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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 178065
Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98/2005)
και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων....
Μετονομασία.... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.....» (ΦΕΚ Α΄ 114/2015).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210/2016).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ Α΄ 160/2017).
5. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179) όπως ισχύει και ιδίως τα
άρθρα 90 και 13 και 48 παρ. 1α αυτού.
6. Το ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 24
και 4 αυτού.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2017 «σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010» (ΕΕ L 280/1 28.10.2017).
8. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/94/14.08.2009).
9. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την σχετική
διαβούλευση που διεξήγε η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ.
10. Την υπ’ αριθμ. 3/06.04.2017 γνωμοδότηση της
ΡΑΕ για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του

Αρ. Φύλλου 3430

ν. 4001/2011 και την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του
Κεφαλαίου Γ, της υποπαραγράφου Β1 της Παραγράφου
Β του άρθρου 2 του μέρους Β΄ του ν. 4336/2015, η οποία
διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο-68806/09.08.2017 έγγραφο της ΡΑΕ.
11. Την υπ’ αριθμ. 5/2018 συμπληρωματική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή διατάξεων του
υπό θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, η
οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Ο-71305/05.04.2018
έγγραφο της ΡΑΕ.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Με την απόφαση αυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου
90 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει (εφεξής ο
«νόμος»), εγκρίνεται Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Οι όροι που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του νόμου.
2. Όπου αναφέρεται η «Οδηγία» νοείται η Οδηγία
2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση
της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/94/14.08.2009).
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο Κανονισμός αυτός διέπει τη χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση των ακόλουθων αδειών
φυσικού αερίου (Άδειες):
α) Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου
(Άδεια ΑΣΦΑ).
β) Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ).
γ) Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διανομής).
δ) Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής).
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ε) Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς
Πελάτες (Άδεια Προμήθειας).
Τα Κεφάλαια Α έως και Δ του Κανονισμού διέπουν όλες
τις άδειες.
2. Η χορήγηση των Αδειών της παραγράφου 1 αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων και την έναρξη κατασκευής έργων και υποδομών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση
Άδειας
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας
ΑΣΦΑ και τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ έχουν
τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας και που: α) έχουν συσταθεί
νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες
χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή
συμφωνία που η τρίτη χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα
ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή β) έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
2. Εφόσον το ΑΣΦΑ αφορά σε κατασκευή και κυριότητα Συστήματος Μεταφοράς, δικαίωμα υποβολής
αίτησης για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ έχουν μόνο τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2009/101/ΕΚ.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση
Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ έχει ο κάτοχος ή ο αιτών τη
χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, εφόσον πρόκειται για Σύστημα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δικαίωμα υποβολής
έχει ο κάτοχος ή ο αιτών τη χορήγηση της Άδειας ΑΣΦΑ,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
παρόντος.
4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας
Διανομής έχουν τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή
ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και που: α) έχουν
συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε
τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από
διμερή συμφωνία που η τρίτη χώρα έχει συνάψει με την
Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή β) έχουν συστήσει
υποκατάστημα στην Ελλάδα.
5. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής έχει ο κάτοχος ή ο αιτών
τη χορήγηση της Άδειας Διανομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο έχει τη μορφή της ανώνυμης
εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας και πληροί τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος και που:
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α) έχει συσταθεί νόμιμα και εδρεύει σε κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας
ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει
από διμερή συμφωνία που η τρίτη χώρα έχει συνάψει με
την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή β) έχει συστήσει
υποκατάστημα στην Ελλάδα.
6. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας
Προμήθειας σε Τελικούς Πελάτες έχουν οι Ενεργειακές
Κοινότητες που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων
του ν. 4513/2018, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που
έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και που: α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η τρίτη χώρα
έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
β) έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Άρθρο 4
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας
1. Η αίτηση για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται στη
ΡΑΕ σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης
για τη Χορήγηση Άδειας το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του παρόντος Κανονισμού. Με την αίτηση συνυποβάλλονται
όλα τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στα
αντίστοιχα Παραρτήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 του
παρόντος, καθώς και:
α) απόδειξη για την καταβολή των τυχόν προβλεπόμενων τελών βάσει του άρθρου 38 του νόμου,
β) ηλεκτρονικό δίσκο (CD, DVD) που περιλαμβάνει
ηλεκτρονικά σαρωμένα (scan) την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής.
