λειτουργία της παραγωγής, μεταφοράς 
και προμήθειας φυσικού αερίου.

β) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου 
της Άδειας Διανομής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύ-
ου Διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν ίδια συμφέροντα, 
τα οποία παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων 
τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό».
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γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύ-
σεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και 
ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την 
Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών 
δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας 
της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά με την 
απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να 
εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο 
ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης 
με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή 
λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις που αφορούν την 
αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δεν σημει-
ώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που 
έχει εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση 
να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία 
ή τις επί μέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
ή την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματο-
δοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.

δ) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, 
στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκει-
μένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπε-
ριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 
και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της 
τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρ-
φωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 
Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η 
οποία θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν 
διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων 
από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. 
Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως 
αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η 
συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανε-
ξάρτητο έλεγχο του επιφορτισμένου με την παρακολού-
θηση του προγράμματος συμμόρφωσης στελέχους ή 
οργάνου του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής που ενεργεί ως υπεύθυνος συμμόρφωσης 
και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του 
διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συμ-
μόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, μέχρι και την 
31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με 
την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) 
ημερών από την υποβολή της. Ο Διαχειριστής Δικτύου 
Διανομής υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδεί-
ξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, νέο πρόγραμ-
μα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ερ-
γάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 

της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση 
αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του Δι-
αχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρι και την 30η Απριλίου 
εκάστου έτους.

ε) Οι ανακοινώσεις και τα σήματα του κατόχου Άδειας 
Διανομής και του κατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφο-
ρά στη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της 
Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου 
ή Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 80Γ: «Με την Άδεια Διανομής και την Άδεια Δι-
αχείρισης Δικτύου Διανομής καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλι-
σης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού 
και της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς 
του κατόχου της άδειας σύμφωνα με τις ειδικότερες δι-
ατάξεις του παρόντος νόμου».

Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις εισάγονται την ελ-
ληνική έννομη τάξη οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 
της Οδηγίας, που ορίζουν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 26 «1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστή-
ματος διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον 
από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης απο-
φάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται 
με τη διανομή. Οι κανόνες αυτοί δεν συνεπάγονται υπο-
χρέωση διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος διανομής 
από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση.

2. Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 1, σε 
περίπτωση που ο διαχειριστής συστήματος διανομής 
αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
πρέπει να είναι ανεξάρτητος, σε επίπεδο οργάνωσης και 
λήψης αποφάσεων, από τις άλλες δραστηριότητες που 
δεν συνδέονται με τη διανομή. Προς τούτο, εφαρμόζο-
νται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

α) τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του συστήματος διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέ-
χουν σε διαρθρωτικές δομές της ολοκληρωμένης επι-
χείρησης φυσικού αερίου οι οποίες έχουν την ευθύνη 
άμεσα ή έμμεσα, για την τρέχουσα εκτέλεση των δρα-
στηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας 
φυσικού αερίου,

β) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προκειμέ-
νου να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα 
των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του συστήματος διανομής λαμβάνονται υπόψη κατά 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι έχουν τη δυνατότητα 
να δρουν με ανεξαρτησία,

γ) ο διαχειριστής του συστήματος διανομής πρέπει 
να διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, 
ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επιχείρηση φυσικού 
αερίου, όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για 
τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου. Για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, ο διαχειριστής 
του συστήματος διανομής διαθέτει τους αναγκαίους αν-
θρώπινους, τεχνικούς, οικονομικούς και υλικούς πόρους. 
Αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ύπαρξη κατάλλη-
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λων συντονιστικών μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν 
ότι προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα 
δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία έχει η 
μητρική εταιρεία όσον αφορά την απόδοση των πόρων 
θυγατρικής της εταιρείας που ρυθμίζονται έμμεσα σύμ-
φωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 6. Ειδικότερα, τούτο 
επιτρέπει στη μητρική εταιρεία να εγκρίνει το ετήσιο σχέ-
διο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή 
του συστήματος διανομής και να θέτει συνολικά όρια για 
τα επίπεδα χρέωσης της θυγατρικής της. Δεν επιτρέπει 
στη μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις σχε-
τικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών 
διανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του 
εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε 
ισοδύναμου μέσου, και

δ) ο διαχειριστής του συστήματος διανομής πρέπει να 
καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, το οποίο αναφέ-
ρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλεί-
εται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά και να δια-
σφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του 
προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορί-
ζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων 
για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το επιφορτισμένο 
με την παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφω-
σης στέλεχος ή όργανο, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, υποβάλλει στη 
ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 39 παρά-
γραφος 1 ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται. Ο 
υπεύθυνος συμμόρφωσης του διαχειριστή συστήματος 
διανομής είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει πρόσβαση 
σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή συστή-
ματος διανομής και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων του. 3. Σε περίπτωση 
που ο διαχειριστής συστήματος διανομής αποτελεί μέ-
ρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, οι ρυθμιστικές 
αρχές, αν τα κράτη μέλη διαθέτουν σχετική πρόβλεψη, 
ή τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρακολουθούνται 
οι δραστηριότητες του διαχειριστή του συστήματος δι-
ανομής από τις ρυθμιστικές αρχές ή άλλους αρμοδίους 
φορείς, ώστε να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί την 
κάθετη ολοκλήρωσή του για να προκαλέσει στρέβλω-
ση του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι ανακοινώσεις και 
τα σήματα των διαχειριστών συστημάτων διανομής με 
κάθετη ολοκλήρωση δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση 
όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμή-
θειας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι πα-
ράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στις ολοκληρωμέ-
νες επιχειρήσεις φυσικού αερίου οι οποίες εξυπηρετούν 
λιγότερους από 100 000 συνδεδεμένους πελάτες».

Άρθρο 27 «1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή 
οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης κοινοποί-
ησης πληροφοριών, ο διαχειριστής του συστήματος 
διανομής διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες πε-
ριέρχονται εις γνώση του κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων του, και αποτρέπει τη με μεροληπτικό τρόπο 

κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις δικές του 
δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά 
πλεονεκτήματα.

2. Κατά την αγορά ή την πώληση φυσικού αερίου από 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής δεν καταχρώνται των εμπορικών ευαίσθητων 
πληροφοριών που λαμβάνουν από τρίτους κατά την πα-
ροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο 
δίκτυο».

Επειδή, το πλέγμα των ενωσιακών κανόνων που επι-
τάσσουν την ανεξαρτησία και τον λειτουργικό διαχω-
ρισμό των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής, που απο-
τελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, 
ερμηνεύονται και εφαρμόζονται στην ελληνική έννομη 
τάξη, με σκοπό τη διασφάλιση του επιδιωκόμενου σκο-
πού. Ειδικότερα, αναγνωρίζεται ότι η Οδηγία 2009/73/ΕΚ 
ρυθμίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις (de minimis) σχετικά 
με τη δραστηριότητα της Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
και εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθε-
τα μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα 
του διαχωρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι το 
άρθρο 41 παρ. 1 της Οδηγίας εντάσσει στα καθήκοντα 
της Ρυθμιστικής Αρχής «[…] β. να εξασφαλίζει τη συμ-
μόρφωση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής […] προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν 
από την παρούσα οδηγία και από κάθε άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία […]∙ […] ιη. να παρακολουθεί την 
εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το ρόλο και τις αρ-
μοδιότητες των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
των διαχειριστών συστημάτων διανομής, […] σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009». 

 Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 80 Γ: «Με την Άδεια Διανομής και την Άδεια Δι-
αχείρισης Δικτύου Διανομής καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διασφάλι-
σης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού 
και της αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς 
του κατόχου της άδειας σύμφωνα με τις ειδικότερες δι-
ατάξεις του παρόντος νόμου».

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις ιδίως των άρθρων 13 και 80Γ 
του νόμου καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κα-
νονισμού Αδειών, εξέτασε το Φάκελο της Αίτησης που 
υποβλήθηκε για τη χορήγηση της υπό κρίσης Άδειας 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Επειδή, από την εξέταση των στοιχείων του υποβληθέ-
ντος Φακέλου, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια 
του άρθρου 11 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου. 
Ειδικότερα διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

α) Σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των 
Συστημάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστά-
σεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού, από τα στοιχεία 
του φακέλου της αίτησης προκύπτει ότι ο σχεδιασμός 
της αιτούσας για θέματα ασφάλειας, συντήρησης και 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι συμβατός με 
τις απαιτήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής. Σύμφωνα με το υποβληθέν Οργα-
νόγραμμα, η αιτούσα διαθέτει ειδική διεύθυνση που 
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ασχολείται με θέματα Λειτουργίας και Συντήρησης του 
Δικτύου. Επιπλέον, η αιτούσα διαθέτει το κατάλληλο 
προσωπικό, το οποίο και εκπαιδεύει συνεχώς, και τις 
κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να εγγυηθεί την Ασφά-
λεια του Δικτύου Διανομής στη γεωγραφική περιοχή της 
άδειάς της.

β) Σχετικά με τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρα-
κτηριστικά της αιτούσας, από τα στοιχεία του Φακέλου 
της Αίτησης προκύπτει ότι η αιτούσα διαθέτει κατά την 
ημερομηνία χορήγησης της Άδειας αυτής την τεχνική 
εμπειρία σε θέματα που αφορούν την άσκηση της δρα-
στηριότητας της Διανομής καθώς και την κατάλληλη 
οργανωτική και διοικητική δομή ώστε να διασφαλίζε-
ται η αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δρα-
στηριότητας της Διανομής. Σύμφωνα με το υποβληθέν 
οργανόγραμμα της αιτούσας, λειτουργούν διακριτές 
Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Κιν-
δύνων και Ρυθμιστικών Θεμάτων, Ανάπτυξης Υποδομών 
και Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου, δομές απαραί-
τητες για την παροχή της ρυθμιζόμενης Μη Ανταγωνι-
στικής Δραστηριότητας, οι οποίες δύνανται να υποστη-
ρίξουν την άρτια και ασφαλή ανάπτυξη και λειτουργία 
του Δικτύου Διανομής καθώς και την αμεροληψία κατά 
την παροχή υπηρεσιών στους Χρήστες υπό τους όρους 
όμως της οικονομικής αποδοτικότητας έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν διακριτικές 
συμπεριφορές υπέρ συγκεκριμένων Χρηστών αλλά και 
ότι η ρυθμιζόμενη Μη Ανταγωνιστική Δραστηριότητα 
της Διανομής θα παρέχεται οικονομικώς αποδοτικά, 
ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δίκτυο Διανομής θα 
βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη και ότι η αγορά Φυσικού 
Αερίου έχει προσφάτως απελευθερωθεί.

