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Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι δραστηριότητες της προμήθειας, της μεταφοράς,
της διανομής, της αποθήκευσης, της υγροποίησης φυ−
σικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυ−
σικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) εντός της Ελληνικής Επικράτειας
ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι
δραστηριότητες αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν
υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι όροι που χρη−
σιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη
έννοια:
1. Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.): Σύ−
στημα Φυσικού Αερίου το οποίο δεν εντάσσεται στο
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.), ανεξαρτήτως
διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό.
2. Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (Α.Θ.Δ.): Η ποσότητα
θερμότητας που παράγεται από την πλήρη στοιχειομε−
τρική καύση, με αέρα, ενός (1) κανονικού κυβικού μέτρου
Φυσικού Αερίου σε σταθερή απόλυτη πίεση 1,01325 bar,
όταν η αρχική θερμοκρασία του καυσίμου μίγματος και η
τελική θερμοκρασία των προϊόντων της καύσης θεωρεί−
ται ότι είναι μηδέν (0) βαθμοί Κελσίου και το παραγόμενο,
κατά την καύση, νερό βρίσκεται συμπυκνωμένο στην υγρή
κατάσταση. Ως κανονικό κυβικό μέτρο νοείται η ποσότη−
τα μάζας φυσικού αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης
πίεσης 1,01325 bar και θερμοκρασίας μηδέν (0) βαθμών
Κελσίου, καταλαμβάνει όγκο ενός (1) κυβικού μέτρου.
3. Απευθείας Γραμμές: Αγωγοί φυσικού αερίου, συμπλη−
ρωματικοί του Ε.Σ.Φ.Α. ή άλλου Α.Σ.Φ.Α., τους οποίους
κατασκευάζουν οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον
εφοδιασμό των Επιλεγόντων Πελατών τους ή οι Επιλέ−

γοντες Πελάτες για τον εφοδιασμό τους από Επιχει−
ρήσεις Φυσικού Αερίου και οι οποίοι δεν εντάσσονται
στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε άλλο Α.Σ.Φ.Α.. Οι Απευθείας Γραμμές
αποτελούν Α.Σ.Φ.Α. και μπορούν να τροφοδοτούνται από
το Ε.Σ.Φ.Α., από άλλο Α.Σ.Φ.Α. ή από Σύστημα Φυσικού
Αερίου άλλης χώρας.
4. Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου: Η παροχή
υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Διανομής Φυ−
σικού Αερίου, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Εγκατάστασης
Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
5. Δηλούμενη Διαμετακόμιση: Είναι η μεταφορά Πο−
σότητας Φυσικού Αερίου, η οποία δεν παράγεται, δεν
αποθηκεύεται και δεν καταναλώνεται στην Ελλάδα, μέσω
του Ε.Σ.Φ.Α. ή Α.Σ.Φ.Α. και η οποία διενεργείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23.
6. Διανομή Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερί−
ου μέσω αγωγών, εκτός των αγωγών πίεσης σχεδιασμού
άνω των 19 barg, με σκοπό την τροφοδότηση Πελατών,
μη συμπεριλαμβανομένης της Προμήθειας.
7. Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α: Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης
Α.Σ.Φ.Α..
8. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
Α.Ε. (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.): Ο κάτοχος Άδειας Κυριότητας και
Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α..
9. Δίκτυο Διανομής: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις απο−
συμπίεσης και μετρήσεων, ο εξοπλισμός και οι εγκα−
ταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται
για Διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του
Φυσικού Αερίου από Σύστημα Μεταφοράς προς τις εγκα−
ταστάσεις καταναλωτών.
10. Εγκατάσταση Αποθήκευσης: Εγκατάσταση που χρη−
σιμοποιείται για την αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Ως
Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τμή−
ματα των Εγκαταστάσεων Υ.Φ.Α. που χρησιμοποιούνται
για αποθήκευση, εξαιρουμένου του μέρους αυτών που
χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση, επαναερι−
οποίηση του Υ.Φ.Α. και έγχυσή του σε Σύστημα Μετα−
φοράς Φυσικού Αερίου (Σ.Μ.Φ.Α.). Δεν περιλαμβάνονται
εγκαταστάσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής
Συστήματος Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την άσκη−
ση των καθηκόντων του.
11. Εγκατάσταση Υ.Φ.Α.: Σταθμός που χρησιμοποιείται
για την εισαγωγή, εκφόρτωση και αεριοποίηση του Υ.Φ.Α.
και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβα−
νομένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής
αποθήκευσης, που είναι αναγκαία για την επαναεριοποί−
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ησή του και την έγχυσή του σε Σύστημα Μεταφοράς.
Δεν περιλαμβάνονται τα τμήματα της Εγκατάστασης, τα
οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αποθήκευση.
12. Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.): Το Σύ−
στημα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 6.
13. Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.): Οι εταιρείες που
συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄).
14. Επιλέγων Πελάτης: Πελάτης ο οποίος δικαιούται να
επιλέγει τρόπο προμήθειας Φυσικού Αερίου.
15. Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Το φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο το οποίο ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηρι−
ότητες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας,
Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου.
16. Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση Φυ−
σικού Αερίου ή όμιλος επιχειρήσεων, οι αμοιβαίες σχέσεις
των οποίων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/1989 της 21.12.1989 (ΕΕ
L 395 της 30.12.1989, σελ. 1), όπως αυτός τροποποιήθη−
κε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1310/1997 (ΕΕ L180 της
9.7.1997, σελ. 1), που ασκούν τουλάχιστον μία από τις
δραστηριότητες Μεταφοράς, Διανομής, Εγκατάστασης
Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου και
τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Παραγωγής ή
Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
17. Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α., είναι το νομικό πρόσωπο
που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία της
Ε.Α.Φ.Α..
18. Μεγάλος Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύ−
εται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών,
ποσότητα τουλάχιστον 100.000 ΜWh Α.Θ.Δ., ανά θέση
κατανάλωσης.
19. Μεταφορά Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού
Αερίου μέσω δικτύου αγωγών πίεσης σχεδιασμού άνω
των 19 barg με σκοπό την παροχή σε πελάτες, μη συμπε−
ριλαμβανομένης της Προμήθειας.
20. Οικιακός Πελάτης: Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται
Φυσικό Αέριο αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση.
21. Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Η επι−
χείρηση που είναι κάθετα ή οριζόντια Ολοκληρωμένη
Επιχείρηση.
22. Οριζόντια Ολοκληρωμένη Επιχείρηση: Επιχείρηση
που ασκεί τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες Πα−
ραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής, Προμήθειας, Εγκατά−
στασης Υ.Φ.Α. ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού
Αερίου και τουλάχιστον μία άλλη επιχειρηματική δρα−
στηριότητα εκτός του τομέα του φυσικού αερίου.
23. Πελάτης: Οποιοσδήποτε προμηθεύεται Φυσικό Αέριο
για δική του χρήση ή αγοράζει Φυσικό Αέριο, προκειμένου
να το μεταπωλήσει εντός ή εκτός του Δικτύου στο οποίο
είναι εγκατεστημένος, με εξαίρεση τους διαχειριστές
Συστημάτων Μεταφοράς ή Διανομής Φυσικού Αερίου,
καθώς και οι Ε.Π.Α..
24. Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσι−
κού Αερίου που μετράται σε μεγαβατώρες (MWh) Α.Θ.Δ.,
εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.
25. Προμήθεια: Η πώληση Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.
26. Προμηθευτής: Το φυσικό και νομικό πρόσωπο που
ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
27. Συνδεδεμένη Επιχείρηση: Οι επιχειρήσεις που συν−
δέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 5
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή οι επιχειρήσεις που
ελέγχονται από τους ίδιους μετόχους.