2. Η αίτηση καταχωρίζεται σε ειδικό Μητρώο Αιτήσεων
Φυσικού Αερίου το οποίο τηρεί η ΡΑΕ και αναρτά στην
ιστοσελίδα της.
3. Η αίτηση για τη χορήγηση Άδειας υποβάλλεται οποτεδήποτε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή
στον παρόντα Κανονισμό.
4. Η χορήγηση της Άδειας δεν απαλλάσσει σε καμία
περίπτωση τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει
άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
5. Τα τέλη που καταβάλλονται για την εξέταση της αίτησης όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο
38 του νόμου, δεν επιστρέφονται, με εξαίρεση την περίπτωση που ο αιτών αποσύρει την αίτηση για χορήγηση
Άδειας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ή
εάν το αίτημα δεν καταχωρηθεί ως αίτηση για χορήγηση
άδειας, λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας σύμφωνα με
το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά αιτήσεων
1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
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α) Η αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο
Παράρτημα II του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του
παρόντος Κανονισμού. Με την εν λόγω αίτηση υποβάλλεται επίσης:
αα) Τυχόν αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του
συνόλου του ΑΣΦΑ από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού
διαχωρισμού ή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23, ή εφόσον κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει ήδη χορηγηθεί
απαλλαγή, κάθε στοιχείο σχετικό με αυτήν.
ββ) Τυχόν αίτημα για το χαρακτηρισμό του έργου κατασκευής ή επέκτασης του ΑΣΦΑ, ως έργου δημόσιας
ωφέλειας. Το εν λόγω αίτημα πρέπει να τεκμηριώνεται
επαρκώς αναφορικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό του
έργου.
β) Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα III του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του παρόντος Κανονισμού.
γ) Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο
Παράρτημα IV του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του
παρόντος Κανονισμού.
δ) Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία
που καθορίζονται στο Παράρτημα V του Τμήματος Ι των
Παραρτημάτων του παρόντος Κανονισμού.
ε) Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες συνοδεύεται από τα
έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα
VI του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του παρόντος Κανονισμού. Ειδικά για νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασκούν
νόμιμα δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Πελάτες σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται στο ίδιο Παράρτημα απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας Προμήθειας
σε Τελικούς Πελάτες.
2. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται
σύμφωνα με το αντίστοιχο ανά είδος Άδειας Παράρτημα, φέρουν ενιαία αρίθμηση, ακολουθούν τη δομή του
εκάστοτε Παραρτήματος ανά μέρος, παράγραφο και
υποπεριπτώσεις και φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους
κεφαλαίων.
Άρθρο 6
Παραδεκτό της αίτησης
1. Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Κανονισμού
θεωρείται τυπικά πλήρης, λαμβάνει αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου αίτησης για χορήγηση Άδειας Φυσικού Αερίου
και καταχωρίζεται στο Μητρώο Αιτήσεων Φυσικού Αερίου, το οποίο τηρεί η ΡΑΕ.
2. Η αίτηση που δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 και δεν συνοδεύεται από τα
προβλεπόμενα στα σχετικά Παραρτήματα έγγραφα και
στοιχεία θεωρείται απαράδεκτη και δε λαμβάνει αριθμό
ειδικού πρωτοκόλλου αίτησης για χορήγηση Άδειας Φυ-
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σικού Αερίου. Η ΡΑΕ ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά και
επιστρέφει το ανταποδοτικό τέλος του άρθρου 38 του
νόμου. Η αίτηση δύναται να επιστραφεί στον αιτούντα
κατόπιν σχετικού αιτήματός του.
Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση αίτησης
1. Η ΡΑΕ, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών
από την καταχώριση της αίτησης στο Μητρώο Αιτήσεων Φυσικού Αερίου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει δηλώσει ο αιτών, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της
περίληψη των βασικών στοιχείων της αίτησης και ιδίως
τα ακόλουθα:
α) την επωνυμία και έδρα του αιτούντος νομικού προσώπου,
β) το είδος της αιτηθείσας Άδειας,
γ) σύντομη περιγραφή της υπό αδειοδότηση δραστηριότητας,
δ) τη θέση των τυχόν εγκαταστάσεων,
ε) τη γεωγραφική περιοχή άσκησης της δραστηριότητας για την οποία ζητείται η Άδεια,
στ) στην περίπτωση αίτησης για Άδεια ΑΣΦΑ, περιγραφή του αιτήματος απαλλαγής από την υποχρέωση
παροχής πρόσβασης σε τρίτους ή από την υποχρέωση
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που ενδεχομένως έχει συνυποβληθεί με την αίτηση,
ζ) αναφορά στη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων ενώπιον της ΡΑΕ, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 8, καθώς και
η) κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που η Αρχή κρίνει
απαραίτητο να δημοσιευθεί.
2. Στις περιπτώσεις αιτήσεων για Άδεια ΑΣΦΑ, Άδεια
Διαχείρισης ΑΣΦΑ, Άδεια Διανομής και Άδεια Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής, η ΡΑΕ αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο της ανωτέρω δημοσίευσης στους αντίστοιχους
Δήμους στους οποίους προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο αιτών μέσω κατασκευής έργου ή υποδομών ή
διαχείρισης αυτών προκειμένου να μεριμνήσουν για την
ενημέρωση των δημοτών τους.
Άρθρο 8
Αντιρρήσεις
1. Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
τη δημοσίευση της αίτησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ να
υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την
υποβληθείσα αίτηση, οι οποίες συνοδεύονται από όλα
τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν
τους ισχυρισμούς του.
2. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή από
πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία για την τεκμηρίωση τους
στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον αιτούντα τις αντιρρήσεις που
υποβλήθηκαν σχετικά με την αίτηση του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Άρθρο 9
Αξιολόγηση Αιτήσεων Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
1. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
αντιρρήσεων και με την επιφύλαξη των προβλεπομένων
στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού, η ΡΑΕ αξιολογεί
την αίτηση για χορήγηση άδειας. Κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης, η ΡΑΕ δύναται, κατά την κρίση της:
α) Να ζητά από τον αιτούντα, εντός τακτής προθεσμίας, την υποβολή οποιουδήποτε συμπληρωματικού ή
διευκρινιστικού στοιχείου επί των ήδη υποβληθέντων
στοιχείων, που, κατά την κρίση της, απαιτείται για την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται μη πλήρης
και απορρίπτεται.
β) Να ζητά από Διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού
Αερίου ή Δικτύων Διανομής που σχετίζονται με την
υποβληθείσα αίτηση, οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει
αναγκαία.
γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, στις περιπτώσεις που
η υποβληθείσα αίτηση περιλαμβάνει στοιχεία για την
αξιολόγηση των οποίων απαιτείται συνεργασία με τις
αρχές αυτές.
δ) Να διενεργεί δημόσια διαβούλευση κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
90 του νόμου, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η
ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των γενικών κριτηρίων που
αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του νόμου, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 11
του παρόντος Κανονισμού καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες διατάξεις
του ν. 4001/2011, ανά είδος άδειας, όπως εξειδικεύονται
στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού.
3. Για την αξιολόγηση της αίτησης η ΡΑΕ λαμβάνει
υπόψη:
α) Την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα, τα πρόσθετα ή
συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν διευκρινήσεις, που
υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ.
β) Τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν καθώς και τις
απόψεις του αιτούντος επί αυτών.
γ) Τα συμπεράσματα τυχόν διεξαχθείσας δημόσιας
διαβούλευσης.
δ) Πληροφορίες και στοιχεία που ζητήθηκαν από τη
ΡΑΕ βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
ε) Κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο ή πληροφορία που
περιήλθε σε γνώση της Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο
και που κατά την κρίση της είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση της αίτησης.