Περαιτέρω, το ότι η αιτούσα είναι κάτοχος, ήδη από 
το 2001, άδειας διανομής φυσικού αερίου (βλ. την υπό 
στοιχείο Δ1/18887/6.11.2001 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β’ 1521/13.11.2001) συντείνει στη θεώρηση ότι διαθέτει 
την αναγκαία τεχνική επάρκεια που εγγυάται την άρτια 
και ασφαλή κατασκευή, καθώς και την ασφαλή και αξι-
όπιστη λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Τα ανωτέρω 
επιρρωνύονται από το γεγονός ότι ο μέτοχος της αιτού-
σας είναι εταιρεία εγνωσμένης φερεγγυότητας και μεγά-
λης εμπειρίας στον τομέα της Ενέργειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Σχετικά με τη φερεγγυότητα της αιτούσας για 
την υλοποίηση της δραστηριότητας της Διανομής από 
τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί έως σήμερα δια-
φαίνεται ότι η αιτούσα διαθέτει, κατά την ημερομηνία 
χορήγησης της Άδειας αυτής, την φερεγγυότητα που 
απαιτείται για την άσκηση της υπό κρίση δραστηριό-
τητας και υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και εποπτεία από 
την ΡΑΕ.

γ) Σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, από τα 
στοιχεία του Φακέλου της Αίτησης προκύπτει ότι η αιτού-
σα σκοπεύει να παρέχει τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
όπως περιγράφονται στον Κώδικα και να εξασφαλίζει την 
αδιάλειπτη τροφοδοσία Φυσικού Αερίου στους Τελικούς 
Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Διανομής 
της. Επιπλέον, τα τιμολόγια διανομής που ανακτώνται 
από τους Χρήστες Διανομής, είναι ρυθμιζόμενα, εγκρί-
νονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης, είναι δη-
μοσιεύσιμα και ακολουθούν κανόνες κοστοστρεφούς 
τιμολόγησης με παράλληλα κίνητρα προς τον κάτοχο 
της Άδειας για την οικονομική παροχή υπηρεσιών και 
την αποτελεσματική ανάπτυξη του δικτύου διανομής 
με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των κα-
ταναλωτών. Τα τιμολόγια των Επικουρικών Υπηρεσιών 
είναι επίσης κοστοστρεφή και τα έσοδα που ανακτώνται 
από αυτά απομειώνουν τα Τιμολόγια Διανομής. Με τον 
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ ποι-
ότητας και τιμής στην παροχή των υπηρεσιών διανομής 
και εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Τα οικονομικά στοιχεία της αιτούσας υπόκεινται 
σε συνεχή έλεγχο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

δ) Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και 
στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής σύμφωνα με 
την περίπτωση δ του άρθρου 11 του Κανονισμού Αδειών, 
διαφαίνεται βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη 
της Αρχής ότι δεν υφίστανται μέγιστα περιβαλλοντικά 
προβλήματα από τη δραστηριότητα, η οποία σε κάθε 
περίπτωση υπόκειται στην τήρηση των κανόνων που 
ελέγχονται από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες. 

ε) Σχετικά με τη διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς 
ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου με στόχο τη 
μείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των Χρη-
στών και Πελατών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
Φακέλου της Αίτησης, η αιτούσα θα παρέχει πλήρη πρό-
σβαση τρίτων στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε τυχόν 
άλλες εγκαταστάσεις της με διαφανείς, αντικειμενικούς 
και αμερόληπτους κανόνες όπως ορίζονται στην Οδηγία, 
στον νόμο, στον Κώδικα καθώς και στα λοιπά ρυθμιστι-
κά κείμενα, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δρα-
στηριότητες. Η αιτούσα υποχρεούται να παρέχει πλήρη 
πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο Διανομής με διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Προς τούτο, έχει 
εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο Κανονι-
σμός Τιμολόγησης για το Δίκτυο Διανομής Αττικής, τα 
Τιμολόγια Διανομής, καθώς και ο Κώδικας Διαχείρισης 
του Δικτύου Διανομής. Συνεπώς, διασφαλίζεται η τήρη-
ση των αρχών περί υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
τρίτων, κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό, σύμφωνα με 
την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ 
των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών. 

Επειδή, περαιτέρω από την εξέταση των στοιχείων του 
υποβληθέντος Φακέλου, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται 
τα κριτήρια του άρθρου 12 του Κανονισμού Αδειών Φυ-
σικού Αερίου. Ειδικότερα, η αιτούσα διαθέτει μετοχικό 
κεφάλαιο που ανέρχεται σε τουλάχιστον τετρακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €).

Επειδή, το άρθρο 14 του νέου Κανονισμού Αδειών 
προβλέπει τα εξής: «Στην Άδεια περιλαμβάνονται γενι-
κοί και ειδικοί όροι, όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα 
Παραρτήματα του Τμήματος ΙΙ των Παραρτημάτων του 
παρόντος Κανονισμού. Οι γενικοί όροι αποτελούν τους 
ελάχιστους όρους της Άδειας. Η ΡΑΕ κατά τη χορήγηση 
ή την τροποποίησή της Άδειας δύναται να επιβάλλει ει-
δικούς όρους, ή περιορισμούς στην άσκηση των δικαιω-
μάτων που παρέχονται με αυτήν, εφόσον αυτό κρίνεται 
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αναγκαίο, ιδίως στις περιπτώσεις που κατά την κρίση της 
απαιτείται για λόγους προστασίας των καταναλωτών, 
του δημοσίου συμφέροντος, του ανταγωνισμού και της 
ασφάλειας εφοδιασμού». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 της Οδηγίας 
2009/73 /ΕΚ: «Ο διαχειριστής συστήματος διανομής εί-
ναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
ικανότητας του συστήματος να ανταποκρίνεται σε λογι-
κά αιτήματα για την διανομή αερίου, καθώς και για την 
λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη, υπό οικονομικώς 
αποδοτικές συνθήκες ένα ασφαλές, αξιόπιστο και απο-
τελεσματικό δίκτυο στην περιοχή του, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή 
απόδοση».

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 
80 του νόμου: «Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής οφείλει 
να υλοποιήσει το Δίκτυο Διανομής με πόρους του κατό-
χου της Άδειας Διανομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή 
και υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Διαχείρισης. Το Αρχικό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης συνυποβάλλεται με την αίτηση για τη χορήγη-
ση της Άδειας Διανομής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του 
οποίου τίθεται σε ισχύ η Άδεια Διανομής» Περαιτέρω 
στο άρθρο 33 του Κανονισμού Αδειών ορίζεται ότι: «1. 
Εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του παρό-
ντος Κανονισμού, η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
περιλαμβάνει: α. Το εκάστοτε εγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, καθώς και το σχετικό 
χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής. Το 
εκάστοτε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελεί 
από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισής του από 
την ΡΑΕ αναπόσπαστο μέρος της Άδειας Διαχείρισης του 
Δικτύου Διανομής χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της 
Άδειας. ..». 

Επειδή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις το εγκεκρι-
μένο με την απόφαση Άδειας Διανομής Αρχικό Πρόγραμ-
μα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Άδειας 
Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, χωρίς να απαιτείται 
τροποποίησή της. Συναφώς στο άρθρο 32 του νόμου 
προβλέπεται ότι οι Αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιοποιού-
νται με ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Επειδή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2018-2022 το 
οποίο και αποτυπώνει εν προκειμένω τη υφιστάμενη 
κατάσταση του εν λειτουργία Δικτύου Διανομής της Ατ-
τικής εγκρίθηκε ως Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με 
την υπ΄ αριθμ. 1316/2018 απόφαση της ΡΑΕ περί χορή-
γησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην αιτούσα. 
Συνεπώς, από την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, χωρίς να 
απαιτείται τροποποίησή της. 

Επειδή, στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο περι-
γράφεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά ο τρόπος χρη-
ματοδότησης της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής 
Φυσικού Αερίου μέσω τραπεζικού δανεισμού και ιδίων 
κεφαλαίων.

Επειδή, στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο γίνεται 
η προσήκουσα χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου 

με λεπτομερή αναφορά στις προβλεπόμενες ταμειακές 
ροές από την επενδυτική, λειτουργική και χρηματοοικο-
νομική δραστηριότητα της εταιρείας. 

Επειδή, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στην Οδηγί α (ΕΕ) 
2016/1148 του Ευρωπαϊ κού  Κοινοβουλί ου και του Συμ-
βουλί ου, της 6ης Ιουλί ου 2016, «σχετικά  με μέ τρα για 
υψηλό  κοινό  επί πεδο ασφά λειας συστημά των δικτύ ου 
και πληροφοριώ ν σε ολό κληρη την Έ νωση» και εφό σον η 
ΕΔΑ Αττικής, υπά γεται στο πεδί ο εφαρμογή ς της, οφεί λει 
κατά  την οριζό μενη στο ά ρθρο 25 προθεσμί α πλή ρους 
εφαρμογή ς της, να έ χει θέ σει σε εφαρμογή  πλαί σιο και 
διαδικασί ες για την επί τευξη της αναγκαί ας ασφά λειας 
και αξιοπιστί ας των πληροφοριακώ ν συστημά των και 
δικτύ ων, γνωστοποιώ ντας τα στη ΡΑΕ και σε κά θε ά λλη 
αρμό δια εθνική  αρχή  σε εύ λογο χρονικό  διά στημα.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

Φυσικού Αερίου στην εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό 
τίτλο «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», για το Δίκτυο 
Διανομής της Αττικής, σύμφωνα με το Νόμο, τον Κανο-
νισμό Αδειών και τους όρους που παρατίθενται κατω-
τέρω. Η Γεωγραφική περιοχή της Άδειας ορίζεται με την 
υπ΄αριθμ. Δ1/18887/6-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 1521) υπουργική 
απόφαση και περιγράφεται αναλυτικότερα στο Παράρ-
τημα Ι της παρούσας Άδειας. 

Τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση Παραρ-
τήματα Ι, II, III , IV, V αποτελούν αναπόσπαστο αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Στοιχεία 
Κατόχου 
Άδειας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχική 
Σύνθεση

100% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 
Α.Ε.

Είδος Άδειας ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διάρκεια 
Ισχύος 25 ΕΤΗ (με λήξη την 31.12.2043)

1. Αντικείμενο της άδειας
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 

80Γ του νόμου, ο κάτοχος της Άδειας αυτής (εφεξής ο 
«διαχειριστής») αποκτά δικαίωμα διαχείρισης και εκμε-
τάλλευσης του Δικτύου Διανομής Αττικής, όπως αυτό 
αναπτύσσεται σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιο-
χής που ορίζεται με την υπ΄αριθμ. Δ1/18887/6-11-2011 
(ΦΕΚ Β 1521) υπουργική απόφαση και περιγράφεται 
αναλυτικότερα στο Παράρτημα Ι της παρούσας άδειας.

