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Πειραιώς 132,  
11854 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3727400 
Fax: 210-3255460 
E-mail: info@rae.gr 
Web: www.rae.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 656/2021 

 

Εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία «OVERGAS Inc. AD» στο 
Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

             

           Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 26 Αυγούστου 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), εφεξής «ο Νόμος», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 

82 αυτού. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 

Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 286). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 

της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’121). 

4. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5816/30.03.2010: «Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ» 

(ΦΕΚ Β΄ 451/16.04.2010). 

5. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-08650/28.05.2021 (Ι-303468/28.05.2021) αίτηση της 

εταιρείας «OVERGAS Inc. AD» για εγγραφή στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ως Τρίτο Πρόσωπο. 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Νόμου: «2. Στο Μητρώο 

Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. εγγράφονται από τη Ρ.Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: α) οι 

Προμηθευτές, β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και γ) 

κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.» 
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Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ:  

«Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο έχουν: α) κάτοχοι άδειας προμήθειας, β) 

πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40 του Νόμου. γ) Επιλέγοντες Πελάτες. 

δ) Κάτοχοι Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου. ε) Κάτοχοι 

Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου. στ) Φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά φυσικού αερίου και i) έχουν 

συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ0  και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας  ή σε τρίτες χώρες, εφόσον 

σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή ii) έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα».  

Επειδή, το άρθρο 6 του Κανονισμού Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ προβλέπει τα εξής: «1. Η αίτηση 

για την εγγραφή στο Μητρώο συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται ανά 

περίπτωση στο  Παράρτημα II του παρόντος Κανονισμού. 2. Η ΡΑΕ, εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την παροχή 

πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων επί των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών τάσσοντας 

προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Στη 

περίπτωση που, εντός της ως άνω προθεσμίας, δεν ζητηθεί από τη ΡΑΕ η παροχή πρόσθετων 

στοιχείων, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης. Σε περίπτωση που, εντός της ως άνω προθεσμίας, δεν 

ζητηθεί από τη ΡΑΕ η παροχή πρόσθετων στοιχείων, η αίτηση θεωρείται τυπικά πλήρης από την 

ημερομηνία υποβολής στη ΡΑΕ των πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων. 3. Αίτηση η οποία δεν 

συνοδεύεται από τα έγγραφα κα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα II του παρόντος Κανονισμού, 

απορρίπτεται με απόφαση στη ΡΑΕ». 

Επειδή, περαιτέρω το άρθρο 7 του Κανονισμού Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ προβλέπει συναφώς 

τα εξής: «Η ΡΑΕ με απόφαση της, διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του 

αιτούντος στο Μητρώο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση 

θεωρήθηκε τυπικά πλήρης. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.2. Κατά της απόφασης της ΡΑΕ 

κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται εντός 

τριάντα (30) ημερών από τη γνώση ή τη κοινοποίηση της Απόφασης». 

Επειδή, περαιτέρω το άρθρο 8 του Κανονισμού Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ προβλέπει συναφώς 

τα εξής: «1.Με την έκδοση της απόφασης του άρθρου 7, πραγματοποιείται η εγγραφή στο Μητρώο 

Χρηστών ΕΣΦΑ. 2.Με την εγγραφή του στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ο Χρήστης αποκτά Αριθμό 

Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ». 

Επειδή, από την εξέταση της αίτησης και των συμπληρωματικών εγγράφων διαπιστώνεται ότι ο 

αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, υπό την ιδιότητά του ως 

Τρίτο Πρόσωπο. 

 

Αποφασίζει  

 

Την εγγραφή της εταιρείας «OVERGAS Inc. AD» στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, υπό την 

ιδιότητά του ως Τρίτο Πρόσωπο και η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και εδρεύει σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ: Α.Μ.Χ. 102, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του πίνακα: 

 

Address 1 Filip Kutev Str., 1407 Sofia, Bulgaria 

Vat number BG040845618 

G.E.M.H. number — 
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Business registry Commercial Register Registry Agency of the 
Republic of Bulgaria 

Energy Identification Code (EIC) 58X-OVERGAS---1I  

Branch office Address 1 Filip Kutev Str., 1407 Sofia, Bulgaria 

Branch VAT number BG040845618 

Branch Energy Identification Code 

(EIC) 

58X-OVERGAS---1I   

 

1. Την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στο Χρήστη καθώς και στο Διαχειριστή του 

Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).  

                                                                                                                                 

                                                                              

  

                                            Αθήνα,  26/08/2021 

                  Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

           Επικ. Καθηγ. Δαγούμας Αθανάσιος 

 

                                                                                           

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, κατά των 

αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 

από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. 
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