Άρθρο 10
Διενέργεια Διαγωνισμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ διενεργείται διαγωνι-
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σμός για χορήγηση άδειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις
α) Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του νόμου και σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές για
τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ.
β) Σε περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από
περισσότερους αιτούντες για τη χορήγηση Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε
έναν ή περισσότερους Δήμους, κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 80 του νόμου.
2. Σε περίπτωση που, για την ίδια γεωγραφική περιοχή,
εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ αίτησης για Άδεια ΑΣΦΑ, ή
Άδεια Διανομής ή Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής,
υποβληθεί και άλλη αίτηση ίδιου αντικειμένου, η ΡΑΕ,
εφόσον πληρούνται όλα τα υπό αξιολόγηση κριτήρια
ανά αίτηση, γνωμοδοτεί προς τον υπουργό σχετικά με τη
σκοπιμότητα διεξαγωγής διαγωνισμού, καθώς και τους
όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που μόνο
μία αίτηση πληροί τα υπό αξιολόγηση κριτήρια, η ΡΑΕ
προβαίνει στη χορήγηση άδειας για τη δραστηριότητα
που αφορά η εν λόγω αίτηση και στην απόρριψη των
λοιπών αιτήσεων.
3. Η ΡΑΕ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο βάσει των αναγκών ανάπτυξης του δικτύου, δύναται να ανακοινώνει
πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για χορήγηση
άδειας Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή.
Άρθρο 11
Γενικά κριτήρια αξιολόγησης
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η
ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του νόμου,
όπως κάτωθι εξειδικεύονται:
α) Την ασφάλεια και την προστασία των Συστημάτων
Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του
συνδεδεμένου εξοπλισμού, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και
τον προτεινόμενο σχεδιασμό του αιτούντος για θέματα
ασφάλειας, συντήρησης και αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα στοιχεία
του φακέλου της αίτησης. Κατά τον έλεγχο αυτόν δεν
εξετάζεται η ασφάλεια κατά τη λειτουργία του αντίστοιχου έργου υποδομής, καθώς αυτό ελέγχεται σε επόμενο
αδειοδοτικό στάδιο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.
β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά
του αιτούντος, ιδίως: αα) την τεχνική του εμπειρία σε
θέματα που αφορούν την άσκηση της δραστηριότητας
φυσικού αερίου στην οποία αφορά η αίτηση, ββ) την
οργανωτική και διοικητική δομή του, η οποία θα πρέπει
να είναι κατάλληλη ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη,
συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας φυσικού
αερίου για την οποία γίνεται η αίτηση και γγ) τη φερεγγυότητα του για την υλοποίηση της δραστηριότητας, όπως
αυτή αποδεικνύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που
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προσκομίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ανά είδος
Άδειας Παραρτήματα του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του παρόντος Κανονισμού.
γ) Την προστασία των Καταναλωτών, με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη
των βέλτιστων τιμών, ιδίως την εξασφάλιση αδιάλειπτης
τροφοδοσίας φυσικού αερίου και τη βέλτιστη σχέση
μεταξύ ποιότητας και τιμής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη
το σχεδιασμό του αιτούντος όπως περιλαμβάνεται στο
επιχειρηματικό του σχέδιο.
δ) Την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού
Αερίου, εφόσον από το φάκελο της αίτησης ή στοιχεία
που τυχόν τεθούν υπόψη της Αρχής προκύπτει ότι δημιουργούνται μέγιστα περιβαλλοντικά προβλήματα. Κατά
τον έλεγχο αυτόν δεν εξετάζονται εν γένει οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου καθώς αυτό ελέγχεται
σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.
ε) Τη διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου με στόχο τη μείωση
του κόστους ενέργειας για το σύνολο των Χρηστών και
Πελατών και με έμφαση ιδίως στην αποφυγή στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες
καθώς και την παροχή πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και
τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με διαφάνεια, αντικειμενικά και αμερόληπτα μεταξύ των Χρηστών.
2. Αν έστω και ένα από τα κριτήρια δεν πληρούται,
η αίτηση απορρίπτεται και τα υπόλοιπα κριτήρια δεν
εξετάζονται.