28. Σύστημα Μεταφοράς: Οι αγωγοί και οι κλάδοι πί−
εσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, οι εγκαταστάσεις
μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, ο εξοπλισμός
και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης, που απαι−
τούνται για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σημεία
έγχυσης προς άλλο Σύστημα Φυσικού Αερίου, Δίκτυο
Διανομής ή εγκαταστάσεις Πελατών.
29. Σύστημα Φυσικού Αερίου (Σ.Φ.Α.): Τα συστήματα
Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου, οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης, καθώς και οι
εγκαταστάσεις παραλαβής συμπιεσμένου Φυσικού Αε−
ρίου, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και των εγκα−
ταστάσεων ελέγχου.
30. Φυσικό Αέριο: Το καύσιμο αέριο που εξάγεται από
γεωλογικούς σχηματισμούς και αποτελείται κυρίως από
μεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραμμομορίων)
και από υδρογονάνθρακες υψηλότερου μοριακού βάρους
και ενδεχομένως από μικρές ποσότητες αζώτου, διοξει−
δίου του άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων
και στοιχείων, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί και
οσμητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω
μίγμα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν περιέλθει, με
μεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συμπίεση, ψύξη ή
οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, συμπεριλαμβανομένης της
υγροποίησης (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο − Υ.Φ.Α.).
31. Χρήστης: Οποιοσδήποτε δικαιούται να συνάπτει
συμβάσεις για τη χρήση Συστήματος Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές − Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε.
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ−
γειας (Ρ.Α.Ε.) ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατί−
θενται με το νόμο αυτόν και τις πράξεις που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότησή του, με τρόπο που:
α) Διαφυλάσσεται η τακτική και ασφαλής παροχή του
Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την οικονομικά βέλτιστη
από τις διαθέσιμες τεχνολογίες.
β) Προστατεύεται το περιβάλλον από τις επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, διασφαλίζεται η
ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του κλίματος
και η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.
γ) Διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασμού και το αδι−
άλειπτο της τροφοδοσίας σε Φυσικό Αέριο.
δ) Προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά
Φυσικού Αερίου και η εύρυθμη λειτουργία αυτής, σύμφω−
να με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
ε) Προστατεύονται τα συμφέροντα των Πελατών και
ιδιαίτερα των ευάλωτων καταναλωτών, ιδίως σε σχέ−
ση με τις τιμές, τους όρους Προμήθειας, την αξιόπιστη
παροχή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
ασκείται αποτελεσματικά το δικαίωμά τους να επιλέγουν
προμηθευτή.
στ) Προάγεται η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών και
οικονομικά αποτελεσματικών μεθόδων και πρακτικών από
τους κατόχους αδειών, καθώς και η ενεργειακά αποδο−
τική και οικονομικά αποτελεσματική χρήση του Φυσικού
Αερίου που προμηθεύονται οι Πελάτες.
ζ) Λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες, στις οποίες προ−
βαίνουν οι κάτοχοι αδειών για την έρευνα, ανάπτυξη και
χρήση νέων τεχνικών, μεθόδων και διαδικασιών κατά την
άσκηση δραστηριότητας Φυσικού Αερίου.
2. Η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ορί−
ζονται από την κείμενη νομοθεσία, παρακολουθεί και
εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου,
εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει
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στα αρμόδια όργανα εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις
και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη νομοθετικών,
διοικητικών ή άλλων μέτρων, για την τήρηση των κανόνων
του ανταγωνισμού, την προστασία των καταναλωτών
και την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρ.Α.Ε. έχει ιδίως
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση των αδειών που εκ−
δίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
διοργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες
χορήγησης των αδειών και τον τρόπο άσκησης των δι−
καιωμάτων που παρέχονται από αυτές, διασφαλίζοντας
την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενι−
κότητας και της ίσης μεταχείρισης.
β) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις
άδειες που χορηγούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
γ) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α..
δ) Συλλέγει από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στην αγορά Φυσικού Αερίου, οργα−
νώνει και επεξεργάζεται τα τεχνικά, τα οικονομικά, τα
λογιστικά, τα εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή
πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της, διασφαλίζοντας τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών.
ε) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις παρο−
χής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου, για την ασφαλή,
αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημά−
των Φυσικού Αερίου. Για το σκοπό αυτόν εγκρίνει, μεταξύ
άλλων, ετήσιο πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου.
στ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Τιμολόγησης και γνωμο−
δοτεί για τα τιμολόγια πρόσβασης σε Συστήματα Φυσικού
Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31.
ζ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των δραστη−
ριοτήτων των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου,
για την τήρηση των όρων των Αδειών τους και μπορεί
να επιβάλλει στους Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού
Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρε−
σιών τους, να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια
ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής
πρόσβασης σε Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου
να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
η) Παρακολουθεί και ελέγχει τον αποτελεσματικό δι−
αχωρισμό των λογαριασμών, προκειμένου να διασφαλί−
ζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις
μεταξύ των Βασικών Δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου,
καθώς και της Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
θ) Επιβάλλει στους παραβάτες του νόμου αυτού και
των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, διοικητικές κυ−
ρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.
ι) Παρακολουθεί την εφαρμογή μηχανισμών διαχείρισης
της συμφόρησης και εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για
την άρση της συμφόρησης ύστερα από εισήγηση του
Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου.
ια) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση και κα−
τανομή του δυναμικού διασύνδεσης και συνεργάζεται,
για το σκοπό αυτό, με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών
− μελών με τα οποία υφίσταται διασύνδεση.
ιβ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενι−
αίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (Ε.Α.Φ.Α.) κατά το άρθρο
29 και δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τα αποτε−
λέσματα της παρακολούθησης αυτής.
ιγ) Συμβάλλει με, κάθε τρόπο, στην ανάπτυξη της εσω−
τερικής αγοράς Φυσικού Αερίου και στην προαγωγή του
ελεύθερου ανταγωνισμού σε αυτή, συνεργαζόμενη με τις
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ρυθμιστικές αρχές των κρατών − μελών και άλλες ρυθμι−
στικές αρχές, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ιδ) Εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες και
κατευθύνσεις, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πε−
δίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης αυτών,
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου του νόμου αυτού
και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.
3. Στη μόνιμη διαιτησία της Ρ.Α.Ε. που οργανώθηκε κατά
το άρθρο 24 του Κανονισμού Εσωτερικής Διαχείρισης και
Λειτουργίας της Ρ.Α.Ε. (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ 121 Α΄) υπάγε−
ται και η επίλυση διαφορών που ανακύπτουν, λόγω της
άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Φυσικό
Αέριο, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών μεταξύ Πε−
λατών και Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλ−
λει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Διαχειριστή
του Ε.Σ.Φ.Α., του Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., προσώπου που
ασκεί δραστηριότητα διαχείρισης Δικτύου Διανομής,
σύμφωνα με το άρθρο 22 ή κατά των Ε.Π.Α., για παρά−
βαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις
διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας
που τους χορηγείται. Επί της καταγγελίας αποφασίζει
η Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες,
μετά από αιτιολογημένη πράξη της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται
πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, εφόσον η παρά−
ταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών
που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο
μετά από συναίνεση του προσώπου που υπέβαλε την
καταγγελία. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για
τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 4
Παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού
1. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί την ασφάλεια εφοδιασμού
της Χώρας σε Φυσικό Αέριο και, στο πλαίσιο της αρ−
μοδιότητας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που
παρέχονται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., τους Πελάτες και τις
Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου, εξετάζει και αξιολογεί όλα
τα αναγκαία στοιχεία, όπως την προσφορά και ζήτηση
Φυσικού Αερίου, τις υφιστάμενες συμβάσεις, τις διαθέ−
σιμες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και το προβλε−
πόμενο πρόσθετο δυναμικό εγκαταστάσεων, εισηγείται
τα κατάλληλα μέτρα και διατυπώνει συστάσεις για την
ασφάλεια εφοδιασμού.
2. Η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη σχετι−
κή έκθεση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., δημοσιεύει κάθε έτος το
αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου, έκθεση, στην οποία
συνοψίζονται οι παρατηρήσεις και οι εισηγήσεις της,
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού. Η έκθεση αυτή
υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και διαβιβάζεται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου
Οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου οφείλουν να:
α) Τηρούν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των πρά−
ξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις
άδειές τους.
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β) Τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αμε−
ροληψίας και της μη διάκρισης των Χρηστών και των
Πελατών, ιδίως για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό κα−
θεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων.
γ) Λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά
τρόπο ώστε να προάγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός
στην αγορά Φυσικού Αερίου, εκπληρώνοντας τις υπο−
χρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους
ανατίθενται.
δ) Παρέχουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., εντός
τακτής προθεσμίας, τις πληροφορίες που τους ζητούνται
στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 6
Ορισμός
1. Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) είναι το
Σύστημα Φυσικού Αερίου το οποίο περιλαμβάνει:
α. Το υφιστάμενο, κατά την έκδοση του νόμου αυτού,
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ
252 Α΄), όπως ισχύει, αποτελούμενο από τον κεντρικό αγω−
γό και τους κλάδους του, τους προγραμματισμένους μέχρι
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού προς κατασκευή
κλάδους πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, τις εγκα−
ταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπί−
εσης, το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και
τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα
κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκα−
ταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και
της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και
τα υφιστάμενα σημεία εισόδου του μετρητικού σταθμού
Σιδηροκάστρου και Αγίας Τριάδας Μεγάρων Αττικής και
το προγραμματισμένο προς κατασκευή σημείο εισόδου
του μετρητικού σταθμού στους Κήπους Έβρου.
β. Την Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα και την
προγραμματισμένη αναβάθμισή της.
γ. Τις εγκαταστάσεις, υποδομές ή χώρους αποθήκευ−
σης και επανεισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Σύστημα
Μεταφοράς.
2. Στο Ε.Σ.Φ.Α. εντάσσονται τα έργα επέκτασης και ενί−
σχυσης του Συστήματος Μεταφοράς που υλοποιούνται
σύμφωνα με εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.
3. Δεν περιλαμβάνονται στο Ε.Σ.Φ.Α. εγκαταστάσεις
συμπίεσης Φυσικού Αερίου, για τελική χρήση, από κινη−
τήρες οχημάτων.
4. Ως προγραμματισμένες, μέχρι την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού, επεκτάσεις και ενισχύσεις του Ε.Σ.Φ.Α.
νοούνται όσες έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβού−
λιο της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών
από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
συντάσσει πλήρη κατάλογο των προγραμματισμένων
επεκτάσεων και ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α., ο οποίος εγκρί−
νεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
Διαχείριση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυ−

ξης, το αργότερο μέχρι την 31.12.2006 συνιστάται ανώνυ−
μη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συ−
στήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), η οποία
λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οι−
κονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού
και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
(ΦΕΚ 144 Α΄), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατά−
ξεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.
2. Το καταστατικό του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καταρτίζεται σύμ−
φωνα με το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 και εγκρίνεται με
το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 1.
3. Στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μεταβιβάζεται, από τη Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του Ε.Σ.Φ.Α., κατά παρέκ−
κλιση των διατάξεων της περίπτωσης ε΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄). Με τη
μεταβίβαση στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του ανωτέρω κλάδου,
αυτός αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη
λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του
Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει
ή να εκχωρεί σε τρίτον, οποιοδήποτε δικαίωμα έχει στο
Ε.Σ.Φ.Α.. Απαγορεύεται η συμμετοχή του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς
και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά
την οποία ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός,
κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄).
4. Η απόσπαση του κλάδου ο οποίος εισφέρεται, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγρα−
φο, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους
που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του ν. 2166/1999,
με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απει−
κονίζονται στον ισολογισμό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. είτε στο
κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων
επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.
β) Η σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απαλλάσσεται από το
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από
τα άρθρα 17 επ. του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄).
γ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. οι
μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και
αυτοκινήτων.
δ) Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων
συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που
απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση
− ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η σύνταξη και η τροποποίηση
καταστατικών, η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης
και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά
δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων
από την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανωτέρω συμβολαι−
ογραφικές πράξεις δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη.
Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων
δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ε) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαι−
ωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντε−
λείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης και του
καταστατικού του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Δεν απαιτούνται οποιεσ−
δήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις,
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα
για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν
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αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται
σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης,
γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά
τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για
τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έχουν διαπι−
στωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών
από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε., χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαι−
ώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των
παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων
τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων.
στ) Αποθεματικά κερδών της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., τα οποία
μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., δεν υπόκεινται σε φο−
ρολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικο−
νιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιου−
σιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόμενο
κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε., δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και
μεταφέρονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Η αξία των ακινήτων
τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση της μητρικής
εταιρίας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και
αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δε φορολογείται κατά
το χρόνο της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων
αυτών στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
ζ) Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και η
μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Με
τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. απαλλάσ−
σεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου,
περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστι−
κών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά
τα ανωτέρω ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Ομοίως απαλλάσσεται και
από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι
αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οι εκκρεμείς δίκες
συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χωρίς να
διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή
την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση
εκ μέρους του.
η) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που
έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., σχετικά με τον κλάδο
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, μεταβιβάζονται
αυτοδικαίως στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
5. Το μετοχικό κεφάλαιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ανέρχεται
στο ποσό της αξίας του κλάδου που θα εκτιμηθεί, θα
αποσπαστεί και θα εισφερθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.. Με το
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά την παράγραφο
1, το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο προσδιορίζεται κατά το
προηγούμενο εδάφιο θα ορισθεί ως μετοχικό κεφάλαιο
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και θα καλυφθεί από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.,
κατά ποσοστό 100%.
Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη σύσταση
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και ανεξάρτητα από τη μετοχική σύν−
θεση της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., τα μέλη του διοικητικού συμβου−
λίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. διορίζονται και ανακαλούνται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται και
ανακαλούνται ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
και ο διευθύνων σύμβουλος του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
Στο διοικητικό συμβούλιο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., ένα μέλος
αυτού εκπροσωπεί τους εργαζομένους, όπως ορίζεται
στο καταστατικό της εταιρείας που καταρτίζεται σύμ−
φωνα με την παράγραφο 2.
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6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής με
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της Παρα−
γωγής, Διανομής και Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς
και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται ο Κώδικας Δεο−
ντολογίας που καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Με
τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις
του προσωπικού και της διοίκησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Άδεια Κυριότητας και
Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για την αποφυγή μεροληπτι−
κής συμπεριφοράς που αφορά την πρόσβαση τρίτων
στο Ε.Σ.Φ.Α., τα μέτρα για την εφαρμογή του ανωτέρω
Κώδικα και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της
τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με
την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή
δημοσιεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., όπως ορίζεται στην
απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση
την έκθεση, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και μπορεί να προτείνει μέτρα για την
περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκ−
δίδεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών, που
προβλέπεται στο άρθρο 34, εντός τριών (3) μηνών από
την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., χορηγείται σε αυτόν Άδεια
Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., με την οποία
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της
δραστηριότητάς του. Με βάση την Άδεια Κυριότητας και
Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. διεκπεραιώνει
τη μεταφορά και την αποθήκευση Φυσικού Αερίου, κα−
θώς και την αεριοποίηση Υ.Φ.Α. και είναι υπεύθυνος για
τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και την
ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α..
9. Με την Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.
καθορίζονται και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της
ανεξαρτησίας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έναντι της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.,
με βάση τα εξής κριτήρια:
α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση
του Ε.Σ.Φ.Α. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαρθρω−
τικές δομές της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε..
β) Διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελμα−
τικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για
τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου τα πρόσωπα αυτά
να ενεργούν με ανεξαρτησία έναντι της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε..
γ) Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα
να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους οι
οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την ανάπτυξη του δικτύου, χωρίς να αποκλείονται
κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί ώστε να προστα−
τεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα
εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία διατηρεί η Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε., όσον αφορά την απόδοση των πόρων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε.. Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο
σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα της χρέ−
ωσής του. Δεν επιτρέπεται στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να δίνει
εντολές για την καθημερινή λειτουργία ή τη λήψη απο−
φάσεων που αφορούν την κατασκευή ή την αναβάθμιση
των γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν
τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου
ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.
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10. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ασκεί τη διαχείριση του Ε.Σ.Φ.Α. από
τη σύστασή του και πριν από τη χορήγηση της Άδειας
κατά την παράγραφο 9, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου
αυτού. Μέχρι τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε. διαχειρίζεται το Ε.Σ.Φ.Α. σύμφωνα με το νόμο.
11. Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μετά τη σύσταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.,
εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων:
α) για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημόσιων
έργων, δημόσιων προμηθειών, δημόσιων υπηρεσιών, εκπόνη−
σης μελετών, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που κα−
θορίζουν τα κατώτατα όρια αμοιβών για μελέτες έργων,
β) της παραγράφου 7 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄),
όπως ισχύουν κάθε φορά.
12. Το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που υπηρετεί κατά
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού με σύμβαση εξαρτη−
μένης εργασίας αορίστου χρόνου και μεταφέρεται προς
ένταξη στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με τις αντίστοιχες θέσεις που
κατέχει διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας που προ−
βλέπονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργα−
σίας που ορίζει τους Όρους Αμοιβής και Εργασίας του
προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., στον Εσωτερικό Κανονισμό
Εργασίας, στην Πολιτική Προσωπικού και τα δικαιώματα
που απορρέουν από την ήδη δημιουργηθείσα πρακτι−
κή (επιχειρησιακή συνήθεια) της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.. Ομοίως,
εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό,
με τους ίδιους όρους, τα πρόσθετα ασφαλιστικά προ−
γράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και
τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί
από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται τα κριτήρια, η
διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά και
ένταξη προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
13. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. που λαμβάνονται μετά την ίδρυση του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.: α) προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων
και οι ειδικότητες του προσωπικού που προσλαμβάνεται
για τις ανάγκες της και β) μπορεί να προσλαμβάνονται
έως δέκα (10) σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
κάλυψη ειδικών αναγκών της.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υπόκεινται στην έγκριση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και
οι προσλήψεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και
β΄ στον έλεγχο νομιμότητας του Α.Σ.Ε.Π..
14. Η Δ.Ε.Π.Α Α.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 7, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και αντιστρόφως, έναντι εύλογης αμοιβής,
χωρίς περιορισμό ως προς τη διάρκεια, τη φύση και το
αντικείμενό τους. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί
να ανατίθεται από τις ανωτέρω εταιρείες σε τρίτους
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου
εδαφίου. Το προσωπικό που απασχολείται για την παροχή
των ανωτέρω υπηρεσιών δε συνδέεται με οποιαδήποτε
έννομη σχέση με την αναθέτουσα εταιρεία και δεν απο−
κτά έναντι αυτής οποιοδήποτε δικαίωμα.
Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
1. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται,
εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Ε.Σ.Φ.Α. και τις διασυν−

