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Προς: κ. Χρ. Μπαλάσκα, Γενικό ∆ιευθυντή ΕΠΑ Αττικής 

Κοινοποίηση: κ. ∆. Σπυράκο, Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή 

Θέµα: Σύνδεση καταναλωτών µε το δίκτυο φυσικού αερίου 

Σχετικά: 1. Επιστολή ΡΑΕ µε αρ. πρωτ. Ο-39752/03.02.2010 

2. Επιστολή σας µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-108122/23.02.2010 

3. Επιστολή σας µε αρ. πρωτ. 270052530/31.10.2011 (αρ. 
πρωτ. ΡΑΕ Ι-146056/31.10.2011) 

Κωδικός: Ο-49246 

Σελίδες: 2 

 

 

Αξιότιµε κ. Μπαλάσκα, 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας που έχει λάβει χώρα στο 

παρελθόν µεταξύ της ΡΑΕ και της ΕΠΑ Αττικής, επανερχόµαστε στο θέµα, µε 

αφορµή τη διερεύνηση πολλών καταγγελιών και παραπόνων που λαµβάνει η Αρχή 

για το ζήτηµα σύνδεσης υποψήφιων καταναλωτών µε το δίκτυο φυσικού αερίου 

χαµηλής πίεσης, όταν η απόσταση για τη σύνδεση υπερβαίνει τα 25 µέτρα από το 

υπάρχον δίκτυο και απαιτείται επέκταση του δικτύου διανοµής. Συγκεκριµένα, οι 

καταναλωτές διαµαρτύρονται για τις υψηλές χρεώσεις που υποχρεούνται να 

πληρώσουν για τη σύνδεσή τους αυτή µε το δίκτυο, καλούµενοι ουσιαστικά να 

επωµιστούν το συνολικό οικονοµικό βάρος της επέκτασης του δικτύου, που στην 

ουσία αποτελεί βασική δραστηριότητα της ίδιας της εταιρείας σας. 

Στην τιµολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής, που κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕ µε το 

ανωτέρω σχετικό έγγραφο (3), και συγκεκριµένα στη παράγραφο 4.1 (Τέλη Σύνδεσης 

– Τοµέας b2c), γίνεται αναφορά στο σχετικό κόστος σύνδεσης για τον καταναλωτή, ο 

οποίος θα χρεώνεται «το κόστος κατασκευής του συνολικού ελάχιστου τιµήµατος 

του δικτύου που απαιτείται να κατασκευαστεί προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 

σύνδεση. Στις περιπτώσεις µελλοντικών πρόσθετων συνδέσεων επί της επέκτασης, 
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θα πραγµατοποιούνται χρεοπιστώσεις µεταξύ των συνδεδεµένων πελατών βάσει των 

αναλογούντων µεριδίων».  

Σας επισηµαίνουµε, όµως, ότι στην Άδεια ∆ιανοµής [άρθρο 4.1.8 (γ)] ορίζεται σαφώς 

ότι τα τέλη σύνδεσης θα περιλαµβάνουν «ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπανών για 

την επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής. Το δε ποσό που θα είναι πληρωτέο από τον 

πρώτο καταναλωτή δεν θα υπερβαίνει ένα εύλογο ποσοστό επί της δαπάνης αυτής».  

Συνεπώς, προκύπτει κατ’ αρχήν ότι η πρακτική που εφαρµόζει η ΕΠΑ Αττικής, 

δηλαδή η χρέωση στον πρώτο καταναλωτή του συνολικού κόστους κατασκευής και 

ο µελλοντικός επιµερισµός του ποσού, δεν συµβαδίζει µε τους όρους της Άδειας 

∆ιανοµής που κατέχει η εταιρεία, και συγκεκριµένα µε το ως άνω άρθρο 4.1.8 (γ). 

Σύµφωνα δε µε την προτεινόµενη από την ΕΠΑ Αττικής µεθοδολογία, τυχόν 

επιχειρηµατικός κίνδυνος που απορρέει από την επέκταση του δικτύου σε µια νέα 

περιοχή µετακυλύεται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή, ενώ αντίθετα οι σχετικές 

διατάξεις της Άδειας ∆ιανοµής υπαγορεύουν την αξιολόγηση, τη διαχείριση και 

ανάληψη µέρους του κινδύνου αυτού από την ΕΠΑ.    

Αναφορικά µε την επιλογή των περιπτώσεων όπου θα εφαρµόζονται τα ειδικά αυτά 

τέλη, η ΡΑΕ στο σχετικό έγγραφο (1) είχε επισηµάνει ότι «…θα πρέπει να τεθούν 

προσεκτικά τα κριτήρια των περιπτώσεων αυτών, έτσι ώστε ο τρόπος αυτός 

σύνδεσης νέων καταναλωτών, να µην αποτελέσει εφεξής πάγια πρακτική της 

εταιρείας, δηλαδή να µην υποκαταστήσει µια ολοκληρωµένη πολιτική επέκτασης του 

δικτύου σε νέες περιοχές πέραν την ελάχιστης ανάπτυξης δικτύου που προβλέπεται 

στην Άδεια».  

Με βάση τα ανωτέρω, σας καλούµε για την υποβολή, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.7 της 

Άδειας ∆ιανοµής, νέας µεθόδου υπολογισµού των τελών σύνδεσης για τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4.1.8, η οποία 

µεθοδολογία θα είναι συµβατή µε τις διατάξεις και το πνεύµα της Άδειας ∆ιανοµής.      

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος 