Άρθρο 12
Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης
1. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων η ΡΑΕ αξιολογεί
την πλήρωση των ακόλουθων ειδικών κριτηρίων, ανά
είδος άδειας, όπως κάτωθι εξειδικεύονται:
Α) Για την Άδεια ΑΣΦΑ τα κριτήρια της παραγράφου 2
του άρθρου 74 του νόμου.
Β) Για την Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, ότι ο
αιτών έχει μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο που ανέρχεται
σε τουλάχιστον εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €)
ή συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) εφόσον πρόκειται για Ενεργειακή
Κοινότητα.
Γ) Για την Άδεια ΑΣΦΑ ή Άδεια Διανομής Φυσικού
Αερίου, ότι ο αιτών έχει μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο
που ανέρχεται σε τουλάχιστον εξακόσιες χιλιάδες ευρώ
(600.000,00 €). Για την αξιολόγηση της οικονομικής
επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια
των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων του, το ύψος των
οποίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του προϋπολογισμού του
έργου.
Δ) Για την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, ότι ο αιτών έχει μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε τουλάχιστον τετρακόσιες
χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €).
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2. Αν έστω και ένα από τα κριτήρια δεν πληρούται,
η αίτηση απορρίπτεται και τα υπόλοιπα κριτήρια δεν
εξετάζονται.
Άρθρο 13
Απόφαση επί της Αίτησης
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, η
ΡΑΕ αποφασίζει για κάθε αίτηση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία
η αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης.
2. Σε περίπτωση που με την αίτηση για χορήγηση
Άδειας ΑΣΦΑ υποβάλλεται και αίτημα χορήγησης απαλλαγής από την υποχρέωση της παροχής πρόσβασης σε
τρίτους ή ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού, η προθεσμία της
παραγράφου 1 άρχεται από την έκδοση της απόφασης
απαλλαγής.
3. Η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίνεται αίτηση
ενέχει τη θέση Άδειας. Η Άδεια περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία του άρθρου 15 του παρόντος, κοινοποιείται στον αιτούντα, και καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών, το οποίο τηρεί η ΡΑΕ και αναρτά στην ιστοσελίδα της.
4. Η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, τεκμηριώνεται πλήρως
και κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
Άρθρο 14
Όροι και περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων
που παρέχονται με την Άδεια
Στην Άδεια περιλαμβάνονται γενικοί και ειδικοί όροι,
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα ανά είδος Άδειας
Παραρτήματα του Τμήματος ΙΙ των Παραρτημάτων του
παρόντος Κανονισμού. Οι γενικοί όροι αποτελούν τους
ελάχιστους όρους της Άδειας. Η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση
ή την τροποποίηση της Άδειας, δύναται να επιβάλλει
ειδικούς όρους, ή περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται με αυτήν, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο, ιδίως στις περιπτώσεις που κατά την κρίση της
απαιτείται για λόγους προστασίας των καταναλωτών,
του δημοσίου συμφέροντος, του ανταγωνισμού και της
ασφάλειας εφοδιασμού.
Άρθρο 15
Ελάχιστο περιεχόμενο και στοιχεία της Άδειας
Οι Άδειες που χορηγούνται κατά τις διατάξεις του
Κανονισμού αυτού περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Τα στοιχεία του κατόχου (επωνυμία και μετοχική/
εταιρική σύνθεση).
β) Το είδος της Άδειας.
γ) Τη διάρκεια ισχύος της Άδειας.
δ) Σύντομη περιγραφή του έργου με αναφορά στη
θέση ή στη γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης ή διέλευσης του έργου, στη δυναμικότητα του και στα σημεία
διασύνδεσης του με άλλα Συστήματα Φυσικού Αερίου
ή Δίκτυα Διανομής.
ε) Αναφορά στα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου.
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στ) Αναφορά στο χρονοδιάγραμμα δραστηριοποίησης
ή κατασκευής.
ζ) Τις υποχρεώσεις του κατόχου της Άδειας.
η) Τις υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας και τις τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 90 του
νόμου.