δέσεις του, προκειμένου το Ε.Σ.Φ.Α. να είναι οικονομικά
αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυ−
πηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο,
κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά
αποδοτικό.
2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε.:
α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Ε.Σ.Φ.Α. με
τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για
όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.. Για το σκοπό
αυτό συνάπτει με τους Χρήστες Συμβάσεις Μεταφοράς,
Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβάσεις
Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, σύμφωνα με πρό−
τυπες συμβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και δημοσιεύο−
νται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στην ιστοσελίδα του, μετά από
έγκριση της Ρ.Α.Ε.. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί
την παροχή πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. μόνο για λόγους
έλλειψης δυναμικότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. ή αν η πρόσβαση
στο Σύστημα ενδέχεται να εμποδίζει το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής
πρόσβασης αιτιολογείται ειδικά και ενημερώνεται σχετι−
κά ο ενδιαφερόμενος Χρήστης και η Ρ.Α.Ε.. Άρνηση πρό−
σβασης επιτρέπεται, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ
και στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαρές
οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, λόγω
συμβάσεων που περιέχουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς
ανεξαρτήτως παραλαβής.
β) Προγραμματίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο
Ε.Σ.Φ.Α. και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου από αυτό,
κατανέμει το φορτίο στους Χρήστες και μεριμνά για την
εξασφάλιση της ποιότητας του Φυσικού Αερίου.
γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου
του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης
αυτού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν
διαγωνισμού, με βάση διαδικασίες διαφανείς, που δεν
εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της
αγοράς, συμβάσεις με Προμηθευτές για την προμήθεια
και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συ−
νομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος
εξισορρόπησης φορτίου από τη Ρ.Α.Ε. και επιβάλλει στους
Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των δαπανών του για
την εξισορρόπηση φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέ−
πεται στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
τηρεί χωριστό λογαριασμό εξισορρόπησης φορτίου.
δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από
τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις
δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου αυτού.
ε) Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρη−
σης στα σημεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι βασίζονται,
κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα
με διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχεί−
ρισης του Ε.Σ.Φ.Α., προκειμένου να προάγεται ο ανταγω−
νισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών
Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις
ροών σε κάθε σημείο εισόδου και εξόδου για τα επόμενα
έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την
πιθανότητα συμφόρησης. Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.,
όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας σε
σημείο εισόδου ή εξόδου δημιουργεί εύλογα πιθανότητα
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συμφόρησης στο σημείο αυτό. Τηρεί χωριστό λογαριασμό
για τη διαχείριση της συμφόρησης, το πιστωτικό υπό−
λοιπο του οποίου συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό
του τιμολογίου χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται
στον Κανονισμό Τιμολόγησης.
στ) Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμε−
τώπιση Εκτάκτων Αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 14.
ζ) Συντάσσει κάθε έτος και δημοσιεύει αναλυτική έκθε−
ση για τη λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., για τις μεταβολές των
τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος, τη δέσμευση
μεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση φορτίου, το
επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συμφόρηση
και τη διαχείρισή της, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
και την αντιμετώπισή τους.
η) Τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής
Ικανότητας.
θ) Επιτρέπει τη Δηλούμενη Διαμετακόμιση που προ−
βλέπεται στο άρθρο 23 και ελέγχει την τήρηση των υπο−
χρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
ι) Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α.,
Δικτύων Διανομής, καθώς και Συστημάτων Φυσικού Αε−
ρίου που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους
διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και
την αμοιβαία συνεργασία.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αμερο−
ληψία και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των
κατηγοριών των Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α., όπως διακρίσεις
υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των με−
τόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
ιβ) Παρέχει στους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α. ή Δικτύων Δι−
ανομής, που συνδέονται με το Ε.Σ.Φ.Α., τις αναγκαίες
πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική
λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα
με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμι−
κού διασύνδεσης.
ιγ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του Ε.Σ.Φ.Α. επαρκείς πλη−
ροφορίες για τη χρήση του Συστήματος και τη δεσμευ−
μένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του ελεύ−
θερου ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο
Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και τη μεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά
τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική
λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., με την επιφύλαξη τήρησης του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών
που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό
αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Φ.Α.,
στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυ−
τού.
ιδ) Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των
Χρηστών του Ε.Σ.Φ.Α. για τις παρεχόμενες σε αυτούς
υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τι−
μολογίων αυτών.
ιε) Ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για κάθε παράβαση που πε−
ριέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του νόμου
αυτού ή όρους άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ιδίου νόμου.
ιστ) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστη−
μα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο καταχωρίζο−
νται οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μεταπώλησης
Φυσικού Αερίου, οι προτάσεις για σύναψη συμβάσεων
εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, οι
δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε άλλο
στοιχείο, που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των
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συναλλαγών στο Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Διαχείρισης αυτού.
ιζ) Μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., καταρτίζει τον Κανο−
νισμό Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού
Αερίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν, ρυθμίζονται κάθε
λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση στα στοιχεία του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου,
οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης, στο
Σύστημα αυτό, των προτάσεων για σύναψη των συμβά−
σεων μεταπώλησης φυσικού αερίου και των συμβάσεων
εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, η
καταχώριση των δηλώσεων αποδοχής των προτάσεων
αυτών, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα, που αφο−
ρούν τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη λειτουργία του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου,
ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφε−
ρομένους για τη σύναψη των συμβάσεων μεταπώλησης
φυσικού αερίου και εκχώρησης δεσμευμένης μεταφορι−
κής ικανότητας και να διευκολύνεται η διαδικασία σύνα−
ψης των συμβάσεων αυτών.
ιη) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας που του ανατίθενται χάριν του γενικού
οικονομικού συμφέροντος, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού,
τακτικής παροχής, ποιότητας και τιμών παροχής, προ−
στασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της
προστασίας του κλίματος και ενεργειακής αποδοτικό−
τητας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται
ειδικότερα οι υποχρεώσεις αυτές που πρέπει να είναι δι−
αφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφα−
λίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων Φυσικού
Αερίου στους Πελάτες. Για την ανάκτηση δαπανών του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., που οφείλονται στην εκπλήρωση υποχρε−
ώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σύμφωνα με
την παρούσα διάταξη, εγκρίνονται χωριστά τιμολόγια.
ιθ) Καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπε−
ται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 εντός προθεσμίας
δύο μηνών από τη χορήγηση της Άδειας Κυριότητας και
Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α..
κ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σύμφωνα με το νόμο,
την Άδεια που του χορηγείται και τους ισχύοντες Κανο−
νισμούς και Κώδικες.
3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, δεν επιτρέπεται η
σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου
από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., καθώς και συμβάσεων πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την πώληση ηλεκτρι−
κής ενέργειας στο Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 35 επ. του ν. 2773/1999 που αφο−
ρούν τους Αυτοπαραγωγούς.
4. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. τις αναγκαίες πληροφορίες, για να επιτυγχάνεται
η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του
Ε.Σ.Φ.Α., υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 9
Κώδικας Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α.
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από
εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και σύμφωνη γνώμη της
Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.,
σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συ−
ντήρηση και η ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.. Ο Κώδικας αυτός
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. ρυθμίζονται
ιδίως:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες
και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγρα−
φές για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ε.Σ.Φ.Α..
β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περι−
ορισμοί σχετικά με τη δέσμευση και αποδέσμευση δυ−
ναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. από τους Χρήστες, καθώς και
την περαιτέρω εκχώρηση της δεσμευμένης μεταφορι−
κής ικανότητας ή δυναμικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους
Χρήστες.
γ) Η διαχείριση των σημείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου
στο Ε.Σ.Φ.Α..
δ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας, διακοπής
και απαγόρευσης της Δηλούμενης Διαμετακόμισης.
ε) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορι−
σμός των προδιαγραφών ποιότητας και των συνθηκών
παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.
στ) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των με−
τρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία ει−
σόδου και εξόδου του Ε.Σ.Φ.Α..
ζ) Ο προγραμματισμός και η συντήρηση του Ε.Σ.Φ.Α.
και οι σχετικές υποχρεώσεις του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των
Χρηστών.
η) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανά−
πτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. και παρακολούθησης και ελέγχου
της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με
την ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α..
θ) Οι μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης, οι σχε−
τικές υποχρεώσεις των Χρηστών και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των
μηχανισμών αυτών, προκειμένου η διαχείριση της συμ−
φόρησης στα σημεία εισόδου να διενεργείται κατά τον
πλέον πρόσφορο οικονομικά τρόπο, να βασίζεται, κατά
το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, να διασφαλίζει
τη βέλτιστη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. και να κατανέμει την
υπάρχουσα μεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που
τη χρησιμοποιούν.
ι) Η διαδικασία εξισορρόπησης φορτίου, ιδίως αυτή που
αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιορισμό του
κόστους εξισορρόπησης φορτίου, ο τρόπος καθορισμού
των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την
ανάκτηση από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. του κόστους αυτού, κα−
θώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για
την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική
λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α.. Οι τιμές των παραμέτρων που
υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρό−
πησης φορτίου εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύ−
ονται στην ιστοσελίδα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
ια) Κάθε θέμα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού
Αερίου το οποίο διακινείται μέσω του Ε.Σ.Φ.Α., όπως οι
διαδικασίες της υποβολής, της δημοσιοποίησης στο Ηλε−
κτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου το οποίο
τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και της αποδοχής της πρότασης
για τη σύναψη σύμβασης μεταπώλησης.
ιβ) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία, είναι δυνατή η κατά
προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλω−
τών για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.
ιγ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών
μεταξύ των Χρηστών και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., που μπορεί
να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαι−
τησία η οποία διεξάγεται από τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ 121 Α΄).
ιδ) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.