2. Διάρκεια ισχύος της άδειας
Η παρούσα Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής χο-

ρηγείται για περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών και με λήξη 
την 31.12.2043. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας δύναται να 
παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του 
Κανονισμού Αδειών με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας κατόπιν αιτήματος του κατόχου της το αργό-
τερο ένα (1) έτος πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της..
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3. Περιγραφή του Δικτύου Διανομής
Το Δίκτυο Διανομής Αττικής αποτελείται από δίκτυο 

διανομής μέσης πίεσης με ονομαστική πίεση λειτουρ-
γίας ως 19 bar και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης με 
ονομαστική πίεση λειτουργίας ως 4 bar

Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης (319 χλμ. περίπου) 
αποτελείται από χαλύβδινους αγωγούς ποικίλων δια-
μέτρων (4˝, 6˝, 8˝, 10˝, 12˝, 14˝ και 18˝) και λειτουργεί σε 
μέγιστη ονομαστική πίεση 19bar. Τροφοδοτείται από 
τους πέντε (5) μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς (City 
Gates) του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 
και συγκεκριμένα από 

α) το Σχιστό
β) τα Άνω Λιόσια
γ) τον Θριάσιο (Ασπρόπυργος)
δ) την Παλλήνη και
ε) το Μαρκόπουλο.
Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης δεν τροφοδοτείται 

κατά τη χρονική περίοδο χορήγησης της άδειας από 
εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης ή αεριοποίησης.

Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης αποτελεί το βασικό 
κορμό του δικτύου διανομής που τροφοδοτεί με τη σει-
ρά του, τους μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς (MR) 
διανομής 19bar / 4bar και περιορισμένο αριθμό μεγάλων 
καταναλωτών. Στο δίκτυο αυτό εντάσσεται και το παλαιό 
“βιομηχανικό δίκτυο” ονομαστικής πίεσης 10bar που βρί-
σκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. 

Το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης δεν είναι γεωγραφι-
κά ενιαίο αλλά αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μέρη:

1. Το κεντρικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου Αττικής (ση-
μείο εισόδου «ΑΘΗΝΑ») το οποίο τροφοδοτείται από τα 
City Gates του Σχιστού, των Άνω Λιοσίων και της Παλλή-
νης, η συνολική δυναμικότητα των οποίων είναι 330.000 
Nm3/h. 

2. Το δίκτυο του Θριασίου (σημείο εισόδου «ΘΡΙΑΣΙΟ») 
το οποίο τροφοδοτείται από το City Gate του Θριασίου 
(HAR), δυναμικότητας 50.000 Nm3/h.

3. Το δίκτυο του Μαρκόπουλου (σημείο εισόδου «ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟ») το οποίο τροφοδοτείται από το City Gate 
Μαρκοπούλου, δυναμικότητας 30.000 Nm3/h.

Το κεντρικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου Αττικής και το 
δίκτυο του Θριασίου έχουν διασυνδεθεί αλλά προς το 
παρόν λειτουργούν ανεξάρτητα και η διασύνδεσή τους 
χρησιμοποιείται μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν 
με την ασφάλεια τροφοδοσίας.

Το δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης (3.100 χλμ. περί-
που) αποτελείται κυρίως από αγωγούς ΡΕ αλλά και από 
παλαιότερης κατασκευής μεταλλικούς (χυτοσιδηρούς, 
χαλύβδινους) οι οποίοι αντικαθίστανται σταδιακά. Το 
δίκτυο αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα 
τα οποία λειτουργούν σε διαφορετικές βαθμίδες πίεσης: 
4bar και 25mbar.

(i) To Σύστημα ΧΠ 4bar (2.550 χλμ. περίπου) λειτουρ-
γεί με μέγιστη ονομαστική πίεση 4bar και αποτελείται 
από 125 επιμέρους λειτουργικούς τομείς. Ακολουθεί 
τη γαλλική φιλοσοφία σχεδιασμού όπου κάθε λειτουρ-
γικός τομέας συνίσταται από έναν κεντρικό δακτύλιο 
(βρόγχος) από τον οποίο ξεκινούν κλάδοι (δένδρα) πε-
ριμετρικά του βρόγχου και εντός του, καλύπτοντας τη 
γεωγραφική περιοχή γύρω από αυτόν. Ο βρόγχος αυτός 
τροφοδοτείται από δύο ή περισσότερους μετρητικούς/
ρυθμιστικούς σταθμούς διανομής 19bar/4bar. Όπου εί-
ναι εφικτό και αναγκαίο, οι βρόγχοι των λειτουργικών 
τομέων διασυνδέονται μεταξύ τους για λόγους ασφάλει-
ας τροφοδοσίας. Οι αγωγοί στους λειτουργικούς τομείς 
είναι αποκλειστικά από ΡΕ διαφόρων διαμέτρων (Φ225, 
Φ160, Φ125, Φ110, Φ90 και Φ63).

(ii) To Σύστημα ΧΠ 25mbar (550 χλμ. περίπου) είναι η 
εξέλιξη του παλαιού δικτύου (όπως αυτό παραλήφθη-
κε από τη ΔΕΦΑ)  και καλύπτει κυρίως την περιοχή των 
δήμων Αθηναίων, Καλλιθέας και Π. Φαλήρου. Ακολουθεί 
την αγγλική φιλοσοφία σχεδιασμού, είναι δηλαδή ένα 
εκτεταμένο δίκτυο τύπου «πλέγματος», με ονομαστική 
πίεση λειτουργίας 25mbar και πολλά διάσπαρτα σημεία 
τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία του πραγματοποιείται από 
ένα δίκτυο-κορμό με πίεση λειτουργίας 4bar, μέσω ενός 
πλήθους σταθμών διανομής 4bar/0,025bar. Το μεγαλύτε-
ρο μέρος του δικτύου 25mbar αποτελείται από αγωγούς 
ΡΕ διαφόρων διαμέτρων (Φ315, Φ225, Φ160, και Φ110) 
και μόνο ένα μέρος του, 74 χλμ. περίπου, από παλαιούς 
μεταλλικούς, κυρίως χυτοσιδηρούς, διαφόρων διαμέ-
τρων (Φ400, Φ300, Φ200, Φ150, Φ100, Φ80 και Φ75) οι 
οποίοι αντικαθίστανται σταδιακά.

Υπάρχει, επίσης, ένα μικρό τμήμα δικτύου 4bar (470 
μ.) το οποίο τροφοδοτείται από το σύστημα διανομής 
Οινοφύτων - Σχηματαρίου της ΔΕΔΑ και τροφοδοτεί 
έναν βιομηχανικό πελάτη στα σύνορα Αττικής-Βοιωτίας.

Αναλυτικότερα, το υπάρχον Δίκτυο Διανομής Αττικής 
εκτείνεται στους ακόλουθους Δήμους ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ 

4bar 
(m)

ΔΙΚΤΥΟ 
25mbar

(m)

ΔΙΚΤΥΟ 
19bar 

(m)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ (m)
ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 20,323 0 3,750 24,186 783

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 57,321 77 5,678 63,246 3,133

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41,487 169 1,322 43,018 1,283

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 16,812 0 5,450 22,425 294

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 246,089 480,238 39,183 766,685 27,470

ΑΙΓΑΛΕΩ 102,111 130 9,889 112,427 2,935

ΑΛΙΜΟΥ 41,496 0 2,693 44,269 994
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ΔΗΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ 

4bar 
(m)

ΔΙΚΤΥΟ 
25mbar

(m)

ΔΙΚΤΥΟ 
19bar 

(m)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ (m)
ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 131,937 642 9,801 142,674 4,608

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7,627 0 17,822 25,984 15

ΑΧΑΡΝΩΝ 59,671 7,291 14,695 82,098 2,775

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 41,703 0 1,883 43,642 844

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 23,711 0 3,906 27,734 985

ΒΥΡΩΝΑ 21,070 6 3,132 24,301 831

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 51,152 0 6,115 57,450 1,651

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 89,602 73 5,534 95,375 1,891

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 39,252 1,578 0 40,830 1,711

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 9,202 0 5,250 14,609 31

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10,397 0 7,926 18,561 108

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 32,670 66 4,358 37,224 814

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17,163 3,345 4,588 25,234 627

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 74,679 0 4,168 78,972 2,314

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37,876 0 2,029 39,966 1,878

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 24,972 982 1,823 27,832 1,068

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 48,523 31,225 9,897 89,943 2,657

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 40,928 47 9,381 50,638 732

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 159,841 0 12,165 172,370 4,415

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 27,535 0 3,723 31,370 849

ΚΡΩΠΙΑΣ 17,823 0 14,605 32,867 31

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 0 0 0 0 0

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 53,659 0 1,468 55,171 2,129

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 6,947 0 3,113 10,154 18

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0 0 0 0 0

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 0 0 6,879 7,086 0

ΜΕΓΑΡΕΩΝ 0 0 0 0 0

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 29,301 0 5,883 35,361 568

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 39,771 1,995 5,158 47,079 1,133

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 44,828 0 4,722 49,692 1,584

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 83,497 453 4,376 88,457 4,109

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 21,952 0 1,880 23,888 734

ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 40,622 0 2,014 42,697 712

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 70,730 0 8,900 79,897 1,474

ΠΑΙΑΝΙΑΣ 615 0 1,791 2,460 0

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 76,964 12,164 2,842 92,055 4,046

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1,614 0 7,558 9,399 210

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 95,636 46 7,403 103,307 4,609

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 112,063 0 7,779 120,075 2,870

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 39,336 0 3,169 42,600 1,409
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ΔΗΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ 

4bar 
(m)

ΔΙΚΤΥΟ 
25mbar

(m)

ΔΙΚΤΥΟ 
19bar 

(m)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ (m)
ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2,497 0 2,485 5,056 57

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 148,678 166 6,323 155,357 3,989

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 9,899 0 1,521 11,466 294

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 0 0 0 0 0

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 0 0 0 0 0

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 0 0 0 0 0

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 77,266 0 3,993 81,379 2,649

ΦΥΛΗΣ 232 0 21,258 22,128 2

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 20,254 0 155 20,414 578

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 68,135 26 0 68,160 2,763

ΩΡΩΠΟΥ 236 0 825 1,085 1

ΣΥΝΟΛΑ 2,537,703 540,720 322,262 3,410,353 103,665
Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του Δικτύου Διανομής Αττικής είναι τα ακόλουθα:
Το Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες εγκαταστάσεις:
i. Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει συνοπτικά το Δίκτυο Διανομής στο Λεκανοπέδιο Αττικής ανά βαθμίδα πίεσης 

λειτουργίας και υλικό κατασκευής. 