θ) Τους όρους υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί τυχόν
απαλλαγή στην περίπτωση Άδειας ΑΣΦΑ σύμφωνα με το
άρθρο 36 της Οδηγίας.
ι) Τους γενικούς και ειδικούς όρους της Άδειας όπως
αυτοί προβλέπονται στα σχετικά Παραρτήματα ανάλογα
με το είδος της Άδειας.
ια) Τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις
που επιβάλλονται με την Άδεια.
Άρθρο 16
Χρονική διάρκεια ισχύος Αδειών - Ανανέωση
1. Για την αρχική διάρκεια ισχύος των Αδειών ισχύουν
τα ακόλουθα:
α) Για την περίπτωση Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής η αρχική διάρκεια ισχύος
καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 80Γ του νόμου.
β) Για την περίπτωση Άδειας ΑΣΦΑ και Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ η αρχική διάρκεια ισχύος καθορίζεται σε έως
και πενήντα (50) έτη.
γ) Για την περίπτωση Άδειας Προμήθειας σε Τελικούς
Πελάτες η αρχική διάρκεια ισχύος καθορίζεται σε είκοσι
(20) έτη.
2. Η διάρκεια ισχύος της Άδειας δύναται να παραταθεί
κατόπιν αιτήματος του κατόχου της η οποία υποβάλλεται
το αργότερο ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της διάρκειας
ισχύος της. Με την αίτηση υποβάλλεται:
α) Εισήγηση για τη διάρκεια της αιτούμενης παράτασης.
β) Όλα τα στοιχεία του αντίστοιχου Παραρτήματος
ανάλογα με τη δραστηριότητα που η ισχύουσα άδεια
αφορά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο ο αιτών
κρίνει σκόπιμο για την αιτιολόγηση του αιτήματος.
γ) Απόδειξη για την καταβολή του τυχόν προβλεπόμενου τέλους του άρθρου 38 του νόμου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου ότι:
αα) κατά την υποβολή του αιτήματος για παράταση
ασκεί τη δραστηριότητα για την οποία αιτείται παράταση.
ββ) έχει εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις του.
3. Το αίτημα παράτασης αξιολογείται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 5 έως 9 του παρόντος Κανονισμού. Η Άδεια δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική
διάρκεια ισχύος της Άδειας, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 17
Τροποποίηση Άδειας
1. Η Άδεια τροποποιείται είτε αυτεπάγγελτα από τη
ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του κατόχου της. Η ΡΑΕ δύ-
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ναται να εκκινήσει τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης
τροποποίησης Άδειας, κατά την κρίση της, ιδίως όταν
αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος
ή για την εναρμόνιση των όρων Άδειας με την εθνική ή
κοινοτική νομοθεσία.
2. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλει
αίτηση τροποποίησης της Άδειας του στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Αλλαγή στην επωνυμία του κατόχου της Άδειας.
β) Μεταβολή της νομικής μορφής ή μεταβολή στην
εταιρική/μετοχική σύνθεση του κατόχου της Άδειας. Ειδικά για τις εισηγμένες εταιρείες, υποβάλλεται αίτηση
τροποποίησης σε περίπτωση που χωρήσει οποιαδήποτε
συνθήκη που συνιστά μεταβολή του ελέγχου κατά την
έννοια του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004
του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕΕΕ L
24/29.01.2004). Σε περίπτωση που η μεταβολή στην εταιρική/μετοχική σύνθεση προκαλεί μεταβολή του ελέγχου
που εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3959/2011
(ΦΕΚ Α΄ 93), ο κάτοχος της Άδειας κοινοποιεί στη ΡΑΕ και
αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.
γ) Μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας ή/ και αλλαγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης ή/και επέκταση του
Συστήματος Φυσικού Αερίου στην περίπτωση ΑΣΦΑ.
Και περαιτέρω όταν:
δ) Ο κάτοχος της Άδειας επικαλείται ότι συντρέχουν
ειδικοί λόγοι για την τροποποίηση της Άδειας.
ε) Όσον αφορά σε Άδεια ΑΣΦΑ, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση απαλλαγής σύμφωνα
με το άρθρο 36 της Οδηγίας τμήματος ή του συνόλου
του ΑΣΦΑ σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού.
