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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 374/2021 

 

 

για την Ανάκληση της υπ’αριθμ. 452/2017 Απόφασης Ρ.Α.Ε. 
Απόφασης Ρ.Α.Ε., της Άδειας Προμήθειας Φυσικού αερίου της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική 
Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών 

Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 22 Απριλίου 2021, και 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή, και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’179), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 
13 και 90.  

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», ΦΕΚ Α΄45, όπως 
ισχύει και ιδίως το άρθρο 21. 

3. Τις διατάξεις του v. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 
Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’286), όπως 
ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του v. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α’ 
313), όπως ισχύει. 

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

6. Την υπ’ αριθμ. 178065/08.08.2018 Υπουργική απόφαση «Κανονισμός Αδειών 
Φυσικού Αερίου», (ΦΕΚ Β΄ 3430/17.08.2018, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής 
(εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών». 

7. Την Άδεια Προμήθειας Φυσικού αερίου ισχύει, που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 452/2017 Απόφασης Ρ.Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 
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Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών 
Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» (εφεξής η «Άδεια Προμήθειας»). 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-294747/18.01.2020 αίτηση (εφεξής η «Αίτηση») που 
υποβλήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική 
Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. 
«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.», (εφεξής ο «Αιτών») για ανάκληση της ως άνω Άδειας 
Προμήθειας Φυσικού αερίου, λόγω παύσης της δραστηριότητας της εταιρείας στον 
τομέα της προμήθειας Φυσικού αερίου. 

9. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-299957/31.03.2021 και Ι-301060, Ι-301066/19.04.2021 
έγγραφα με τα οποία υποβλήθηκαν διευκρινιστικά στοιχεία καθώς και οι υπεύθυνες 
δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων στην ανωτέρω αίτηση ανάκλησης, κατόπιν της 
από 19.03.2021 υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-86878 επιστολής της ΡΑΕ. 

 

Αποφασίζει: 

 

Την ανάκληση της υπ’αριθμ. πρωτ. 452/2017 Απόφασης Ρ.Α.Ε. της Άδειας 
Προμήθειας Φυσικού αερίου χορηγηθείσας στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Υγραερίων, Βιομηχανικών 
Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.», λόγω 
παύσης της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα της προμήθειας 
Φυσικού αερίου. 

 

           

  Αθήνα, 22/04/2021 

 

   Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 
 
            Επικ. Καθηγ. Δαγούμας Αθανάσιος                           

 

Η Απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί 
ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α´ 
179/22.08.2011). 
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