Μήκος Δικτύου (χλμ)

Δίκτυο Χαμηλή Πίεση Μέση Πίεση

Πίεση 0,025 bar 4 bar 10 bar 19 bar

Υλικό ΡΕ Χυτοσίδηρο ΡΕ Χαλύβδινο

Μήκος 476 74 2.550 12 307

Σύνολο 550 2.550 319

Το δίκτυο διανομής όπως έχει σχεδιασθεί στο σύνολό 
του αποτελείται από 125 επιμέρους λειτουργικούς το-
μείς (σύστημα βρόγχος - κλάδοι) στους οποίους γίνεται 
υποβιβασμός της πίεσης από τα 19 bar στα 4 bar και μια 
εκτεταμένη περιοχή (σύστημα «πλέγμα») στο κέντρο της 
Αθήνας η οποία λειτουργεί στα 25mbar.

Οι λειτουργικοί τομείς 4 bar τροφοδοτούνται από 147 
σταθμούς διανομής 19/4 bar η πλειοψηφία των οποίων 
είναι δυναμικότητας 5.000 Nm3/h. O μεγάλος κεντρικός 
τομέας των 25mbar τροφοδοτείται από το δίκτυο 4 bar 
μέσω 86 σταθμών 4/0.025 bar. 

Σημειώνεται ότι, τόσο το σύνολο των τομέων όσο και 
το πλήθος των σταθμών διανομής είναι δυναμικό και 
σχετίζεται με την επέκταση και την λειτουργικότητα του 
δικτύου καθώς και με την εξέλιξη του φορτίου.

4. Περιγραφή των παγίων κυριότητας της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
και υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από 
την κυριότητα

Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας περιγράφονται τα 
πάγια της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Κανονισμού 
Αδειών, ενώ στο Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνεται σχετικός 
χάρτης.

Τέλος, στο Παράρτημα IV καθορίζονται οι ειδικότε-
ρες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή του 

Δικτύου Διανομής Αττικής σχετικά με την παραχώρηση 
της διαχείρισής του σε αυτόν από τον κύριο των παγίων 
που περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, καθώς και 
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου.

5. Υποχρεώσεις του Διαχειριστή
5.Α. Τήρηση των Γενικών Όρων του Κανονισμού Αδει-

ών για την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του 
Παραρτήματος 1 του Τμήματος ΙΙ του Κανονισμού Αδειών 
«Γενικοί Όροι Αδειών»,  όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 Για την πληρότητα της παρούσας Άδειας αναφέρονται 
οι Γενικοί Όροι της Άδειας ακολούθως:

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, ο Διαχειρι-
στής οφείλει να: 

α) Τηρεί τις διατάξεις του νόμου και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

β) Τηρεί τους όρους και υποχρεώσεις που περιλαμβά-
νονται στην Άδεια που του χορηγείται καθώς και κάθε 
περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά 
του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας 
του περιβάλλοντος και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέρ-
γεια προκειμένου να παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές άδειες 
που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του.
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γ) Ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο 
με το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περί ανταγωνισμού. 

δ) Καταβάλλει εμπροθέσμως τα τέλη που του αναλο-
γούν σύμφωνα με το νόμο και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτού κείμενες διατάξεις.

ε) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά με 
την τήρηση λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 89 του 
νόμου και την πρόσβαση της ΡΑΕ σε αυτούς. 

στ) Δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις του κατά 
τα οριζόμενα στη νομοθεσία και το καταστατικό του και 
παρέχει στη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της εντός 
τακτής προθεσμίας, κάθε επιπλέον πληροφορία σχετικά 
με αυτές.

ζ) Παρέχει στη ΡΑΕ τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, 
εμπορικά και άλλα συναφή έγγραφα ή πληροφορίες που 
του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
του σύμφωνα με το Νόμο. Ιδίως, κοινοποιεί στη ΡΑΕ, 
εντός τακτής προθεσμίας και κατόπιν σχετικού αιτιολο-
γημένου αιτήματος αυτής, αντίγραφα των πρακτικών 
της γενικής συνέλευσης των μετόχων, αντίγραφα των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμ-
βουλίου, το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής του, το εται-
ρικό επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και στοιχεία σχετικά 
με δραστηριότητες του κατόχου στον ενεργειακό τομέα 
που δεν ρυθμίζονται από την Άδεια που του χορηγείται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό.

η) Διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, ιδί-
ως επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων και ελέγχων 
των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του. 

θ) Τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας και τις πρόσθετες υποχρεώσεις που του επι-
βάλλονται είτε κατά τη χορήγηση της άδειας είτε μετα-
γενέστερα κατά τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύ-
ουσα νομοθεσία και ιδίως στις παραγράφους 3 και 4 του 
άρθρου 90 του νόμου και λαμβάνει τα μέτρα που απαι-
τούνται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων.

2. Η παρούσα Άδεια δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτω-
ση τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λάβει άλλες 
απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει αί-
τηση τροποποίησης της Άδειάς του όταν συντρέχουν 
οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του 
Κανονισμού Αδειών.

4. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιεί στη 
ΡΑΕ την πρόθεσή του για μεταβολή στη μετοχική σύνθε-
ση των μετόχων του σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών. Σε περίπτωση που 
η μεταβολή του ελέγχου εμπίπτει στη διαδικασία προλη-
πτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 
του ν. 3959/2011, ο κάτοχος της άδειας κοινοποιεί στη 
ΡΑΕ και αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιεί στη 
ΡΑΕ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, κάθε περίπτω-
ση διάθεσης από τον κάτοχο σημαντικού περιουσιακού 
στοιχείου, ακινήτου ή εξοπλισμού σημαντικής αξίας που 
χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας για 
την οποία χορηγείται η άδεια.

6. Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης των προηγούμενων 
παραγράφων επιβάλλονται στους κατόχους αδειών επι-
προσθέτως των λοιπών υποχρεώσεων γνωστοποίησης 
που απορρέουν ευθέως από τις σχετικές διατάξεις του 
νόμου.

7. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων 
γνωστοποίησης των προηγούμενων παραγράφων επι-
βάλλονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 36 του νόμου κυρώσεις.

8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΡΑΕ υποβο-
λή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ανεξάρτητα από την 
επιβολή τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλονται στο διαχειριστή οι 
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 36 του νό-
μου διοικητικές κυρώσεις και εφαρμόζεται το άρθρο 20 
του παρόντος κανονισμού.

Οι ως άνω Γενικοί Όροι δεσμεύουν τον κάτοχο της 
Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής ως εκάστοτε ισχύ-
ουν μετά την τυχόν τροποποίησή τους.

5.Β. Τήρηση Ειδικών Όρων του Κανονισμού Αδειών 
για την Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του 
Παραρτήματος 5 του Τμήματος ΙΙ του Κανονισμού Αδει-
ών «Ειδικοί όροι Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής» 
όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για την πληρότητα της παρούσας άδειας αναφέρονται 
οι Ειδικοί Όροι της Άδειας ακολούθως:

1. Γενικές Υποχρεώσεις
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

οφείλει να διατηρεί, λειτουργεί, συντηρεί, αναπτύσσει 
και εκμεταλλεύεται ένα αξιόπιστο, ασφαλές, τεχνικά άρ-
τιο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό Δίκτυο 
Διανομής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη την δέουσα 
μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενεργειακή απόδοση, και να παρέχει στους Χρήστες 
Διανομής πρόσβαση στο Δίκτυο Διανομής που διαχει-
ρίζεται, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο 
τρόπο, χωρίς διακρίσεις. 

β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
υποχρεούται να ασκεί τη βασική δραστηριότητα Διαχεί-
ρισης Δικτύου Διανομής αποκλειστικά στη γεωγραφική 
περιοχή για την οποία χορηγείται η άδεια. 

γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες Διανο-
μής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης τους Δικτύου 
Διανομής, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.

δ. O κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας εφόσον αυτές εγκρίνο-
νται από τη ΡΑΕ και εφόσον: αα) δεν επηρεάζεται η αδιά-
λειπτη, ασφαλής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς 
τους συνδεδεμένους με το Δίκτυο Διανομής καταναλω-
τές και τους χρήστες αυτού και ββ) οι δραστηριότητες 
αυτές δεν επηρεάζουν το κόστος των δραστηριοτήτων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας. Για τις 
δραστηριότητες αυτές, ο Διαχειριστής υποχρεούται να 
τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.
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ε. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να ασφαλίζεται για την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

στ. Στη περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής, χορηγηθεί σε πρόσωπο άλλο εκτός του κα-
τόχου της Άδειας Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Δια-
χείρισης Δικτύου Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον 
Κάτοχο της Άδειας Διανομής με την οποία καθορίζεται το 
αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανάληψη της Διαχείρι-
σης του Δικτύου Διανομής από το συνολικά εισπρακτέο 
έσοδο του Δικτύου Διανομής. H σύμβαση αυτή εγκρίνε-
ται από τη ΡΑΕ πριν από την έναρξη της δραστηριότητας 
διαχείρισης του Δικτύου.

ζ. Ο  κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
έχει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 7 
του άρθρου 80 του νόμου, όπως αυτές τυχόν εξειδικεύ-
ονται στην Άδεια Διαχείρισης.

η. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νόμιμης υποχρέ-
ωσης κοινοποίησης πληροφοριών και ιδίως την υπο-
χρέωση παροχής πληροφοριών στη ΡΑΕ, ο Διαχειριστής 
του Δικτύου Διανομής διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι 
οποίες περιέρχονται εις γνώση του κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, και αποτρέπει τη με μεροληπτι-
κό τρόπο κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις 
δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν 
εμπορικά πλεονεκτήματα.

θ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση 
του στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητάς του.

2. Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

οφείλει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί 
την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής. Προς τούτο, δύο 
μήνες πριν τη λήξη εκάστου έτους του εγκεκριμένου 
Προγράμματος Ανάπτυξης, ο κάτοχος της Άδειας Δια-
χείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει ετησίως στη ΡΑΕ 
προς έγκριση πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου 
Διανομής, και αιτιολογεί ειδικώς οποιαδήποτε απόκλι-
ση από το προηγούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στο εν 
λόγω Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και το σχε-
τικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής. 

β. Ο  κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να αναπτύξει το Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
το σχετικό χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου. 

γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
εξαμήνου τη ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυ-
ξης του Δικτύου.

δ. Σε περίπτωση που προβλέπεται σημαντική καθυ-
στέρηση στην ανάπτυξη του Δικτύου σε σχέση με το 
εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ο κά-
τοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής γνωστο-
ποιεί το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας ειδικά 
αιτιολογημένη έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης 
και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αντιμετώ-
πιση αυτών. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στη 
ΡΑΕ οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί σχετικά.