3. Αν ο κάτοχος της Άδειας προτίθεται να τροποποιήσει τα στοιχεία της Άδειας του που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ την πρόθεση
του για αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
18 του παρόντος Κανονισμού.
4. Δεν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας σε περίπτωση αλλαγής του αντίκλητου ή της έδρας του κατόχου της
Άδειας, εφόσον η νέα έδρα πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση
αυτή, ο κάτοχος της Άδειας ενημερώνει τη ΡΑΕ εντός
προθεσμίας ενός (1) μήνα από την πραγματοποιηθείσα
αλλαγή.
Άρθρο 18
Διαδικασία Τροποποίησης
1. Για την τροποποίηση της Άδειας κατόπιν αιτήματος
του κατόχου της, ο κάτοχος της υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτομερώς την αιτούμενη
μεταβολή, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα και
στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημα του, καθώς και
απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους του άρθρου 38 του νόμου.
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2. Η ΡΑΕ δύναται να καλέσει εγγράφως τον κάτοχο της
Άδειας για την παροχή, εντός τακτής προθεσμίας, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση απορρίπτεται. Κατά
την αξιολόγηση της αίτησης, η ΡΑΕ δύναται να ενεργοποιήσει κάποια από τις αρμοδιότητες της παραγράφου
1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού.
3. Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της περίληψη του
αιτήματος τροποποίησης ή, σε περίπτωση αυτεπάγγελτης τροποποίησης, την πρόθεση τροποποίησης και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας αυτής. Εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ανάρτηση, πρόσωπα που έχουν έννομο
συμφέρον, μπορούν να υποβάλουν στη ΡΑΕ αντιρρήσεις,
οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία
που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή από πρόσωπα
που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δε συνοδεύονται από
τα αναγκαία για την τεκμηρίωση τους στοιχεία, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Η ΡΑΕ κοινοποιεί στον κάτοχο τις αντιρρήσεις που
υποβλήθηκαν σχετικά με την αίτηση του. Ο κάτοχος της
Άδειας έχει δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση των αντιρρήσεων να υποβάλει τις απόψεις
του στη ΡΑΕ.
5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τροποποίησης ως προς
το/τα κριτήριο/κριτήρια αξιολόγησης που τυχόν επηρεάζονται από την προτεινόμενη μεταβολή, και δύναται
να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού.
6. Η απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται εντός προθεσμίας
τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης
στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της
ΡΑΕ κοινοποιείται στον αιτούντα (κάτοχο της Άδειας),
αναρτάται στην ιστοσελίδα της και καταχωρίζεται στο
Μητρώο Αδειών, το οποίο τηρεί η ΡΑΕ.
7. Οι ειδικοί όροι της Άδειας που τυχόν επιβάλλονται
από τη ΡΑΕ επιπροσθέτως των γενικών και ειδικών όρων
των Παραρτημάτων του Τμήματος ΙΙ, μπορούν να τροποποιούνται, είτε αυτεπαγγέλτως από τη ΡΑΕ, είτε μετά
από αίτηση του αδειούχου, εφόσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι που αφορούν στην Άδεια και εφόσον δεν θίγονται το δημόσιο συμφέρον, τα συμφέροντα των καταναλωτών, τρίτων ή οι διατάξεις για την προστασία του
ανταγωνισμού.
8. Αν ο κάτοχος της Άδειας προτίθεται να τροποποιήσει τα στοιχεία της άδειας του που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
17, οφείλει να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ την πρόθεση του,
υποβάλλοντας αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της
μεταβολής που προτίθεται να πραγματοποιήσει, η οποία
συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που κρίνει ο
αιτών ότι τεκμηριώνουν το αίτημά του.