Α.Ε. με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει
να τηρεί ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις συναλλαγές αυτές.
ιε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 38, καθώς και η διαδικασία κάλυψης του κόστους
προμήθειας ποσοτήτων Υ.Φ.Α. που πωλούνται κατόπιν
διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του σταθερού και
μεταβλητού κόστους μεταφοράς των σχετικών ποσοτή−
των, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες
υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής μέσω
του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέ−
πεται στο άρθρο 14.
ιστ) Κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών των Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρ−
θρο 14, όπως το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής
ανταλλάγματος σε πελάτες για την, κατά προτεραιότη−
τα, διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης και, ιδίως, η προϋπόθεση απόδειξης μη
συνδρομής πταίσματος του Προμηθευτή των Πελατών.
ιζ) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου
διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης
του Ε.Σ.Φ.Α..
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται ο Κανονισμός Μετρήσεων
που καταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα
στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.. Στον Κανονισμό
αυτόν περιλαμβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδια−
γραφές ακρίβειας των μετρητικών διατάξεων, οι διαδικα−
σίες, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με
τη μέτρηση Φυσικού Αερίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας εγκρίνεται ο Κανονισμός Πιστοποίησης
πλοίων Υ.Φ.Α.. Ο Κανονισμός αυτός καταρτίζεται από το
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρι−
σης του Ε.Σ.Φ.Α. και περιλαμβάνει πληροφορίες για τις
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές της εκφόρτωσης ή
της φόρτωσης πλοίων Υ.Φ.Α. στις Εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α.
και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την
έγχυση Υ.Φ.Α. στις ή από τις Εγκαταστάσεις αυτού.
4. Με απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., ύστερα από έγκριση
της Ρ.Α.Ε., ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί,
οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται
για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α..
5. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Φ.Α., η διαχείριση αυτού γίνεται με βάση τις εφαρ−
μοζόμενες διαδικασίες και πρακτικές της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις του
νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και κατόπιν αναφοράς που
υποβάλλεται από Χρήστη, ρυθμίζονται προσωρινώς θέ−
ματα διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., για να διασφαλίζεται ότι η
διαχείριση αυτού διενεργείται με διαφανή, αντικειμενικά
και αμερόληπτα κριτήρια και να επιτυγχάνεται ταυτόχρο−
να η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του
Ε.Σ.Φ.Α., χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών.
Άρθρο 10
Ανάπτυξη Ε.Σ.Φ.Α.
1. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τα προβλεπό−
μενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. εκπονεί Μελέτη Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. για τα επό−
μενα δέκα (10) έτη, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως προβλέψεις
μελλοντικής ζήτησης Φυσικού Αερίου και τυχόν ανάγκη
εξεύρεσης νέων πηγών προμήθειας Φυσικού Αερίου, επε−
κτάσεων και ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α..
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2. Στη Μελέτη Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. περιλαμβάνεται
σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., με το
οποίο καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυ−
σης και της διασύνδεσης αυτού, τα οποία πρόκειται να
κατασκευασθούν εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5)
ετών από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
3. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. το οποίο κα−
ταρτίζεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οριστικοποιείται και υπο−
βάλλεται από αυτόν στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη
Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδί−
δεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.. Περίληψη της απόφα−
σης έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α.
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραμ−
μα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. με βάση τους εγκεκριμένους
Κανονισμούς Προμηθειών και Έργων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι
οποίοι εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών αυτών, ισχύουν οι
Κανονισμοί Προμηθειών και Έργων της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε..
5. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης
του Ε.Σ.Φ.Α., λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) Η ανάγκη κάλυψης της ζήτησης Φυσικού Αερίου,
εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφελείας και διασφάλισης του εφοδιασμού, κατά τρόπο
αξιόπιστο.
β) Η βελτίωση της αποδοτικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. και η
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο την
πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης.
γ) Η τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο και
η διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρη−
στών.
δ) Η προστασία του περιβάλλοντος.
ε) Η βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρό−
γραμμα και η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, εκτός
του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.
στ) Οι στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης.
Άρθρο 11
Τεχνικοί κανόνες
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδί−
δεται μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄), θεσπίζονται
αντικειμενικά κριτήρια τεχνικής ασφαλείας και τεχνικοί
κανόνες που ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγρα−
φές σχεδιασμού και λειτουργίας, για την κατασκευή και
τη σύνδεση με το Ε.Σ.Φ.Α., των εγκαταστάσεων Υ.Φ.Α., των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, άλλων δικτύων μεταφο−
ράς και δικτύων διανομής, προκειμένου να εξασφαλίζε−
ται η ασφαλής λειτουργία και διαλειτουργικότητα των
εγκαταστάσεων αυτών.
Άρθρο 12
Δέσμευση δυναμικότητας Ε.Σ.Φ.Α.
1. Για τη δέσμευση δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α. συνά−
πτονται συμβάσεις μεταξύ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των
Χρηστών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι συμβάσεις αυτές
συνάπτονται μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή
της σχετικής αίτησης του Χρήστη. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. επε−
ξεργάζεται τις υποβαλλόμενες αιτήσεις, τηρώντας τη
σειρά της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής τους.
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Συμβάσεις επιτρέπεται να συνάπτονται και για δυναμι−
κότητα η οποία πρόκειται να είναι διαθέσιμη στο μέλλον,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του
Ε.Σ.Φ.Α.. Με τις συμβάσεις αυτές μπορεί να προβλέπεται
υποχρέωση αποζημίωσης των Χρηστών, εάν η συμβατικά
δεσμευμένη δυναμικότητα δεν είναι διαθέσιμη στο χρόνο
που ορίζεται από τη σύμβαση.
2. Συμβάσεις διακοπτόμενης δέσμευσης δυναμικότη−
τας είναι έγκυρες. Στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια
χρήσης εγκατάστασης, καταρτίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 31, λαμβανομένης υπόψη και της
πιθανότητας διακοπής της πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α..
3. Τμήμα της δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α., το οποίο κα−
θορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε−
ται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α., δεσμεύεται από
το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου
και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
4. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. μπορεί να
καθορίζεται το ανώτατο όριο της δυναμικότητας που επι−
τρέπεται να δεσμεύεται από τον ίδιο Χρήστη σε ορισμένο
σημείο εισόδου του Ε.Σ.Φ.Α.. Από τον περιορισμό αυτόν
μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για την εξυπηρέτη−
ση των μακροχρόνιων συμβάσεων Προμήθειας Φυσικού
Αερίου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μετά
από έγκριση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να αποδεσμεύεται δυνα−
μικότητα που έχει δεσμευθεί και δεν χρησιμοποιείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Φ.Α.. Η αποδέσμευση της δυναμικότητας συνεπάγεται
απαλλαγή του Χρήστη από τις οικονομικές υποχρεώσεις
έναντι του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν στη
δυναμικότητα που αποδεσμεύεται.
6. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Χρηστών επι−
τρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από
σύμβαση δέσμευσης δυναμικότητας, καθώς και η αναδοχή
των αντίστοιχων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.. Απαγορεύονται και
είναι απολύτως άκυροι όροι της σύμβασης δέσμευσης δυ−
ναμικότητας, με τους οποίους περιορίζεται ή αποκλείεται
η δυνατότητα εκχώρησης και αναδοχής. Οι συμβάσεις εκ−
χώρησης και αναδοχής συνάπτονται μόνον εγγράφως.
7. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης
Δυναμικότητας, στο οποίο καταχωρίζει τους Χρήστες,
υπέρ των οποίων δεσμεύεται δυναμικότητα.
Άρθρο 13
Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α.
1. Δικαίωμα σύναψης, με το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., Συμβάσεων
Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.
ή Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο Ε.Σ.Φ.Α., έχουν οι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α..
2. Στο Μητρώο Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. εγγράφονται από τη
Ρ.Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: α) οι Προμη−
θευτές, β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες
Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και γ) κάθε πρόσωπο
που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυ−
ότητας και τεχνικής επάρκειας.
3. Η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών
Ε.Σ.Φ.Α., ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται κάθε
τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή του Μητρώου, οι εγγυή−
σεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας
που πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό, όπου
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απαιτείται, η διαγραφή από το Μητρώο, η πρόσβαση σε
αυτό, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 14
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
1. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. καταρτίζει Σχέδιο Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων. Το Σχέδιο
αυτό εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από
γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανά−
γκης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης
του Ε.Σ.Φ.Α..
2. Μεταξύ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και των Μεγάλων Πελατών
συνάπτεται σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος,
κατά προτεραιότητα διακοπή της παροχής Φυσικού Αε−
ρίου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η σύμβαση αυτή
συνάπτεται υποχρεωτικά με τους κατόχους άδειας πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο φυσικό αέριο,
οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν
αποθέματα εφεδρικού καυσίμου.
3. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε., σύμφωνα με τις συμβάσεις που προβλέπονται στην
προηγούμενη παράγραφο, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. εισπράττει,
από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού.
Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού,
καθώς και το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαρια−
σμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθορίζονται με απόφαση
της Ρ.Α.Ε..
4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Ε.Σ.Φ.Α. διακό−
πτονται, κατά προτεραιότητα, οι παροχές:
α) Των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και των λοιπών Πελατών, με τους οποίους ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.
έχει συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
β) Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή παροχής
κρίνεται απολύτως αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξι−
όπιστη και ασφαλής λειτουργία του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα
με Κατάλογο Σειράς Διακοπής, ο οποίος καταρτίζεται
από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 15
Άδεια Α.Σ.Φ.Α.
1. Δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας των Α.Σ.Φ.Α.
έχουν οι κάτοχοι Άδειας Α.Σ.Φ.Α.. Η Άδεια Α.Σ.Φ.Α. χορη−
γείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
2. Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., ανα−
φέρονται ιδίως:
α) Στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και
ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδο−
τούνται με φυσικό αέριο, στην ενίσχυση της ασφάλειας
εφοδιασμού της Χώρας και στην προστασία του περι−
βάλλοντος.
β) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και
ιδίως στην τεχνική και χρηματοοικονομική δυνατότητά
του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την ασφα−
λή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία
του έργου.
γ) Στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην
αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης

τρίτων στο Α.Σ.Φ.Α., κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό,
σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρί−
σεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών.
δ) Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρε−
τεί η προτεινόμενη επένδυση και στην οικονομική απο−
δοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του
Α.Σ.Φ.Α..
3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. για
Απευθείας Γραμμές, αποτελεί η προηγούμενη άρνηση
πρόσβασης στο Ε.Σ.Φ.Α. ή σε άλλο Α.Σ.Φ.Α..
4. Η Άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία του κατόχου αυτής.
β) Την περιγραφή του Α.Σ.Φ.Α., για το οποίο χορηγείται
η Άδεια, με ειδική αναφορά της θέσης ή της γεωγραφικής
περιοχής εγκατάστασης και των τεχνικών και λειτουργι−
κών χαρακτηριστικών του έργου.
γ) Το χρονικό διάστημα ισχύος της Άδειας.
δ) Τα δικαιώματα που χορηγούνται με την Άδεια, καθώς
και τους όρους και τους περιορισμούς που διέπουν την
άσκησή τους.
5. Η Άδεια Α.Σ.Φ.Α. τροποποιείται σε περίπτωση επέκτα−
σης του Α.Σ.Φ.Α. ή άλλης μεταβολής, όπως σε περίπτωση
μεταβολής των τεχνικών του χαρακτηριστικών, κατά τα
οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών. Με τον ίδιο Κανονι−
σμό ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για
τη μεταβολή του κατόχου της Άδειας ή της μετοχικής
σύνθεσης αυτού.
6. Η χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. δεν απαλλάσσει τον κά−
τοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή
εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
7. Με την Άδεια Α.Σ.Φ.Α., επιτρέπεται να επιβάλλονται
στον κάτοχό της, για ορισμένο χρόνο, ειδικοί όροι και
περιορισμοί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά τα
προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών, όπως:
α) Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος στο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ή η επιβολή ειδικού τέλους στους Χρήστες
του Α.Σ.Φ.Α. υπέρ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., εφόσον η χρήση του
Α.Σ.Φ.Α. ευνοείται από τα τιμολόγια χρήσης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε. και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική
αποτελεσματικότητα αυτού. Το ύψος του ανταλλάγμα−
τος ορίζεται κατά τρόπο ώστε η δυσμενής επίδραση να
αντισταθμίζεται πλήρως.
β) Η υποχρέωση καταβολής ευλόγου ανταλλάγματος
από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στον κύριο του Α.Σ.Φ.Α., εφόσον
το Α.Σ.Φ.Α. συνεισφέρει ουσιωδώς στην οικονομική απο−
τελεσματικότητα του Ε.Σ.Φ.Α..
8. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό λογαριασμό για τη δια−
χείριση των πληρωμών και χρεώσεων που προβλέπονται
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 8. Το υπό−
λοιπο του λογαριασμού αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά
τον προσδιορισμό των τιμολογίων χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α.,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.
Άρθρο 16
Διαγωνισμός χορήγησης Άδειας Α.Σ.Φ.Α.
1. Για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. μπορεί να διενεργεί−
ται δημόσιος διαγωνισμός στις περιπτώσεις που:
α) Η κατασκευή του συγκεκριμένου Α.Σ.Φ.Α. είναι ανα−
γκαία, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος,
όπως ασφάλειας του εφοδιασμού, προστασίας του περι−
βάλλοντος και ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.
β) Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορή−
γηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., που αφορούν την ίδια γεωγραφική
θέση ή περιοχή.
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γ) Η χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α., για την οποία υπο−
βλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο πλαίσιο του
μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ενδέχεται να έχει
αρνητικές συνέπειες σε βάρος του δυνητικού ανταγωνι−
σμού, ιδίως εάν ευνοεί τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά ή επιδρά αποτρεπτικά στην ανάπτυξη, για
μακρό χρονικό διάστημα, άλλων παρόμοιων ανταγωνι−
στικών επενδύσεων, επειδή καθίστανται οικονομικά μη
αποδοτικές και μη βιώσιμες.
2. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αποφασίζει
ο Υπουργός Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση της Ρ.Α.Ε..
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείμενο του
διαγωνισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλ−
λουν προσφορές και προσδιορίζονται η διαδικασία του
διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα
κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ότι, για
ορισμένο χρονικό διάστημα, δε χορηγείται άλλη Άδεια
Α.Σ.Φ.Α. για την ίδια περιοχή ή για εγκατάσταση αντί−
στοιχη αυτής του διαγωνισμού.
3. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υπο−
βολή των προσφορών, περίληψη της ανωτέρω πρόσκλη−
σης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας με πα−
νελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαί−
ες εφημερίδες του τόπου εγκατάστασης του Α.Σ.Φ.Α.,
εφόσον εκδίδονται, στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και στην
επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά
από πρόταση της Ρ.Α.Ε., η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να
συντέμνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμ−
φέροντος και για χρόνο όχι βραχύτερο των σαράντα
πέντε (45) ημερών.
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλε−
πόμενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη διάθεση
των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την πρόσκληση υπο−
βολής προσφορών. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει
τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση της Άδειας Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον
Κανονισμό Αδειών.
5. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται
και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για τα αποτε−
λέσματα του διαγωνισμού και τη χορήγηση της Άδειας
Α.Σ.Φ.Α..
6. Το πρόσωπο που επιλέγεται με τη διαδικασία του δια−
γωνισμού οφείλει να συστήσει εταιρεία με τη μορφή που
προβλέπει η σχετική προκήρυξη, με αποκλειστικό σκοπό
την κατασκευή, κυριότητα και διαχείριση Α.Σ.Φ.Α., εντός
τακτής προθεσμίας που προβλέπεται στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών, εντός της οποίας χορηγείται και
η σχετική Άδεια Α.Σ.Φ.Α..
Άρθρο 17
Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής
πρόσβασης τρίτων σε Α.Σ.Φ.Α.
1. Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου
του Α.Σ.Φ.Α. από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε
τρίτους, υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Άδειας
Α.Σ.Φ.Α. ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής,
λόγω επέκτασης του Α.Σ.Φ.Α. ή με την αίτηση αύξησης
της δυναμικότητάς του.
2. Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., για ορι−
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σμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋπο−
θέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 22
και του άρθρου 28 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χο−
ρήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α. για Ανεξάρτητη Εγκατάσταση
Αποθήκευσης σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους
οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογο−
νανθράκων, η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο
αυτό αντικαθιστά την άδεια εκμετάλλευσης υδρογοναν−
θράκων.
Άρθρο 18
Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.
1. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Α.Σ.Φ.Α. επιτρέπεται
σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α..
2. Η Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται, κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονι−
σμό Αδειών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Με την Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α.
και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας
Α.Σ.Φ.Α., μπορεί να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να
εκτελεί πράξεις διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α..
3. Η Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται στον κάτοχο
της αντίστοιχης Άδειας Α.Σ.Φ.Α.. Σε περίπτωση αρχικής
ή μεταγενέστερης διασύνδεσης με το Ε.Σ.Φ.Α., Άδεια Δι−
αχείρισης Α.Σ.Φ.Α. χορηγείται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.. Στην
περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. συνάπτει
σύμβαση με το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., με την οποία καθορίζεται
το αντάλλαγμα που οφείλει ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στον κάτοχο
της Άδειας Α.Σ.Φ.Α. από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια
χρήσης του Α.Σ.Φ.Α., λόγω της ανάληψης της διαχείρισης
του Α.Σ.Φ.Α..
4. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. ασκεί νόμιμα τις Βασικές
Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται
στην Άδεια Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α..
5. Αν ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. μετέχει σε Κάθετα Ολο−
κληρωμένη Επιχείρηση, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από
άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, κατά
τη νομική μορφή, οργάνωση και διαδικασία λήψης απο−
φάσεων. Για το σκοπό αυτόν:
α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του Διαχειρι−
στή Α.Σ.Φ.Α. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιον−
δήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα
Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν ίδια συμφέ−
ροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων
τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.
β) Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. μπορεί να λαμβάνει απο−
φάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαι−
τούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του
Α.Σ.Φ.Α., ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμένη Επιχείρηση
Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν απο−
κλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται
η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της μητρι−
κής εταιρείας, σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων.
Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο
σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χω−
ρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης, με οποιονδήποτε
τρόπο, στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις
επιμέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του
Α.Σ.Φ.Α., εφόσον δε σημειώνεται υπέρβαση του χρημα−
τοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.
6. Για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των
Χρηστών του Α.Σ.Φ.Α., ο Διαχειριστής αυτού καταρτίζει
Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε..
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Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται, μεταξύ άλ−
λων, οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Διαχειριστή
και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της
ισότιμης μεταχείρισης. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. υποβάλλει
στη Ρ.Α.Ε. ετήσια αναφορά σχετικά με την τήρηση του
Κώδικα Δεοντολογίας, στην οποία καταγράφονται τα
μέτρα που έχουν ληφθεί. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Διαχειριστή.
Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α.
1. Ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α. λειτουργεί, συντηρεί, εκμε−
ταλλεύεται και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά
αποδοτικό και ολοκληρωμένο Α.Σ.Φ.Α..
2. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής Α.Σ.Φ.Α.:
α) Παρέχει σε άλλο Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., όταν τα δύο
Α.Σ.Φ.Α. διασυνδέονται και σε Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α., πρό−
σβαση σε αυτό με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και
άμεσο τρόπο και για όσο χρόνο ζητείται. Προς τούτο
συνάπτει με τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Χρηστών
Α.Σ.Φ.Α., Σύμβαση Χρήσης Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με σχετική
πρότυπη σύμβαση, που καταρτίζεται και δημοσιεύεται
από τον Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε..
Με τη Σύμβαση Χρήσης Α.Σ.Φ.Α. καθορίζονται ιδίως οι
υπηρεσίες που παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο και
οι οφειλόμενες χρεώσεις σύμφωνα με το δημοσιευμέ−
νο κατάλογο χρεώσεων. Άρνηση παροχής πρόσβασης
στο Α.Σ.Φ.Α. επιτρέπεται μόνον είτε λόγω έλλειψης δυ−
ναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του
Α.Σ.Φ.Α. είτε όταν η πρόσβαση στο Σύστημα ενδέχεται
να εμποδίζει το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α. να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που
του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.
β) Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αντικει−
μενικότητα και χωρίς να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των
Χρηστών του Α.Σ.Φ.Α. και, ιδίως, διακρίσεις υπέρ των
συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων ή
των θυγατρικών εταιρειών τους.
γ) Δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων, με τα
οποία χρεώνει τους Χρήστες για τις υπηρεσίες που σχε−
τίζονται με το Α.Σ.Φ.Α..
δ) Καταρτίζει και δημοσιεύει κάθε έτος πρόγραμμα
εργασιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.
και συντηρεί το Α.Σ.Φ.Α. με βάση το πρόγραμμα αυτό.
ε) Τηρεί Μητρώο Χρηστών Α.Σ.Φ.Α., το οποίο δημο−σι−
εύεται στην ιστοσελίδα του.
στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρό−
πησης φορτίου του Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα
Διαχείρισης αυτού και προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις
προς τους Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α.. Η μεθοδολογία κατάρ−
τισης των χρεώσεων για την εξισορρόπηση φορτίου του
Α.Σ.Φ.Α. εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε..
ζ) Παρέχει σε κάθε άλλο Διαχειριστή Συστήματος Φυ−
σικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής που διασυνδέεται με
το Α.Σ.Φ.Α. επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία των διασυνδεδεμένων Συ−
στημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής.
η) Οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των
εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώ−
ση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να
αποτρέπει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με τις
δικές του δραστηριότητες που ενδέχεται να παρέχουν
εμπορικά πλεονεκτήματα σε τρίτους, κατά μεροληπτικό
τρόπο. Οφείλει, επίσης, να μην καταχράται τις εμπορι−