ε. Εάν από τα στοιχεία των παραγράφων γ και δ προκύ-
πτει οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδει-
ών και εγκρίσεων ή αδυναμία υλοποίησης της ανάπτυξης 
του Δικτύου, εξετάζεται από τη ΡΑΕ αν συντρέχει λόγος 
εφαρμογής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του Κα-
νονισμού Αδειών περί ανάκλησης της άδειας. 

3. Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου Διανομής
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί το Δίκτυο 
Διανομής, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές και τε-
χνικούς κανονισμούς και στην περίπτωση κατά την οποία 
αυτοί δεν υφίστανται, σύμφωνα με τους κανονισμούς και 
τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη βιομηχανία φυσι-
κού αερίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες επιθεωρήσεις, συ-
ντηρήσεις, επισκευές και αντικαταστάσεις του Δικτύου 
Διανομής, σύμφωνα με τις ως άνω προδιαγραφές.

γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουρ-
γία του Δικτύου Διανομής Αττικής και την αποφυγή πρό-
κλησης σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας. Για το 
σκοπό αυτό, ο κάτοχος της Άδειας αυτής οφείλει, ιδίως:

i) Να ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο 
τους καταναλωτές, τους Χρήστες, τους διαχειριστές ανά-
ντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου, και τους διαχειριστές 
ανάντη ή κατάντη Δικτύων Διανομής για τυχόν βλάβες 
στο Δίκτυο Διανομής και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκα-
τάστασης αυτών.

ii) Να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με ενδε-
χόμενους κινδύνους από τη χρήση του φυσικού αερίου.

iii) Να οργανώσει τηλεφωνική υπηρεσία στην οποία 
μπορούν να αναφέρονται τυχόν καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης και ιδίως διαρροές φυσικού αερίου.

4. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και Κανονι-
σμός Μετρήσεων

α. Ο Διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει την επίτευξη 
των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της διαχεί-
ρισης δικτύου διανομής, όσον αφορά τις απώλειες, την 
αξιοπιστία τροφοδότησης, την εξισορρόπηση φορτίου, 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την ποιότητα 
εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον 
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.

β. Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί τον Κανονισμό Με-
τρήσεων Δικτύου Διανομής καθώς και τα ρυθμιστικά 
κείμενα που απορρέουν από αυτόν.

γ. Ο Διαχειριστής οφείλει να εγκαθιστά, να συντηρεί, 
να αντικαθιστά και να διασφαλίζει την καλή λειτουργία 
των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δί-
κτυο Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και του Κανονισμού 
Μετρήσεων. 

δ. Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στους Χρήστες 
του Δικτύου Διανομής και τους Διαχειριστές των Δια-
συνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύ-
ων Διανομής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο διανομής, σύμ-
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.
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ε. Ο διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότη-
τας προσέλκυσης νέων καταναλωτών και της σύνδεσής 
τους στο Δίκτυο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής.

5. Κανονισμός Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και Τι-
μολόγια Χρήσης Δικτύου Διανομής

α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει, εντός πέντε (5) ημερών από την έγκριση των Τι-
μολογίων Χρήσης του Δικτύου Διανομής από τη ΡΑΕ, να 
δημοσιεύει τα τιμολόγια χρήσης του Δικτύου Διανομής, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του νόμου.

β. Ο  κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής οφείλει να δημοσιεύει κατάλογο των χρεώσεων για 
πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει στους Χρήστες του 
Δικτύου, όπως υπηρεσίες καταγραφής ενδείξεων μετρη-
τών καταναλωτών κ.α.

6. Σύνδεση Καταναλωτών με το Δίκτυο Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

οφείλει να μην προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ Τελικών 
Πελατών σε ό,τι αφορά τους όρους σύνδεσης των εγκα-
ταστάσεών τους με το Δίκτυο Διανομής Αττικής. Για το 
σκοπό αυτό ο Διαχειριστής οφείλει:

α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις σύνδεσης Τελικών 
Πελατών που πληρούν τα κριτήρια που τίθενται στον 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και των οποίων 
οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Δίκτυο Διανομής και 
να προβαίνει σε υλοποίηση των συνδέσεων εντός εύλο-
γου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους του 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

β) Να αιτιολογεί επαρκώς κάθε περίπτωση άρνησης 
σύνδεσης.

γ) Να καταρτίζει, να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση 
και ακολούθως να δημοσιεύει Πρότυπη Σύμβαση Σύν-
δεσης με το Δίκτυο Διανομής, στην οποία περιλαμβάνο-
νται, ιδίως, οι όροι σύνδεσης, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, τα εκάστοτε ισχύοντα 
τέλη σύνδεσης και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
των αντισυμβαλλομένων και, ιδίως, η διαδικασία επίλυ-
σης διαφορών. 

δ) Να μην τροποποιεί μονομερώς και με δυσμενέστε-
ρους όρους τις Συμβάσεις Σύνδεσης που συνάπτει με 
τους καταναλωτές.

ε) Να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετησίως κατάσταση 
τελών σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής, για κάθε κατη-
γορία καταναλωτή και να μη μεταβάλλει την κατάσταση 
αυτή κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου έτους. Τα τέλη 
σύνδεσης θα καθορίζονται με τρόπο ώστε, βάσει εύλο-
γων προβλέψεων όσον αφορά τον αριθμό και το είδος 
των συνδέσεων, ο Διαχειριστής να ανακτά κατά μέσο 
όρο το κόστος για κάθε κατηγορία σύνδεσης. Τα Τέλη 
Σύνδεσης καθώς και Τιμολόγια κάθε άλλης Επικουρικής 
Υπηρεσίας εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

στ) Το αργότερο έως την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους, 
ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση τα προ-
τεινόμενα Τέλη Σύνδεσης του επόμενου έτους. 

7. Πρόσβαση Χρηστών στο Δίκτυο Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

οφείλει να μην προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ Χρηστών 

του Δικτύου και των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου 
σε ό,τι αφορά τους όρους πρόσβασης στο Δίκτυο Δια-
νομής. Οφείλει επίσης να διασφαλίζει την πρόσβαση 
των Χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οικονομικό, 
διαφανή και άμεσο τρόπο. Για τους σκοπούς αυτούς ο κά-
τοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οφείλει:

α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις πρόσβασης στο 
Δίκτυο Διανομής που πληρούν τα κριτήρια που τίθενται 
στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και να αι-
τιολογεί ειδικά κάθε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, 
σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύ-
ου Διανομής.

β) Να καταρτίζει, να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση 
και ακολούθως να δημοσιεύει Πρότυπη Σύμβαση Χρή-
σης Δικτύου Διανομής, στην οποία περιλαμβάνονται 
ιδίως οι όροι χρήσης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, και καθο-
ρίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυμ-
βαλλομένων και, ιδίως, η διαδικασία επίλυσης διαφορών. 

γ) Να δημοσιεύει τον εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ κατά-
λογο χρεώσεων για Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχει 
στους Χρήστες του Δικτύου.

8. Υποβολή Στοιχείων
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-

μής υποβάλλει στη ΡΑΕ, βάσει του Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής, μέχρι την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, 
πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής 
με το οποίο καθορίζονται ιδίως τα έργα και το χρονοδιά-
γραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη 
ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης 
νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτι-
κότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας 
υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρ-
μογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, 
τεχνικών προδιαγραφών και της προστασίας του περι-
βάλλοντος. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εκτός από τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 58 του Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, περιλαμβάνονται και τα 
ακόλουθα στοιχεία για κάθε έτος: 

i) Σχεδιασμός σχετικά με την ανάπτυξη του Δικτύου, 
με ανάλυση ανά Δήμο σχετικά με το μήκος νέου Δικτύου 
Διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, τις περιοχές ανά-
πτυξης του Δικτύου και το αντίστοιχο κόστος.

ii) Εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό νέων καταναλω-
τών που θα συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής.

iii) Εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερί-
ου που θα διανεμηθεί μέσω του Δικτύου για κάθε κατη-
γορία καταναλωτών.

β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
συντάσσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση παρακολούθη-
σης της ζήτησης Φυσικού Αερίου, εντός τριών (3) μηνών 
από τη λήξη κάθε έτους, σχετικά με τη δραστηριότητα 
του κατόχου της Άδειας κατά το προηγούμενο έτος, ιδίως 
αναφορικά με: 

i) Τον αριθμό νέων καταναλωτών που συνδέθηκαν με 
το Δίκτυο Διανομής κατά το εν λόγω έτος και τον αριθμό 
του συνόλου των καταναλωτών που εξυπηρετεί το εν 
λόγω Δίκτυο.
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ii) Την ποσότητα φυσικού αερίου που διανεμήθηκε 
μέσω του Δικτύου για κάθε κατηγορία καταναλωτών.

iii) Στοιχεία σχετικά με τους Χρήστες του Δικτύου και 
ιδίως τον αριθμό καταναλωτών που εξυπηρετεί κάθε 
Χρήστης και την αντίστοιχη ποσότητα φυσικού αερίου. 

iv) Άλλα στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής.

γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής υποβάλλει στη ΡΑΕ εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη 
κάθε έτους τις οικονομικές καταστάσεις για το εν λόγω 
έτος, καθώς και τους λογιστικά διαχωρισμένους λογα-
ριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 του νόμου. 

δ. Ο διαχειριστής οφείλει να υποβάλει οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία ή στοιχείο ζητηθεί από τη ΡΑΕ για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων της.

9. Νομική και Λειτουργική Ανεξαρτησία Κατόχου 
Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής

α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής οφείλει, εντός ενός (1) μήνα από την ημέρα κατά 
την οποία σημειώθηκε υπέρβαση του προβλεπόμενου 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 80 του νόμου ορίου των 
100.000 συνδεδεμένων πελατών, να ενημερώσει εγγρά-
φως την ΡΑΕ για το γεγονός αυτό και εντός ενός (1) μήνα 
να υποβάλει στη ΡΑΕ έγγραφα που να αποδεικνύουν την 
συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 80 του νόμου.

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 
του άρθρου 80 και των άρθρων 80Α έως 80Γ του νόμου, 
ο Διαχειριστής που μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη 
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της 
νομικής και λειτουργικής του ανεξαρτησίας έναντι της 
Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και ιδίως οφείλει 
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των υποπαραγρά-
φων (α) και (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του 
νόμου.

10. Διαλειτουργικότητα Δικτύων Διανομής
α. Κατά την ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Δι-

ανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Δι-
ανομής λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και εφαρμόζει 
τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές ώστε να διασφα-
λίζεται η διαλειτουργικότητα του Δικτύου Διανομής με 
το ΕΣΦΑ, άλλα ΑΣΦΑ ή Δίκτυα Διανομής σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, 
τις προδιαγραφές, κανονισμούς και πρακτικές που εφαρ-
μόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
παρέχει σε κάθε άλλον Διαχειριστή Συστήματος Διανο-
μής, Μεταφοράς, ΥΦΑ ή/και σε Διαχειριστή συστήματος 
Αποθήκευσης, επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι η μεταφορά και η αποθήκευση του 
φυσικού αερίου διενεργείται κατά τρόπο συμβατό με 
την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διασυν-
δεμένου Δικτύου.

