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Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την περίφημη υπόθεση
των τελών διανομής φυσικού αερίου, ζητεί με νέα επιστολή που απέστειλε στη ΡΑΕ και τη ΔΕΔΑ, μια εκ των ενδιαφερόμενων
βιομηχανιών. Στην ίδια επιστολή προσκομίζονται επίσημα στοιχεία από τιμολόγια και γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί που έχει ζητήσει
η ΡΑΕ προκειμένου να προχωρήσει η ίδια στον προσδιορισμό του ύψους του προς επιστροφή ποσού από τους διαχειριστές, εν
προκειμένω από τη ΔΕΔΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ με απόφασή της ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο έχει απορρίψει την αίτηση της ΔΕΔΑ για
αναθεώρηση της απόφασης 1059/2020 και έχει ζητήσει τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την αποτελεσματική εφαρμογή της
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απόφασης καθώς και διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ΔΕΔΑ. Ωστόσο τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και οι
προβλέψεις της απόφασης δεν τηρήθηκαν και οι προθεσμίες παρήλθαν άπρακτες. 

Ενόψει της στάσης που τηρεί η ΔΕΔΑ, οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες έχουν προτείνει στη ΡΑΕ να κοινοποιήσει στη ΔΕΔΑ τα στοιχεία
που έχουν ήδη προσκομιστεί προς την ανεξάρτητη αρχή από τη βιομηχανία, με την υπόμνηση εντός ρητά τασσόμενης προθεσμίας να
επιβεβαιώσει τους υπολογισμούς της βιομηχανίας ή να προσκομίσει τους δικούς της υπολογισμούς αναφορικά με το ποσό που θα
πρέπει να επιστραφεί. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, προτείνεται η ΡΑΕ να θεωρήσει ότι τεκμαίρεται η σιωπηρή
αποδοχή της ΔΕΔΑ αναφορικά με τον υπολογισμό του προς επιστροφή ποσού και να προχωρήσει στην έγκριση του ποσού που θα
πρέπει να επιστραφεί σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης 1058, με βάση τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί στη ΡΑΕ. 

Πηγές της βιομηχανίας εκφράζουν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι εταιρείες που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, δε συμμορφώνονται με
εκτελεστές αποφάσεις του Ρυθμιστή, επικαλούμενες τη διαφωνία τους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν θα πρέπει να υπάρξει
παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία άλλωστε έχει δηλώσει τη στήριξή της προς τη βιομηχανία. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος παραπομπής της χώρας μας στο Ευρωπαϊκο Δικαστήριο. 

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά στην περίφημη αύξηση των τελών διανομής που ίσχυσε από τον Αύγουστο του 2015 έως το
Δεκέμβριο του 2016. Η αύξηση είχε επιβληθεί με το νόμο 4336, ο οποίος επιχείρησε να αποζημιωθούν οι διαχειριστές των δικτύων
διανομής για την απελευθέρωση της αγοράς.