κά ευαίσθητες πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτους,
κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση για την παροχή
πρόσβασης στο Α.Σ.Φ.Α..
θ) Λαμβάνει τα μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού που
προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Α.Σ.Φ.Α. και
ενημερώνει σχετικά τη Ρ.Α.Ε. και, εφόσον απαιτείται, το
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
ι) Συντάσσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
και διαχείρισης κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
ια) Προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση
και επέκταση του Α.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Δια−
χείρισης του Α.Σ.Φ.Α..
ιβ) Συντάσσει, κάθε έτος, έκθεση για τη λειτουργία
του Α.Σ.Φ.Α., καθώς και για το επίπεδο και την ποιότητα
συντήρησής του, κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση
αυτή αναφέρονται το υφιστάμενο δυναμικό μεταφοράς
Α.Σ.Φ.Α., καθώς και τυχόν μεταβολές των τεχνικών χα−
ρακτηριστικών αυτού.
3. Οι Χρήστες του Α.Σ.Φ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν
στο Διαχειριστή αυτού επαρκείς πληροφορίες, προκειμέ−
νου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποδοτική λειτουρ−
γία του σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Άρθρο 20
Κώδικας Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α.
1. Η διαχείριση κάθε Α.Σ.Φ.Α. διενεργείται σύμφωνα με
Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α., ο οποίος καταρτίζεται από
το Διαχειριστή Α.Σ.Φ.Α., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανά−
πτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης Α.Σ.Φ.Α. ρυθμίζονται,
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Α.Σ.Φ.Α.,
ιδίως:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες
και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγρα−
φές για την πρόσβαση των Χρηστών στο Α.Σ.Φ.Α..
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων μεταφο−
ράς Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης, καθώς και
η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωμάτων των Χρηστών
που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές.
γ) Η διαχείριση των διασυνδέσεων του Α.Σ.Φ.Α., καθώς
και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τους
Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου που διασυν−
δέονται με το Α.Σ.Φ.Α..
δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθο−
ρισμός των προδιαγραφών ποιότητας και συνθηκών πα−
ράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.
ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρού−
μενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου
και εξόδου του Α.Σ.Φ.Α..
στ) Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολού−
θηση της συντήρησης και ανάπτυξης του Α.Σ.Φ.Α..
ζ) Η διαδικασία λήψης αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμ−
βανομένων των μέτρων εξισορρόπησης φορτίου, για την
ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λει−
τουργία του Α.Σ.Φ.Α..
η) Τα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά
προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλω−
τών, για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.
θ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών
μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του Α.Σ.Φ.Α.,
που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των δια−
φορών σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη Ρ.Α.Ε.
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 139/2001
(ΦΕΚ 121 Α΄).
ι) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειρι−
στή με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει
να τηρεί ο Διαχειριστής για το σκοπό αυτόν.
ια) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου
διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης
του Α.Σ.Φ.Α..
3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από γνώμη του οι−
κείου Διαχειριστή, ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπο−
λογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που
απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης
του Α.Σ.Φ.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 21
Εταιρείες Παροχής Αερίου
1. Οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, που
έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995,
ασκούν τις δραστηριότητες διανομής και προμήθειας
φυσικού αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 2364/1995, τις διατάξεις των άρθρων
25, 31 και 32 και τους όρους των αδειών διανομής φυσικού
αερίου που τους έχουν χορηγηθεί.
2. Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., οι
Εταιρείες Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) που έχουν συσταθεί
κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 συγχωνεύονται σε
μία ενιαία Ε.Δ.Α. ή απορροφώνται από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
4 του ν. 2364/1995.
3. Στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. χορηγούνται, με τις διατάξεις του
νόμου αυτού, άδειες διανομής και προμήθειας φυσικού
αερίου που ισχύουν στα διοικητικά όρια του Νομού Κο−
ρινθίας, καθώς και των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος και
Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδο−
νίας και Θράκης, με εξαίρεση τις περιοχές που ανήκουν
στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. που αναφέρονται στην πα−
ράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι περιορισμοί
και οι προϋποθέσεις των αδειών διανομής φυσικού αερίου
που χορηγούνται στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., σύμφωνα με την παρά−
γραφο αυτή, αφού ληφθεί ιδίως υπόψη τυχόν παρέκκλιση
που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ. Για το σκοπό αυτόν, η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. οφείλει να υποβάλει
στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε. όλα τα στοιχεία
που είναι αναγκαία για τα ανωτέρω δίκτυα διανομής, εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. H Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν.
2364/1995 για τη δημιουργία και λειτουργία νέων Ε.Π.Α.
στις περιοχές που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προ−
ηγούμενης παραγράφου, πλην του Νομού Κορινθίας. Με
την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 ρυθ−
μίζονται, μεταξύ άλλων και οι όροι προμήθειας φυσικού
αερίου κάθε υπό σύσταση Ε.Π.Α. και μπορεί να τίθεται
προθεσμία εντός της οποίας προκηρύσσεται ο σχετικός
διαγωνισμός. Από τη σύσταση νέας Ε.Π.Α. σύμφωνα με
την παράγραφο αυτή, παύει η ισχύς της άδειας που
χορηγείται στη Δ.Ε.Π.A. Α.Ε. κατά την παράγραφο 3 για
τη συγκεκριμένη περιοχή.
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5. Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύμφωνα με την προη−
γούμενη παράγραφο, χορηγείται άδεια διανομής φυσικού
αερίου κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995, εφόσον έχει
τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγρά−
φους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
6. Σε περιοχές που ανήκουν σε αρμοδιότητα Ε.Π.Α.
είναι δυνατή η χορήγηση Άδειών Α.Σ.Φ.Α. για Απευθείας
Γραμμές με πίεση σχεδιασμού ίση ή χαμηλότερη από
19 barg.
Άρθρο 22
Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου
1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση Δικτύου
Διανομής, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 21, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, μόνον από τους κατόχους Άδειας
Διανομής. Η Άδεια Διανομής χορηγείται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αίτηση του ενδιαφερο−
μένου και γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό
Αδειών.
2. Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής διενεργείται δια−
γωνισμός με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε. στις περιπτώσεις που: α) για την
κατασκευή του Δικτύου Διανομής, χορηγείται επιδότηση
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, β) για τη χορήγηση
Άδειας Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εκ−
δηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες. Η
απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη αυτής σε
δύο ημερήσιες εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, που
εκδίδονται στην Αθήνα. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις
που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη χορήγηση της σχετικής
Άδειας ή την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.
3. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής
για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατα−
σκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανομής,
να κατασκευασθεί, στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής
και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα του Δι−
κτύου δεν έχει κορεσθεί.
4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άλλης Άδειας Δι−
ανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, για τις γεωγραφικές περιοχές που ανα−
φέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21.
5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής μετέχει σε Κάθετα
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, 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 δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν,
με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα
της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να έχουν
ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των
καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικει−
μενικό.
β) Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής μπορεί να λαμβά−
νει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που
απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη
του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Ολοκληρωμέ−
νη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων
αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής επο−
πτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά
με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία
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μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότη−
σης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα
επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την
καθημερινή λειτουργία ή τις επιμέρους αποφάσεις που
αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον
δε σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου
που έχει εγκριθεί.
γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου κα−
ταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας με τον οποίο καθορίζονται
οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης αυτού
και τα μέτρα που πρέπει λαμβάνονται, προκειμένου να
αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά,
τα μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού και τα
μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η
Ιανουαρίου κάθε έτους, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής
Φυσικού Αερίου υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία
περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με
την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.
6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν
εφαρμόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής
εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεμένους Πε−
λάτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Άρθρο 23
Δηλούμενη Διαμετακόμιση
1. Για την εκτέλεση Δηλούμενης Διαμετακόμισης συ−
νάπτονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συ−
στήματος Φυσικού Αερίου, εντός ευλόγου χρόνου από
την υποβολή σχετικής αίτησης, Συμβάσεις Μεταφοράς
ή Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. και Συμβά−
σεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, μεταξύ του
Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και φυσικών
ή νομικών προσώπων που εδρεύουν σε κράτος − μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
σύμβαση συνεργασίας σε θέματα ενέργειας. Κατά την
εξέταση των αιτήσεων ο Διαχειριστής του Συστήματος
δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των
αιτούντων και των Χρηστών του Συστήματος.
2. Άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, για Δηλούμενη
Διαμετακόμιση, επιτρέπεται μόνον για λόγους έλλειψης
δυναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος Φυσικού Αερίου ή για λόγους ποιότητας του
φυσικού αερίου ή εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών ως προς
τη διασύνδεση, καθώς και στην περίπτωση που, η πρόσβα−
ση στο Σύστημα Φυσικού Αερίου, εμποδίζει το Διαχειριστή
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοι−
νής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής
πρόσβασης αιτιολογείται με απόφαση του Διαχειριστή
και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στη Ρ.Α.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 24
Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου
1. Η πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και σε μη
Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους κατόχους
αντίστοιχης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Κάθε
άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και
εξαγωγής φυσικού αερίου ασκείται ελεύθερα.
2. Η Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμ−

φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορί−
ζονται στον Κανονισμό Αδειών.
3. Αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι κάτοχοι Άδειας Προ−
μήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πε−
λάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., να
παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που
δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες. Για την εκπλήρωση της υπο−
χρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας απο−
ζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην Άδειά του.
4. Οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οφείλουν να ενημε−
ρώνουν τη Ρ.Α.Ε. και το Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού
Αερίου για την εκτιμώμενη συνολική ζήτηση Φυσικού
Αερίου των Πελατών τους κατά το επόμενο έτος, τις
συναφείς εύλογες εκτιμήσεις τους κατά τα επόμενα έτη
και να παρέχουν κάθε στοιχείο το οποίο είναι αναγκαίο
για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήματος Φυσικού
Αερίου.
5. Άδεια Προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, που
δεν είναι εγκατεστημένοι σε γεωγραφική περιοχή που
ανήκει στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. οι οποίες ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 ή σε περιοχή για την
οποία έχει χορηγηθεί άδεια διανομής και προμήθειας
φυσικού αερίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου
3 του άρθρου 21, χορηγείται μόνο στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., η
οποία οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από
τη θέσπιση του Κανονισμού Αδειών, να υποβάλει σχετική
αίτηση.
Άρθρο 25
Επιλέγοντες Πελάτες
1. Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από τους αναφερόμε−
νους στο άρθρο 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), είναι
και οι ακόλουθοι:
α) Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι κάτοχοι
άδειας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμό−
τητας με καύσιμο Φυσικό Αέριο, εφόσον η ετήσια κατα−
νάλωσή τους, για συμπαραγωγή, υπερβαίνει τις 100.000
MWh Α.Θ.Δ..
β) Από τη 15.11.2008, οι μη οικιακοί πελάτες που είναι
εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που
ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ε.Π.Α. και των περιοχών
για τις οποίες θα χορηγηθεί παρέκκλιση, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 28
της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, καθώς και οι μη οικιακοί πελά−
τες που είναι εγκατεστημένοι στις ανωτέρω περιοχές,
εφόσον είναι Μεγάλοι Πελάτες ή προμηθεύονται Φυσικό
Αέριο με σκοπό τη συμπίεσή του για τελική χρήση από
κινητήρες οχημάτων.
γ) Από την 15.11.2008, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 21 για την προμήθεια ποσο−
τήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής
ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από
την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως τη
λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων αυτών,
οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε ποσότητα
φυσικού αερίου.
δ) Από τη 15.11.2009, οι οικιακοί πελάτες που δεν βρίσκο−
νται σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότη−
τα των Ε.Π.Α. και σε περιοχές για τις οποίες θα χορηγηθεί
παρέκκλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
ε) Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών που
έχουν χορηγηθεί στις Ε.Π.Α., οι οποίες ορίζονται στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 21, οι λοιποί πελάτες των Ε.Π.Α.
αυτών.
στ) Οι Ε.Π.Α. που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού, από την ίδρυσή τους κατά τους όρους
και περιορισμούς που τυχόν ορίζονται με την υπουργική
απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 21 και την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του
ν. 2364/1995.
2. Από τη 15.11.2008, για την κατάταξη Πελάτη στην
κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της
παραγράφου 16 του άρθρου 2, η ποσότητα Φυσικού Αερί−
ου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης,
προσδιορίζεται:
α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά
τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμ−
βάσεως προμήθειας με κάτοχο Άδειας Προμήθειας ή την
παράταση υφιστάμενης σύμβασης.
β) Προκειμένου για νέες μονάδες, από την ισχύ των
εγκαταστάσεών τους.
γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης
ισχύος υφιστάμενων μονάδων, από τις ποσότητες που
υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα
εγκατεστημένη ισχύ.
3. Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση
Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρί−
ζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση
πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με την
παράγραφο 1. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται
παράβαση από τις Ε.Π.Α. των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας ή των όρων της άδειας διανομής φυσικού
αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του
Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής
οφείλεται στις Ε.Π.Α. αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύ−
ου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με
τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται κατά
το άρθρο 31.
4. Τα τιμολόγια πώλησης φυσικού αερίου σε μη Επιλέ−
γοντες Πελάτες, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε περιοχές
δικαιοδοσίας των Ε.Π.Α. και δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες,
εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε..
Άρθρο 26
Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς
1. Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο
Προμηθευτής ο οποίος καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύ−
τερο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού
Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες
Πελάτες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδε−
ται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπονται
ειδικές υποχρεώσεις για τους Προμηθευτές με υψηλό με−
ρίδιο αγοράς όπως ιδίως: α) Υποχρέωση κατάρτισης και
δημοσίευσης σχεδίου πρότυπης σύμβασης Προμήθειας,
που ισχύει για όλους τους Πελάτες της ίδιας κατηγο−
ρίας. Στο σχέδιο σύμβασης Προμήθειας, που εγκρίνεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, περιλαμβάνονται
τουλάχιστον οι γενικοί όροι που καθορίζονται με τον
Κώδικα Προμήθειας. Τα μέρη μπορούν να συνομολογούν
και πρόσθετους όρους, εφόσον οι όροι αυτοί δεν αντί−
κεινται στους γενικούς όρους. β) Υποχρέωση δημοσί−
ευσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, της δομής
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των τιμολογίων και των αρχών που εφαρμόζουν για τον
υπολογισμό των χρεώσεων που περιέχονται στις συμβά−
σεις προμήθειας τις οποίες συνάπτουν με Επιλέγοντες
Πελάτες. γ) Ανώτατες τιμές πώλησης στα τιμολόγια Επι−
λεγόντων Πελατών.
3. Αν οι δύο μεγαλύτεροι Προμηθευτές καλύπτουν πο−
σοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 80% της συνολικής Ποσό−
τητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα
οι Επιλέγοντες Πελάτες, με την απόφαση που εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλο−
νται οι ίδιες υποχρεώσεις και στο δεύτερο μεγαλύτερο
Προμηθευτή, ακόμη και αν αυτός δεν είναι Προμηθευτής
με υψηλό μερίδιο αγοράς.
4. Τα μερίδια της αγοράς που εκφράζονται ως ποσοστά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπολογίζο−
νται από τη Ρ.Α.Ε. με βάση στοιχεία επί των πωλήσεων,
τα οποία υποβάλλουν οι προμηθευτές κάθε έτος ή σε
τακτά χρονικά διαστήματα, όταν εκτιμάται από τη Ρ.Α.Ε.
ότι συντρέχει αλλαγή τους. Για την εξεύρεση του μερι−
δίου ενός Προμηθευτή συνυπολογίζονται και τα μερίδια
των προμηθευτών που ελέγχονται από αυτόν, κατά την
έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 703/ 1977
(ΦΕΚ 278 Α΄).
Άρθρο 27
Μεταπώληση Φυσικού Αερίου
1. Ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί το
σύνολο ή μέρος της Ποσότητας Φυσικού Αερίου το οποίο
προμηθεύεται σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το
Φυσικό Αέριο που μεταπωλείται διακινείται μέσω του
ιδίου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Συστημάτων Φυσικού
Αερίου, τα οποία διασυνδέονται. Όροι των συμβάσεων
προμήθειας, με τους οποίους περιορίζεται το δικαίωμα
μεταπώλησης, είναι απολύτως άκυροι.
2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης κάθε Συστήματος Φυσι−
κού Αερίου ρυθμίζονται τα επί μέρους θέματα σχετικά
με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου αυτού.
Άρθρο 28
Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου
σε Επιλέγοντες Πελάτες
1. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελά−
τες, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε
Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Πριν από την υποβολή της εισήγησης για τον Κώδικα
Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες,
η Ρ.Α.Ε. διεξάγει δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις απόψεις
τους.
3. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες
καθορίζονται ιδίως:
α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής φυσικού
αερίου και των υπηρεσιών Προμήθειας και οι γενικοί όροι
που θα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμήθειας.
β. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να διακό−
πτεται η Προμήθεια, ιδίως όταν ο πελάτης είναι υπερήμε−
ρος ως προς την καταβολή ληξιπρόθεσμων τιμημάτων.
γ. Οι λόγοι και οι συνέπειες της καταγγελίας των συμ−
βάσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την Προμήθεια
Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.
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4. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέμπτο εδάφια
της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύ−
ουν και για τις συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται
μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και Προμηθευτών.
Άρθρο 29
Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκ−
δίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να συστα−
θεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου (Ε.Α.Φ.Α.), που έχει ως
αντικείμενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου με φυσική
παράδοση, για την προαγωγή του ελεύθερου ανταγω−
νισμού και την προστασία των καταναλωτών. Με την
απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως, ο χρόνος έναρξης
λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Α., το πλαίσιο διενέργειας, το είδος
και η φύση των συναλλαγών, το οργανωτικό πλαίσιο της
Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός Ε.Α.Φ.Α..
2. Ως Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α. μπορεί να ορίζεται ο
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε..
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από
εισήγηση του Λειτουργού Ε.Α.Φ.Α. και γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Α.Φ.Α., ο οποίος δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον
Κανονισμό αυτόν ρυθμίζεται κάθε επί μέρους θέμα σχε−
τικά με την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Α.Φ.Α., όπως
η διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυ−
ήσεις συμμετοχής, η τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος
για τη διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών
αυτών, το κόστος λειτουργίας της Αγοράς και κάθε ανα−
γκαία λεπτομέρεια.
4. Ο Λειτουργός της Ε.Α.Φ.Α. καταχωρίζει στο ειδικό
μητρώο που τηρεί τους Προμηθευτές Φυσικού Αερίου
τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και κάθε ενδιαφερό−
μενο χωρίς διάκριση, εκτός αν συντρέχει ένας από τους
περιοριστικά αναφερόμενους στον Κανονισμό Λειτουργί−
ας λόγους και, ιδίως, η μη καταβολή της προβλεπόμενης
εγγύησης συμμετοχής. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
μπορεί να διενεργεί συναλλαγές στην Ε.Α.Φ.Α., από την
καταχώρισή του στο ειδικό μητρώο.
5. Κάθε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι
εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προ−
σφέρει προς πώληση μέσω της Ε.Α.Φ.Α. ποσότητα που
αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της Ποσότητας
Φυσικού Αερίου την οποία προμήθευσε σε Πελάτες κατά
τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
6. Ο Λειτουργός Ε.Α.Φ.Α. δημοσιεύει, σε ηλεκτρονική
μορφή, όλες τις προσφορές για αγορά και πώληση Φυ−
σικού Αερίου μέσω της Ε.Α.Φ.Α., χωρίς να αναφέρει το
πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά.
7. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να ορίζονται οι ανώτα−
τες τιμές και οι όροι για την προσφορά πώλησης Φυσικού
Αερίου στην Ε.Α.Φ.Α., για τη διασφάλιση του ελεύθερου
ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.
8. Ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει
προτεραιότητα στη Μεταφορά των Ποσοτήτων Φυσικού
Αερίου που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με φυ−
σική παράδοση μέσω της Ε.Α.Φ.Α..
Άρθρο 30
Περιορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους
Προμηθευτών Φυσικού Αερίου
1. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του
φυσικού αερίου σε επίπεδα που δε δικαιολογούνται, σύμ−
φωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και
τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς,

επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους
των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγορίες Πε−
λατών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώ−
μη της Ρ.Α.Ε.. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης διαρκεί για
όσο χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για
διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2)
μήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης
οι αρμόδιοι Υπουργοί μπορούν να παρατείνουν την ισχύ
αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από επανεξέταση
των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
2. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λαμβάνονται
υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης
φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας
φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου Συστήματος Φυσι−
κού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβάσεων
προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμηθευτές,
το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου που
χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου
στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορο−
λογική επιβάρυνση του φυσικού αερίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 31
Τιμολόγηση Βασικών Δραστηριοτήτων
1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος καταρτίζεται
από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχει−
ριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβού−
λευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων
για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας.
2. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για
κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:
α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρη−
στών.
β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από το Δι−
αχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.
γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό
και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος
Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγο−
ρά Φυσικού Αερίου.
στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης με−
ταχείρισης και της αμεροληψίας.
ζ) Η παροχή κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συ−
νετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που
απαιτείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας.
η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της
εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους
που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος.
θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους
καταναλωτές.
ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα
Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσι−
μότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης
μελλοντικής ζήτησης.
3. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης μπορεί να ορίζεται ότι,
μέσω των τιμολογίων για τη Βασική Δραστηριότητα Μετα−
φοράς του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., καλύπτεται και το σύνολο ή μέ−
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ρος των δαπανών του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για την εξυπηρέτηση
κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής
Δραστηριότητας Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.. Η απόφαση αυτή
λαμβάνεται με κριτήριο τη συμβολή της Εγκατάστασης
Υ.Φ.Α. στην εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., στην
ασφάλεια εφοδιασμού και στη διευκόλυνση της εισόδου
νέων προμηθευτών στην αγορά Φυσικού Αερίου.
4. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης ρυθμίζονται τα τιμο−
λόγια πρόσβασης σε Δίκτυο Διανομής, για το σκοπό που
αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25, χωρίς να
τροποποιούνται οι σχετικές με την τιμολόγηση διατά−
ξεις που περιλαμβάνονται στις άδειες διανομής Φυσικού
Αερίου, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη
της ισχύος του νόμου αυτού. Μέχρι τη θέσπιση του Κα−
νονισμού Τιμολόγησης εξακολουθούν να ισχύουν και να
εισπράττονται τα τέλη πρόσβασης στα Δίκτυα Διανομής,
τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις προ−
μήθειας Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί μεταξύ της
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των Ε.Π.Α., πριν από την 15.3.2002.
5. Με εξαίρεση τους Διαχειριστές Α.Σ.Φ.Α., στους οποί−
ους χορηγείται απαλλαγή κατά τις διατάξεις του άρθρου
17, τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο κάθε Διαχειριστής
Συστήματος Φυσικού Αερίου εισπράττει οποιοδήποτε
αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα, συμπε−
ριλαμβανομένων των χρεώσεων για Δηλούμενη Διαμε−
τακόμιση, καταρτίζονται από τον εκάστοτε Διαχειριστή
σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, εγκρίνονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Ρ.Α.Ε. και ισχύουν από τη δημοσίευση της
απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Τα τιμολόγια κάθε Βασικής Δραστηριότητας περι−
λαμβάνουν μία χρέωση, ανά μονάδα δυναμικότητας και
μία χρέωση, ανά μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου. Με
τη χρέωση ανά μονάδα δυναμικότητας ανακτώνται, ιδίως,
οι σταθερές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας, στις
οποίες εντάσσονται οι αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης,
το κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων, συμπεριλαμ−
βανομένων των δαπανών κεφαλαίου για νέες επενδύσεις,
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης προκειμένου για
το Ε.Σ.Φ.Α. ή τον αντίστοιχο προγραμματισμό νέων επεν−
δύσεων, προκειμένου για Α.Σ.Φ.Α.. Με τη χρέωση ανά
μονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου ανακτώνται, ιδίως,
μεταβλητές δαπάνες της Βασικής Δραστηριότητας. Δεν
ανακτάται με τα τιμολόγια το κόστος κτήσης παγίων που
έχει καταβληθεί από Προμηθευτές ή Πελάτες.
Άρθρο 32
Τήρηση Λογαριασμών − Λογιστικός Διαχωρισμός
1. Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες
Φυσικού Αερίου που αναφέρονται στο άρθρο 1, ανεξάρτη−
τα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νομική μορφή τους,
καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δημοσιεύουν
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 42α επ. του κ.ν. 2190/ 1920.
2. Τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προη−
γούμενη παράγραφο τηρούν χωριστούς λογαριασμούς
για τις δραστηριότητες Προμήθειας σε Επιλέγοντες
Πελάτες και Προμήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες,
καθώς και για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται
για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που
τους έχουν επιβληθεί.
3. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου
τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότη−
τες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.,
Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, Διανομής
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Φυσικού Αερίου και άλλων Δραστηριοτήτων Φυσικού
Αερίου, καθώς και ενιαίο λογαριασμό για τυχόν άλλες
δραστηριότητές τους, εκτός του τομέα φυσικού αερίου,
όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές
ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, ώστε να απο−
φεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγή−
σεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι χωριστοί
λογαριασμοί που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο
περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμά−
των χρήσης για κάθε δραστηριότητα.
4. Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών οι
Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου εφαρμό−
ζουν πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και
του παθητικού και των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι
υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση. Οι κανόνες αυτοί
τροποποιούνται μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., εφόσον
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
5. Οι ελεγκτές της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ελέγ−
χουν τους χωριστούς λογαριασμούς που τηρούνται κατά
τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, όπως
ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές
ασκούνταν από διαφορετικά νομικά πρόσωπα, ελέγχο−
ντας και την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής
και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση της
ολοκληρωμένης επιχείρησης και στη Ρ.Α.Ε. το πόρισμα
του ελέγχου τους. Η Ρ.Α.Ε. έχει το δικαίωμα διεξαγωγής,
οποτεδήποτε, έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση της
τήρησης των διατάξεων του άρθρου αυτού.
6. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου
παραθέτουν, στο προσάρτημα των οικονομικών κατα−
στάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες κανό−
νες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστάσεις
για κάθε δραστηριότητά τους, τις σημαντικές πράξεις
που έχουν πραγματοποιήσει με τις Συνδεδεμένες Επι−
χειρήσεις ή με επιχειρήσεις στη μετοχική σύνθεση των
οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική
με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών.
Το προσάρτημα δημοσιεύεται μαζί με τις οικονομικές
καταστάσεις της ολοκληρωμένης επιχείρησης.
Άρθρο 33
Πρόσβαση στους λογαριασμούς
1. Η Ρ.Α.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, έχει
ελεύθερη πρόσβαση στους λογαριασμούς των κατόχων
αδειών, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αποτελε−
σματικός διαχωρισμός των λογαριασμών που αναφέρονται
στο άρθρο 32. Για το σκοπό αυτόν αποστέλλει πρόσκληση
στους κατόχους αδειών, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν
τους σχετικούς λογαριασμούς εντός τακτής προθεσμίας
και να παρέχουν κάθε συνδρομή και στοιχεία για την ταχεία
και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων από τη Ρ.Α.Ε..
2. Τα μέλη της Ρ.Α.Ε. και το προσωπικό της Γραμματείας
της έχουν καθήκον εχεμύθειας για τις εμπορικά ευαίσθητες
πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους, λόγω της
πρόσβασης στους λογαριασμούς και τηρούν την εμπιστευ−
τικότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 34
Κανονισμός Αδειών
1. Ο Κανονισμός Αδειών εκδίδεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε. και
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δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aν στον
Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της
προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος ή
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων, ο Κανονισμός Αδειών υπογράφεται και από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων.
2. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται ο τύπος και
το περιεχόμενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας,
καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με τις αιτήσεις δικαιο−
λογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:
α) Ο τρόπος δημοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι
δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί
των οποίων αποφαίνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά
από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί άσκησης
των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες.
γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποί−
ησης και ανάκλησης των αδειών.
δ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις άδειες
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυ−
τού.
3. Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις
του νόμου αυτού, είναι ιδίως:
α) Η ασφάλεια και η προστασία των Συστημάτων Φυ−
σικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του
συνδεδεμένου εξοπλισμού.
β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά
του αιτούντος και ιδίως η φερεγγυότητά του.
γ) Η προστασία των καταναλωτών, με σκοπό την πα−
ροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των
βέλτιστων τιμών.
δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος
από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου
και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης.
ε) Η διασφάλιση και ενίσχυση του ελεύθερου ανταγω−
νισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκ−
δίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατόχους αδειών, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκ−
δίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλονται
στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον
συντρέχουν ειδικές συνθήκες και έκτακτες περιστάσεις
που ανάγονται, ιδίως, στην εθνική άμυνα και δημόσια
ασφάλεια, καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλ−
λες αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.
6. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους κατόχους
αδειών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 και απο−
τελούν όρους των Αδειών τους.
7. Πριν από τη χορήγηση ορισμένης Άδειας ή κατηγο−
ρίας Αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
ο Υπουργός Ανάπτυξης και η Ρ.Α.Ε. μπορούν να καλούν
τους ενδιαφερομένους σε δημόσια διαβούλευση.
8. Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν,
δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να
λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 35
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότη−
τες που αναφέρονται στο άρθρο 1, χωρίς να κατέχει
σχετική άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι
(6) μηνών και χρηματική ποινή από εκατόν πενήντα χι−
λιάδες (150.000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000)
ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της
πράξης.
2. Το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τη δήμευση
εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση της παράβασης
που τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 36
Διοικητικές κυρώσεις
1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από
ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους
παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονι−
στικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του
ή τους όρους των Αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης,
την έκταση της δραστηριότητας του παραβάτη και τη
συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές
κυρώσεις:
α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν
υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και
κλήση σε συμμόρφωση, εντός τακτής προθεσμίας, η
οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της Ρ.Α.Ε..
β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε
άλλη περίπτωση.
Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την
επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυ−
ρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
Τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέ−
ρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και
στον τύπο.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται
μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμό−
ζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων
που ορίζονται στην παράγραφο 1.
2. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη
παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων,
σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμε−
νες από το νόμο αυτόν Άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης,
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις Άδειες
αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα
με την επιβολή προστίμου.
3. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και
εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές
κυρώσεις.
Άρθρο 37
Θέματα της Ρ.Α.Ε.
1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. συ−
νιστώνται, πέραν των θέσεων που προβλέπονται από
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τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.
2773/1999 και της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.
3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), επιπλέον: α) δεκαπέντε (15) θέ−
σεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και β) πέντε (5) θέσεις δικηγόρων, με
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, οι οποίοι προσλαμβάνονται
με σύμβαση έμμισθης εντολής. Οι συνιστώμενες θέσεις
προσωπικού κατανέμονται ως εξής: α) δέκα (10) σε θέσεις
ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν.
1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄) και β) πέντε (5) σε θέσεις διοικητι−
κού προσωπικού, εκ των οποίων τρεις (3) σε θέσεις κατη−
γορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων και δύο
(2) σε θέσεις κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής
(σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών) ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων, με τα προσόντα που καθορί−
ζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. (π.δ. 139/2001, ΦΕΚ 121 Α΄).
Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις διενεργείται σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999.
Για την πλήρωση κενών θέσεων δικηγόρων της Ρ.Α.Ε.
που συνιστώνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπο−
ρεί να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄).
2. Στη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. για την υποστήριξη του
έργου της, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη
στις θέσεις αυτές γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
και για το προσλαμβανόμενο προσωπικό εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
5 του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α΄).
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή
των προηγούμενων διατάξεων βαρύνουν αποκλειστικά
τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Υφιστάμενες συμβάσεις
1. Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. μπορεί να προμηθεύεται από την
Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. χωρίς διαγωνισμό Φυσικό Αέριο για την εξι−
σορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., εφόσον το αέριο
αυτό το έχει προμηθευθεί η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. με βάση συμ−
βάσεις προμήθειας Υ.Φ.Α. που έχουν συναφθεί έως την
1.7.2004. Η τιμή προμήθειας του Υ.Φ.Α. εγκρίνεται από τη
Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. και καλύπτει
το πλήρες κόστος προμήθειας του Υ.Φ.Α., στο οποίο συ−
μπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της
θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήμα−
τος Υ.Φ.Α., καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το Υ.Φ.Α.
που πωλείται από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. κατά τα προηγούμενα
εδάφια μπορεί να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα
σε σχέση με το αέριο που προμη−θεύεται ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 8.
2. Μέχρι την 31.12.2008, για την ενίσχυση της ασφάλειας
εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών προμή−
θειας, κάθε Προμηθευτής και κάθε Επιλέγων Πελάτης
ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για ιδία χρήση
υποχρεούται να προμηθεύεται κάθε έτος ποσότητα Υ.Φ.Α.
(Ελάχιστη Ποσότητα Υ.Φ.Α.) από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την οποία
η τελευταία προμηθεύεται σύμφωνα με ρήτρες υποχρεω−
τικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, που αναφέρονται
σε συμβάσεις προμήθειας Υ.Φ.Α., οι οποίες έχουν συνα−
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φθεί έως την 1.7.2004, εφόσον οι ποσότητες αυτές δεν
διατίθενται με άλλο τρόπο. Η Ελάχιστη Ποσότητα Υ.Φ.Α.
για κάθε Προμηθευτή ή Επιλέγοντα Πελάτη υπολογίζε−
ται κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στη συνολική
ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Α. και
σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., ρυθμίζονται η τιμή διάθεσης
της Ελάχιστης Ποσότητας Υ.Φ.Α., η οποία καλύπτει, ιδίως,
το κόστος προμήθειας Υ.Φ.Α., το σταθερό και μεταβλητό
κόστος θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης της
Εγκατάστασης Υ.Φ.Α., καθώς και κάθε λεπτομέρεια που
αναφέρεται στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφαρμογή της
παραγράφου αυτής μπορεί να παρατείνεται πέραν της
31.12.2008 για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο.
3. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού
και της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού
Αερίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μπορεί να αποφασίζει,
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., τη διεξαγωγή διαγωνισμών με
αντικείμενο την πώληση σε Προμηθευτές και Επιλέγο−
ντες Πελάτες ποσοτήτων Υ.Φ.Α., οι οποίες αντιστοιχούν
σε μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχουν συνα−
φθεί και τεθεί σε εφαρμογή έως την 1.7.2004 και μέχρι το
χρόνο λήξης της ισχύος των συμβάσεων αυτών, εφόσον
περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρ−
τήτως παραλαβής. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από τον
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋ−
ποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του
Ε.Σ.Φ.Α., τηρουμένων ιδίως των αρχών της διαφάνειας και
της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι διενέργειας των διαγωνι−
σμών αυτών εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε..
4. Η μεταβολή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του
νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας
Φυσικού Αερίου μεταξύ της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. και των πελα−
τών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρ−
ξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο
καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Υφιστάμενες κατά
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συμβάσεις που ανα−
φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να τροποποι−
ούνται με συμφωνία των μερών, το αργότερο ένα έτος
πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ορισμένος
πελάτης καθίσταται Επιλέγων και προκειμένου για Πε−
λάτες που κατέστησαν Επιλέγοντες την 1.7.2005, εντός
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, του
Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. και του Κώδικα Τιμολό−
γησης, εφόσον οι ανωτέρω τροποποιήσεις καθίστανται
αναγκαίες από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου
αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του.
Για το σκοπό αυτόν, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμε−
να μέρη υποβάλλει σχετική πρόσκληση προς τον αντι−
συμβαλλόμενό του, θέτοντας εύλογη προθεσμία για την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Τα μέρη μπορούν,
με κοινή συμφωνία, να υποβάλουν στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για
την αναπροσαρμογή των ανωτέρω συμβάσεων κατά κρί−
ση δικαίου ανδρός, εντός της προθεσμίας που ορίζεται
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.
5. Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για την τροπο−
ποίηση και αναπροσαρμογή των συμβάσεων κατά την
προηγούμενη παράγραφο, οποιοδήποτε από τα μέρη,
πριν ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας και προσφύγει
στο Δικαστήριο για την αναπροσαρμογή ή τη λύση της
σύμβασης, οφείλει να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. αίτημα για τη