Οι ως άνω Ειδικοί Όροι δεσμεύουν τον κάτοχο της 
Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής ως εκάστοτε ισχύ-
ουν μετά από τυχόν τροποποίησή τους.

5.Γ. Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι και Υποχρεώσεις.
1. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

οφείλει να συνεργάζεται με τους διαχειριστές των Δια-
συνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύ-
ων Διανομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλλη-
λων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε 
να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
των Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους και η εύρυθμη λειτουργία των αγορών στις οποί-
ες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά προϊόντα, 
όπως αυτά ορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 
(ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής αναφορικά 
με τη συμμετοχή σε αυτές τις αγορές για την παροχή των 
υπηρεσιών εξισορρόπησης.

2. Επιχειρηματικό Σχέδιο και Χρηματοδότηση Ανάπτυ-
ξης Δικτύου Διανομής

α. Δεδομένου ότι συμπίπτουν στο πρόσωπο της εται-
ρείας «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής» οι ιδιότητες 
του κατόχου, αφενός της άδειας διανομής, αφετέρου 
της άδειας διαχείρισης δικτύου διανομής, ο κάτοχος της 
Άδειας Διαχείρισης υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση 
έως την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης, στο οποίο ενσωματώνεται το Επιχειρηματικό 
Σχέδιο. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο καταρτίζεται από τον 
κάτοχο της Άδειας Διανομής και πρέπει να αναφέρει 
ρητώς τον τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης του 
Δικτύου Διανομής και να είναι συμβατό με την οργανω-
τική δομή και το προσωπικό, που δέον να έχει ο Διαχειρι-
στής για την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων 
του. Περαιτέρω, ο Κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης δεν 
προβαίνει σε οποιαδήποτε μείωση του Μετοχικού του 
Κεφαλαίου, χωρίς τη συναίνεση της Αρχής, η οποία χο-
ρηγείται ρητώς ή σιωπηρώς εντός χρονικού διαστήματος 
ενός (1) μηνός, από την ενημέρωσή της.

3. Νομική και Λειτουργική Ανεξαρτησία 
α. Ο Κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-

μής ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι 
διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για την ομαλή και 
αποτελεσματική διενέργεια της δραστηριότητας της Δι-
αχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και ειδικό-
τερα για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, 
ασφαλούς και οικονομικού δικτύου διανομής. Επίσης 
στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο δυναμικό και εξο-
πλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονομι-
κούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο του νόμου και της 
παρούσας άδειας. 

β. Ο Κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
οφείλει να διατηρεί τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 
και εμπειρία για την άρτια και ασφαλή διαχείριση και 
εκμετάλλευση του Δικτύου Διανομής σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό πρέπει να δια-
θέτει και να διατηρεί το κατάλληλο προσωπικό και την 
οργανωτική και διοικητική δομή που είναι συμβατά με 
την εκπλήρωση του σκοπού της Άδειας και το Επιχειρη-
ματικό του Σχέδιο. Επιπλέον, ο Κάτοχος της Άδειας αυτής 
οφείλει να συμμορφώνεται σε σχετικές κατευθύνσεις 
της Αρχής  και να ενημερώνει άμεσα την Αρχή για κάθε 
σημαντική μεταβολή της οργανωτικής του δομής. 
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γ. Η συνολική οργανωτική δομή και το καταστατικό 
του Διαχειριστή διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρ-
τησία του από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση. 
Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση απαγορεύεται να 
ορίζει τη συμπεριφορά του Διαχειριστή σε σχέση με τις 
καθημερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση του 
Δικτύου Διανομής.

δ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα 
με τους όρους του νόμου της παρούσας Άδειας και του 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, ο Διαχειριστής 
δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά προσώπων ή φορέ-
ων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον 
ανταγωνισμό στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας 
Φυσικού Αερίου.

ε. Όλες οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ 
των μερών της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και 
του Διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 
δανείων, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συνθήκες 
της αγοράς. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να διατηρεί λε-
πτομερή αρχεία των εν λόγω εμπορικών και οικονομικών 
σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν 
αιτήσεώς της.

στ. Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ 
όλες τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με την 
Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση. 

ζ. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε καμία περί-
πτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποί-
ηση εκ μέρους του Διαχειριστή εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή, οι οποίες 
έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του νόμου και των 
όρων της παρούσης Αδείας είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

η. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής που μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της νομικής και λει-
τουργικής του ανεξαρτησίας έναντι της Κάθετα Ολοκλη-
ρωμένης Επιχείρησης και ιδίως οφείλει να συμμορφώ-
νεται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 80 
του νόμου όπως εξειδικεύονται κατωτέρω: 

(i) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου 
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι γενικοί δι-
ευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που 
ασκεί διοίκηση, ή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το 
Δίκτυο Διανομής πρέπει, κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας τους, να είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής ή άλλη 
επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση και να μην έχουν 
κάποια ευθύνη ή συμφέρον με κλάδο ή τμήμα ή άλλη 
Συνδεδεμένη επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης 
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, που 
έχουν την ευθύνη άμεσα ή έμμεσα για τη λειτουργία της 
παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου. 

(ii) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του κατόχου 
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι γενικοί δι-
ευθυντές, οι διευθυντές, και κάθε άλλο πρόσωπο που 

ασκεί διοίκηση, ή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το 
Δίκτυο Διανομής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
δεν κατέχουν μετοχές, στην Κάθετα Ολοκληρωμένη 
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή 
σε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια 
του άρθρου 32 του ν.4308/2014, που έχουν την ευθύνη 
άμεσα η έμμεσα για τη λειτουργία της παραγωγής, με-
ταφοράς και προμήθειας φυσικού αερίου. 

(iii) Η αμοιβή στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσης αποδοχές και παροχές καθώς και τα κίνητρα των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου των γενικών διευθυ-
ντών, των διευθυντών και κάθε άλλου προσώπου που 
ασκεί διοίκηση ή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη Δια-
χείριση του Δικτύου Διανομής συνδέονται αποκλειστικά 
με την δραστηριότητα του κατόχου της Άδειας Διαχείρι-
σης Δικτύου Διανομής. Απαγορεύεται να συνδέονται με 
την απόδοση ή την κερδοφορία κλάδου ή τμήματος ή 
συνδεδεμένης επιχείρησης της Κάθετα Ολοκληρωμένης 
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής ενέργειας, 
που έχουν την ευθύνη άμεσα ή έμμεσα για την λειτουρ-
γία της παραγωγής, μεταφοράς και προμήθειας φυσικού 
αερίου. 

(iv) Η ΡΑΕ δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις σχετικά 
με τον διορισμό, την ανανέωση, την παύση αλλά και το 
πλαίσιο εργασίας -συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, 
της διάρκειας και της φύσης της απασχόλησης- των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), εντός χρονι-
κού διαστήματος ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση 
των ανωτέρω στην Αρχή. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει 
σχετικώς να ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ, καθώς και να 
συμμορφώνεται με τις συναφείς τυχόν αποφάσεις της 
Αρχής. Ειδικότερα, ως προς τον ορισμό των μελών του 
ΔΣ, η ΡΑΕ διασφαλίζει την πλήρωση των προϋποθέσε-
ων της επαγγελματικής ανεξαρτησίας και προσήκουσας 
επάρκειας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής 
τους ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόωρης λήξης της 
απασχόλησής τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δύνανται να προσφύγουν στη ΡΑΕ, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του νόμου, ώστε να ελεγχθεί η τυχόν σύνδεση 
της ανωτέρω παύσης τους με λόγους που συνδέονται 
με την ανεξαρτησία τους και την προσήκουσα εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του Διαχειριστή εκ του κείμενου πλαισίου. Περαιτέρω, 
οι λόγοι ανάκλησης ή αντικατάστασης των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του κατόχου της Άδειας Δια-
χείρισης Δικτύου Διανομής με πρωτοβουλία της Κάθετα 
Ολοκληρωμένης επιχείρησης ή συνδεμένης με αυτήν 
επιχείρησης πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά στο 
καταστατικό του.

(v) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Δια-
νομής λαμβάνει μέτρα ώστε, στις συναλλαγές του να 
μην προκαλείται σύγχυση όσον αφορά στην χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου προμήθειας είτε της Κάθετα Ολο-
κληρωμένης επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας είτε της συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης. 
Ιδίως, δεν χρησιμοποιεί λογότυπο που προκαλεί σχετική 
σύγχυση, δεν προβαίνει επιλεκτικά σε αναρτήσεις στην 
ιστοσελίδα του συνδέσμων προς την ιστοσελίδα των ως 
άνω επιχειρήσεων και υπό την επιφύλαξη της παραγρά-
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φου 17 του άρθρου 80Α δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο 
γραφείων με αυτές. 

(vi) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Δια-
νομής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 
ώστε να αποφεύγονται διασταυρούμενες επιδοτήσεις 
μεταξύ της δραστηριότητας της διανομής και αυτής της 
παραγωγής ή προμήθειας ή άλλης δραστηριότητας.

4. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 

υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή 
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η 
διακριτική συμπεριφορά κατά προσώπων ή φορέων και 
να διασφαλίζεται ότι δεν περιορίζεται, στρεβλώνεται ή 
παρεμποδίζεται ο ανταγωνισμός. 

β. Στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καθορίζονται επίσης 
οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων του 
Διαχειριστή για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

γ. Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης υποβάλλεται στην 
ΡΑΕ προς έγκριση εντός ενός μήνα από τη χορήγηση 
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

δ. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή εντός πέντε (5) 
ημερών από την έγκρισή του από τη ΡΑΕ. 

5. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
i) Το επιφορτισμένο με την παρακολούθηση του Προ-

γράμματος Συμμόρφωσης στέλεχος ή όργανο, ήτοι ο 
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Δι-
ανομής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ενεργεί πλήρως 
ανεξάρτητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενωσιακού 
πλαισίου, και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Διαχειριστή, με την επιφύλαξη της εκ των προτέ-
ρων έγκρισης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται εντός τριών (3) 
εβδομάδων από την ανωτέρω γνωστοποίηση να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς την ανεξαρτησία και την επαγγελ-
ματική επάρκεια του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. Η Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του 
ορισμένου Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της θητείας του, εφόσον ανακύψουν συναφώς 
αμφιβολίες. 

ii) Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κα-
τέχει άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη στον Διαχειρι-
στή, η οποία να έρχεται σε σύγκρουση με τις αρμοδιότη-
τές του. Oι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση 
και τη λήξη της θητείας του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης 
και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης λήξης της 
περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ για τη 
συναίνεσή της. Σχετικώς, η Αρχή δύναται να υποβάλει 
αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την ανω-
τέρω γνωστοποίηση. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να 
συμμορφωθεί προς την απόφαση της Αρχής. 

iii) Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης πρέπει να διαθέτει 
την κατάλληλη κατάρτιση, η οποία αποδεικνύεται από 
τους τίτλους σπουδών του(ων) προσώπου(ων) που τον 
αποτελεί(ούν) καθώς και την αποδεδειγμένη εξειδικευ-
μένη γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμε-
νο της ρύθμισης Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων 
Διανομής. Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζει επαρκώς το 
ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, σχετικά με 

την διανομή φυσικού αερίου και τον τρόπο λειτουργίας 
της αγοράς φυσικού αερίου. 

iv) Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:
(α) τη σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στη ΡΑΕ του 

Προγράμματος Συμμόρφωσης, 
(β) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμ-

ματος Συμμόρφωσης,
(γ) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία παρου-

σιάζονται όλα τα μέτρα που ελήφθησαν για την εκτέλεση 
του Προγράμματος Συμμόρφωσης και την υποβολή της 
στη ΡΑΕ,

(δ) την υποβολή έκθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το Πρόγραμμα 
Συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

(ε) την παρουσίαση προς τη ΡΑΕ (χωρίς να απαιτείται 
πρότερη Έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 
οργάνου του Διαχειριστή) κάθε ουσιαστικής παράβασης 
ως προς την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφω-
σης,

(στ) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εμπο-
ρικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κάθετα Ολο-
κληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου και του Δια-
χειριστή.

v) Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης λαμβάνει μέρος σε 
όσες συναντήσεις εργασίες θεωρεί κρίσιμες για τη διευ-
κόλυνση της τήρησης των καθηκόντων του και δύναται 
να δίνει κατευθύνσεις σχετικά με τη διευκόλυνση της 
συμμόρφωσης του Διαχειριστή.

vi) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή οφείλει 
να μην παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο τη άμεση 
επικοινωνία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης με τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας και ιδίως να μην απαιτείται η 
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητι-
κού οργάνου του Διαχειριστή. 

vii) Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχό-
λησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομέ-
νης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην 
προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι ως 
άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύ-
νου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, 
ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει 
άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα 
ή έμμεσα, στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυ-
σικού Αερίου ή σε οποιονδήποτε κλάδο ή τμήμα της ή 
άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες 
μετόχους της.

viii) Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά 
έκθεση προς τη ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος 
Συμμόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ μέχρι και την 31η 
Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με 
την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή εντός 
πέντε (5) ημερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση 
τις εκθέσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, η ΡΑΕ αξι-
ολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του Διαχειριστή και 
μπορεί με απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70031Τεύχος Β’ 5923/31.12.2018

του Προγράμματος Συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλί-
ζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του Διαχειριστή 
υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα μέ-
τρα. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμμορφωθεί με 
τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, 
νέο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δε-
καπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσε-
λίδα της έκθεση αξιολόγησης του Προγράμματος Συμ-
μόρφωσης του Διαχειριστή μέχρι και την 30ή Απριλίου 
εκάστου έτους.

ix) Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει 
χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του 
Διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρ-
φωσης υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδρι-
άσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

(α) τους όρους πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής, ειδι-
κότερα όσον αφορά στα τιμολόγια χρήσης, τις υπηρεσίες 
πρόσβασης Χρηστών στο Δίκτυο Διανομής, τις Συμβά-
σεις Χρήσης και Σύνδεσης,

(β) την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης, κα-
θώς και τον σχεδιασμό έργων που αναλαμβάνονται για 
την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Δικτύου Δι-
ανομής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε νέες 
περιοχές, έργα σύνδεσης και αντικατάστασης μετρητών,

(γ) τυχόν αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του Δι-
κτύου Διανομής.

(δ) σχέσεις/συμβάσεις του Διαχειριστή με τρίτες εται-
ρείες.

(ε) σχέσεις/συμβάσεις του Διαχειριστή με κατόχους 
Άδειας Προμήθειας.

6. Όροι Επικοινωνίας Διαχειριστή με τη ΡΑΕ
α) Ο Διαχειριστής οφείλει να επικοινωνεί με την Αρχή 

επισήμως και κυρίως δι΄αλληλογραφίας. Εφόσον απαι-
τηθεί, η Αρχή μπορεί να εξειδικεύσει τον τρόπο και τους 
κανόνες της επικοινωνίας αυτής. 

β) Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στην Αρχή κάθε 
είδους πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ζητή-
σει η Αρχή. Συναφώς, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την 

υποχρέωση εχεμύθειας του Διαχειριστή, όπως αυτή ορί-
ζεται στο άρθρο 27 της Οδηγίας 2009/73, αφετέρου τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της Οδηγίας 2016/1148 
«σχετικά  με μέ τρα για υψηλό  κοινό  επί πεδο ασφά λειας 
συστημά των δικτύ ου και πληροφοριώ ν σε ολό κληρη την 
Έ νωση», καθώς και του Γενικού Κανονισμού για τα Προ-
σωπικά Δεδομένα 2016/679, ο Διαχειριστής οφείλει να 
υποβάλλει σε ετήσια βάση στη ΡΑΕ, έκθεση αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαφύλαξης 
της εμπιστευτικότητας και προστασίας των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

γ) Ο διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει μέρος σε ομά-
δες εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σχετικά με 
τη ρύθμιση των θεμάτων διανομής φυσικού αερίου. 
Ειδικότερα, ο Διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει μέρος 
σε έρευνες που διενεργούνται πανευρωπαϊκώς σχετικά 
με συγκριτική του αξιολόγηση με άλλους Διαχειριστές 
Δικτύων Διανομής. Επιπλέον, το προσωπικό του Δια-
χειριστή λαμβάνει μέρος σε ειδικά εκπαιδευτικά προ-
γράμματα της Επιτροπής, του CEER, του ACER καθώς και 
οργανώσεων Διαχειριστών Δικτύων Διανομής σύμφωνα 
με τις ανάγκες του αλλά και τις κατευθύνσεις της Ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας.

δ) Ο διαχειριστής λαμβάνει μέρος σε Ημερίδες και ομά-
δες εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σχετικά 
με τη θέσπιση ή τροποποίηση της δευτερογενούς νο-
μοθεσίας.

ε) Οποιαδήποτε άρνηση επικοινωνίας με την Αρχή θε-
ωρείται μη τήρηση των ειδικών όρων της Άδειας αυτής.

6. Τροποποίηση της άδειας
Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε-

ρίου τροποποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Κανονισμού Αδειών.

7. Μεταβίβαση της Άδειας
Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε-

ρίου μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού Αδειών.

8. Ανάκληση της Άδειας
Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε-

ρίου ανακαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Κανονισμού Αδειών. 
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Παράρτημα Ι
Περιγραφή της γεωγραφικής περιοχής της παρούσας Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου

Περιφέρεια Αττικής

i Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

1. Δήμος Αθηναίων
2. Δήμος Βύρωνος
3. Δήμος Γαλατσίου
4. Δήμος Δάφνης-Υμηττού
5. Δήμος Ζωγράφου
6. Δήμος Ηλιούπολης
7. Δήμος Καισαριανής
8. Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας

ii Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

1. Δήμος Αγίου Δημητρίου
2. Δήμος Αλίμου
3. Δήμος Γλυφάδας
4. Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
5. Δήμος Καλλιθέας
6. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
7. Δήμος Νέας Σμύρνης
8. Δήμος Παλαιού Φαλήρου

iii Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

1. Δήμος Αγίας Παρασκευής
2. Δήμος Αμαρουσίου
3. Δήμος Βριλησσίων
4. Δήμος Ηρακλείου
5. Δήμος Κηφισιάς
6. Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
7. Δήμος Μεταμορφώσεως
8. Δήμος Νέας Ιωνίας
9. Δήμος Παπάγου-Χολαργού
10. Δήμος Πεντέλης
11. Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
12. Δήμος Χαλανδρίου

iv Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

1. Δήμος Αγίας Βαρβάρας
2. Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
3. Δήμος Αιγάλεω
4. Δήμος Ιλίου
5. Δήμος Περιστερίου
6. Δήμος Πετρούπολης
7. Δήμος Χαϊδαρίου

v Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

1. Δήμος Πειραιώς
2. Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
3. Δήμος Κορυδαλλού
4. Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
5. Δήμος Περάματος

vi Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής

1. Δήμος Αγκιστρίου
2. Δήμος Αίγινας
3. Δήμος Κυθήρων
4. Δήμος Πόρου
5. Δήμος Σαλαμίνας
6. Δήμος Σπετσών
7. Δήμος Τροιζηνίας
8. Δήμος Ύδρας

vii Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

1. Δήμος Ασπροπύργου
2. Δήμος Ελευσίνας
3. Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
4. Δήμος Μεγαρέων
5. Δήμος Φυλής

viii Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

1. Δήμος Αχαρνών
2. Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
3. Δήμος Διονύσου
4. Δήμος Κρωπίας
5. Δήμος Λαυρεωτικής
6. Δήμος Μαραθώνος
7. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
8. Δήμος Παιανίας · Δήμος Παλλήνης
9. Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου · Δήμος Σαρωνικού
10. Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος
11. Δήμος Ωρωπού
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Παράρτημα ΙΙΙ
Χάρτης παγίων που ανήκουν στη ΔΕΠΑ Α.Ε.
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Παράρτημα IV
Υποχρεώσεις και δικαιώματα που διέπουν τη σχέση 

του Διαχειριστή με τον κύριο των παγίων του Δικτύου 
Διανομής που προϋπήρχαν την 1η Απριλίου 2017 

Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4546/2018, ως 
Ημερομηνία Αναφοράς ορίζεται η 1η/4/2017. Το Δίκτυο 
Διανομής που έχει κατασκευαστεί και ολοκληρωθεί πριν 
την Ημερομηνία Αναφοράς νοείται ως Υφιστάμενο Δί-
κτυο Διανομής και ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ. Τα 
έργα επέκτασης του Υφιστάμενου Δικτύου Διανομής που 
εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017 από τον Κάτοχο 
της Άδειας (εφεξής ο «Διαχειριστής»), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 80Α ανήκουν στην αποκλειστική 
κυριότητα αυτού.

Η αντικατάσταση ή αποκατάσταση του Υφιστάμενου 
Δικτύου Διανομής διενεργείται από τον διαχειριστή και 
ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ.