5732

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

διατύπωση από αυτήν πρότασης αναπροσαρμογής της
σύμβασης κατά την κρίση δικαίου ανδρός. Η αναπροσαρ−
μογή της σύμβασης που προτείνεται από τη Ρ.Α.Ε. γίνεται
οριστικά αποδεκτή ή απορρίπτεται από τα μέρη εντός
εύλογης προθεσμίας που τίθεται, για το σκοπό αυτόν,
από τη Ρ.Α.Ε.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,
τεκμαίρεται απόρριψη του αιτήματος.
Άρθρο 39
Η χρήση Συστημάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατά−
ξεις του νόμου αυτού επιτρέπεται και για τη διακίνηση
βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιομάζα και άλλων
τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι δυνατή, από τεχνική
άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις ποιότητας και τα χημικά
χαρακτηριστικά των αερίων αυτών.
Άρθρο 40
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ.
420/1987 (ΦΕΚ 187 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί
να συμπληρώνεται ή τροποποιείται ο παρακάτω Πίνακας
και να διευκρινίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον
Πίνακα αυτόν.»
2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 420/1987 προστίθεται παρά−
γραφος 5, ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορί−
ζονται η διαδικασία, ο χρόνος, οι προϋποθέσεις και κάθε
άλλη λεπτομέρεια που αφορά την υποβολή και έγκρι−
ση της μελέτης αερίων καυσίμων, κατά την έκδοση της
οικοδομικής άδειας, καθώς και τον έλεγχο κατασκευής
των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου κατά
την προηγούμενη παράγραφο.»
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του
ν. 3175/2003 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την
έκδοση τιμολογίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
31 του παρόντος νόμου.
4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών, η προ−
μήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες κατά
τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιτρέπεται και πριν τη
χορήγηση της σχετικής άδειας, σύμφωνα με όσα προ−
βλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
24 του ν. 3175/2003. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδο−
ση του Κανονισμού Αδειών, όσοι ασκούν δραστηριότητα
προμήθειας Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να υποβάλουν
αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας. Εντός δε−
καπέντε (15) ημερών από τη σύναψη σύμβασης για την
προμήθεια Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο προηγούμενο εδάφιο, κάθε επιχείρηση που ασκεί
δραστηριότητα προμήθειας Φυσικού Αερίου οφείλει να
ενημερώσει τη Ρ.Α.Ε. για τη σύναψη της σύμβασης αυτής
με πελάτη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Η
Ρ.Α.Ε. μπορεί να ανακοινώνει την επωνυμία των επιχειρή−
σεων που ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα.

γανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, διεθνείς οργανισμούς ή άλλα όργανα που προβλέ−
πονται από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες, ιδίως για
την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο την ενίσχυση της
ασφάλειας εφοδιασμού, την προστασία του καταναλωτή,
την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, εντός των ορίων της περιφερειακής
αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, η
Ρ.Α.Ε. συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις
και συνόδους συμβουλίων και οργάνων και καταβάλλει
κάθε είδους δαπάνες που καλύπτουν τις σχετικές υπο−
χρεώσεις της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από τη θέσπιση του Κώδικα Προμήθειας σε Επιλέγο−
ντες Πελάτες καταργείται το τέταρτο εδάφιο της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).
2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταρ−
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του.
Άρθρο 43
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους

Άρθρο 41

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005

Η Ρ.Α.Ε., συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με όρ−
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Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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