Ως αντικατάσταση ή αποκατάσταση Υφιστάμενου Δι-
κτύου Διανομής νοείται κάθε έργο αποκλειστικής αντι-
κατάστασης ή συντήρησης του Υφιστάμενου Δικτύου 
Διανομής:

• Αντικατάσταση δικτύου Χαμηλής Πίεσης προκειμέ-
νου να αυξηθεί η ασφάλεια αυτού. Αντικατάσταση (λόγω 
βλάβης ή αλλαγής κατηγορίας) υφιστάμενων σταθμών 
Μέσης ή Χαμηλής Πίεσης με την προσθήκη νέου εξο-
πλισμού.

• Αντικατάσταση (λόγω βλάβης ή αλλαγής κατηγορίας) 
υφιστάμενων βανοστασίων Μέσης ή Χαμηλής Πίεσης με 
την προσθήκη νέου εξοπλισμού.

• Αντικατάσταση χαλύβδινου δικτύου Μέσης Πίεσης 
ή PE Χαμηλής Πίεσης.

• Έργα Μέσης και Χαμηλής Πίεσης που αφορούν με-
τατοπίσεις δικτύου Μέσης ή Χαμηλής πίεσης εξαιτίας 
εργασιών τρίτων φορέων (Περιφέρεια, Δήμοι κτλ).

Περιπτώσεις κατασκευής δικτύων Μέσης και Χαμη-
λής Πίεσης σε οδό ή τμήμα οδού, όπου υπήρχε δίκτυο 
Φυσικού Αερίου μέχρι το τέλος της Η.Α. το οποίο με το 
πέρας των εργασιών απομονώνεται.

• Αντικατάσταση μετρητή από το υφιστάμενο Δίκτυο 
Διανομής με μετρητή ίδιας τεχνολογίας και ίσης δυναμι-
κότητας. Σε περίπτωση αντικατάστασης μετρητή από το 
Υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής με μετρητή νέας τεχνολο-
γίας (έξυπνο μετρητή), ο νέος μετρητής θα λογίζεται ως 
πάγιο του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

• Αντικατάσταση μειωτών πίεσης σε Υφιστάμενο Δί-
κτυο λόγω βλάβης.

Το Υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής καθώς και οι αντικα-
ταστάσεις ή αποκαταστάσεις αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας Άδειας ανήκει στην κυριότητα της 
ΔΕΠΑ.

Η ΔΕΠΑ παραχωρεί χωρίς κανένα αντάλλαγμα τη δι-
αχείριση και εκμετάλλευση του Υφιστάμενου Δικτύου 
καθώς και τις αντικαταστάσεις ή αποκαταστάσεις αυτού 
στον Διαχειριστή.

Οι όροι βάσει των οποίων η ΔΕΠΑ παραχωρεί στον 
Διαχειριστή τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Υφιστά-
μενου Δικτύου Διανομής είναι οι ακόλουθοι:

1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ΔΕΠΑ
(1.1) Η ΔΕΠΑ δεν θα παρέχει εγγυήσεις ούτε θα ευθύνε-

ται έναντι του Διαχειριστή σχετικά με τις προδιαγραφές 
και τα έργα κατασκευής ή εγκατάστασης και γενικώς την 
κατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του Υφιστάμενου 
Δικτύου Διανομής, που ανήκει στην αποκλειστική κυρι-
ότητα της ΔΕΠΑ.

(1.2) Για έργα αντικατάστασης ή αποκατάστασης του 
Υφιστάμενου Δικτύου Διανομής, η ΔΕΠΑ και ο Διαχει-
ριστής υποχρεούνται να εφαρμόζουν ετησίως όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση των αντίστοι-
χων Παγίων από τον Διαχειριστή προς τη ΔΕΠΑ, και την 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, άνευ ανταλλάγ-
ματος, από τη ΔΕΠΑ προς τον Διαχειριστή.

(1.3) Η ΔΕΠΑ και ο Διαχειριστής οφείλουν να συμ-
φωνούν από κοινού σε μία διαδικασία καταγραφής και 
τήρησης ενός αρχείου των τμημάτων του Υφιστάμενου 
Δικτύου Διανομής όπου θα καταγράφονται όλες οι αντι-
καταστάσεις/αποκαταστάσεις του Υφιστάμενου Δικτύου 
και των ημερομηνιών στις οποίες μεταβιβάζεται η κυρι-
ότητα επ’ αυτών.

(1.4) Η ΔΕΠΑ αφού λάβει τον Κατάλογο Μεταβιβαζόμε-
νων Παγίων, την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Κατασκευών 
Παγίων προς Μεταβίβαση και το ηλεκτρονικό αρχείο των 
«Ως Κατασκευάστηκε» Σχεδίων (As-Built) και μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση του Διαχειριστή διενεργεί έλεγχο 
επί του οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου των παγί-
ων. Εάν από τους παραπάνω ελέγχους προκύψουν απο-
κλίσεις, η ΔΕΠΑ και ο Διαχειριστής θα συμφωνούν από 
κοινού τις κατάλληλες ενέργειες, στις οποίες θα προβεί 
ο Διαχειριστής για την επανόρθωση.

2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Διαχειριστή
(2.1) Ο Διαχειριστής έχει το πλήρες και αποκλειστικό 

δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Υφιστάμε-
νου Δικτύου Διανομής.

(2.2) Ο Διαχειριστής στο πλαίσιο του αποκλειστικού 
του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης του 
Υφιστάμενου Δικτύου Διανομής, έχει το δικαίωμα να 
αναπτύσσει το Δίκτυο Διανομής ή/και να αντικαθιστά, 
αναβαθμίζει, τροποποιεί ή καταργεί τμήμα ή τμήματα 
αυτού σύμφωνα με οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, 
καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με την ασφαλή 
λειτουργία του Δικτύου Διανομής και με την ασφάλεια 
τροφοδοσίας των καταναλωτών.

(2.3) Ο Διαχειριστής συντηρεί και επισκευάζει το Υφι-
στάμενο Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με τις Πρακτικές 
Καλής Λειτουργίας, τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Δι-
ανομής, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, τους Τεχνικούς 
Κανονισμούς και σε συμμόρφωση με τους όρους της 
εκάστοτε ισχύουσας Άδειας.

(2.4) Ο Διαχειριστής οφείλει να ασφαλίζει το Δίκτυο 
Διανομής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για μηχανικές 
βλάβες, υλικές ζημιές, διακοπή εργασιών, τρομοκρατικές 
ενέργειες, αστική ευθύνη).

(2.5) Ο Διαχειριστής οφείλει να ασφαλίζεται για την 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων που προκύπτει από την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του.

(2.6) Στην περίπτωση που η επισκευή ή επέκτα-
ση του Υφιστάμενου Δικτύου ανατίθεται σε Τρίτον, ο 
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Διαχειριστής παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για να 
επιβεβαιώσει ότι η κατασκευή και εγκατάσταση οποιων-
δήποτε τμημάτων του Δικτύου Διανομής που πραγμα-
τοποιείται από Τρίτους για λογαριασμό του Διαχειριστή 
δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε ζημία στο Υφιστάμενο 
Δίκτυο Διανομής.

(2.7) Ο Διαχειριστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε απαίτηση Τρίτου, και ιδίως για απο-
ζημίωση από οποιαδήποτε ζημία, γεννάται ως αποτέ-
λεσμα των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή, μεταξύ 
των οποίων η κατασκευή, η επέκταση, η λειτουργία, η 
χρήση, η επισκευή ή η συντήρηση τόσο του Νέου Δικτύ-
ου, κυριότητας του, όσο και του Υφιστάμενου Δικτύου 
Διανομής κυριότητας της ΔΕΠΑ, μέχρι την απόσβεση 
του δικαιώματος χρήσης αυτού. Οι σχετικές δίκες απευ-
θύνονται αποκλειστικά και μόνο προς τον Διαχειριστή, 
απαλλασσόμενης πλήρως της ΔΕΠΑ από οποιαδήποτε 
σχετική ευθύνη.

(2.8) Ο Διαχειριστής δεν θα μεταβιβάζει ούτε θα δι-
αθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ούτε θα παραχωρεί 
εμπράγματα βάρη σε οποιοδήποτε τμήμα του Υφιστά-
μενου Δικτύου Διανομής που ανήκει στην κυριότητα 
της ΔΕΠΑ.

(2.9) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να διατηρεί σε απο-
θηκευτικό χώρο υλικά κυριότητας ΔΕΠΑ που αφαιρού-
νται από το Υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής. Η ΔΕΠΑ από 
μέρους της υποχρεούται να προβαίνει τακτικά (τουλά-
χιστον κάθε εξάμηνο), σε διαδικασίες παραλαβής, απο-
μάκρυνσης, εκποίησης ή/και καταστροφής των εν λόγω 
υλικών.

(2.10) Ο Διαχειριστής, υπό την αίρεση των διατάξεων 
του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής δύναται, 
να εγκαθιστά στο Υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής εξοπλι-
σμό μέτρησης.

Κάθε νέα εγκατάσταση Εξοπλισμού Μέτρησης ανήκει 
στην κυριότητα του Διαχειριστή. Κάθε αντικατάσταση 

Εξοπλισμού Μέτρησης που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας 
λόγω βλάβης ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ.

(2.11) Ο Διαχειριστής οφείλει να καταγράφει και να 
τηρεί αρχείο των τμημάτων του Υφιστάμενου Δικτύου 
Διανομής που ανήκουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ.

(2.12) Ο Διαχειριστής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
Άδειας, θα παρέχει στη ΔΕΠΑ στοιχεία σχετικά με την 
αντικατάσταση ή αποκατάσταση του Υφιστάμενου Δι-
κτύου Διανομής, στο βαθμό που εύλογα η ΔΕΠΑ ζητεί 
να λάβει.

3. Κατά το τελευταίο έτος της Άδειας Διαχείρισης και 
εφόσον ο Διαχειριστής δεν έχει αιτηθεί στη ΡΑΕ για πα-
ράταση αυτής ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

(3.1) Η ΔΕΠΑ δικαιούται να ζητήσει από τον Διαχειρι-
στή το διορισμό ενός ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου 
και με τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να εξετάζει 
και να αναφέρει σχετικά με τις εργασίες αντικατάστασης/
αποκατάστασης του Υφιστάμενου Δικτύου Διανομής, 
αποκλειστικής κυριότητας της ΔΕΠΑ.

(3.2) Εφόσον η ΔΕΠΑ ζητήσει το διορισμό ανεξάρτητου 
τεχνικού συμβούλου, τότε:

(α) Η επιλογή θα γίνεται ομόφωνα από την ΔΕΠΑ και 
τον Διαχειριστή.

(β) Οι δαπάνες του ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου 
θα επιβαρύνουν την ΔΕΠΑ.

(γ) Ο Διαχειριστής θα παρέχει κάθε πληροφορία και 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και τα αρχεία του, την 
οποία ευλόγως ζητεί ο ανεξάρτητος τεχνικός σύμβουλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

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