9. Η ΡΑΕ αποφασίζει επί του αιτήματος της παραγράφου 8 σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο. Αν, ο αδειούχος, μετά την έκδοση θετικής
απόφασης πραγματοποιήσει τη μεταβολή, υποβάλλει
αμελλητί αίτηση τροποποίησης της άδειας, που συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που
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τεκμηριώνουν το αίτημά του, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους. Η
αίτηση τροποποίησης στην περίπτωση αυτή δεν αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Εφόσον η μεταβολή
που πραγματοποιήθηκε είναι σύμφωνη με τη μεταβολή
που εξετάσθηκε κατά το προκαταρκτικό στάδιο, η ΡΑΕ
αποφασίζει για την τροποποίηση της άδειας.
10. Κάθε μεταβολή που δεν είναι σύμφωνη με τη μεταβολή που εξετάσθηκε κατά το προκαταρκτικό στάδιο,
συνιστά νέα αίτηση τροποποίησης.
Άρθρο 19
Μεταβίβαση Άδειας
1. Η Άδεια μεταβιβάζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν υποβολής αίτησης από τον κάτοχο της Άδειας και
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 5
έως 9 του παρόντος Κανονισμού. Με τη μεταβίβαση
της Άδειας, ο νέος κάτοχος της Άδειας υπεισέρχεται στο
σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
2. Η αίτηση μεταβίβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) τους λόγους της αιτούμενης μεταβίβασης, καθώς και
κάθε αναγκαίο στοιχείο που τεκμηριώνει το αίτημα αυτό,
β) δήλωση αποδοχής της μεταβίβασης από το πρόσωπο στο οποίο ζητείται να μεταβιβαστεί η Άδεια, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του,
γ) όλα τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η Άδεια κατά τα προβλεπόμενα στο
Μέρος Α, του αντίστοιχου Παραρτήματος,
δ) ηλεκτρονικό δίσκο (CD, DVD) που περιλαμβάνει
ηλεκτρονικά σαρωμένα (scan) την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής και
ε) απόδειξη καταβολής τυχόν προβλεπόμενου τέλους
βάσει του άρθρου 38 του νόμου.
3. Η Άδεια μεταβιβάζεται εφόσον ο προτεινόμενος
νέος κάτοχος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 και
τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 του
παρόντος Κανονισμού, ανάλογα με το είδος της Άδειας.
Άρθρο 20
Ανάκληση Άδειας
1. Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει την Άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Παράβασης του νόμου, των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του καθώς και των
γενικών, ειδικών ή άλλων όρων και υποχρεώσεων που
επιβάλλονται με την Άδεια ή την ισχύουσα εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
β) Όταν τα υποβληθέντα στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης της Άδειας ήταν
εσφαλμένα, ψευδή ή παραπλανητικά και σε περίπτωση
που διαπιστωθεί από τη ΡΑΕ υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.
γ) Κήρυξης του κατόχου της Άδειας σε πτώχευση, λύσης ή σε κάθε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του
νομικού προσώπου κατόχου της Άδειας, ή οριστικής
παύσης για οποιοδήποτε λόγο της άσκησης της δραστηριότητας για την οποία έχει χορηγηθεί η Άδεια.
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δ) Μετά από διαπίστωση οριστικής αδυναμίας λήψης
των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων ή οριστικής
αδυναμίας υλοποίησης των υποδομών που απαιτούνται
για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια.
ε) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παύση της πλήρωσης των κριτηρίων χορήγησης της Άδειας.
στ) Κατόπιν αίτησης του κατόχου της Άδειας.
2. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της προηγούμενης παραγράφου, για την ανάκληση της Άδειας
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
τήρησης του δικαιώματος της προηγούμενης ακροάσεως του διοικούμενου.
3. Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει Άδεια σε περίπτωση
που πραγματοποιείται μεταβολή η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος Κανονισμού και δεν έχουν τηρηθεί από τον κάτοχο
της Άδειας οι σχετικές διαδικασίες.
4. Η ανάκληση της Άδειας δεν αποκλείει την επιβολή
από τη ΡΑΕ και άλλων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΦΑ
Άρθρο 21
Αντικείμενο Άδειας ΑΣΦΑ
1. Ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ έχει δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού
Αερίου, πλην της περίπτωσης που το ΑΣΦΑ αποτελεί
περίπτωση υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης.
2. Σε περίπτωση υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης, ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ έχει δικαίωμα χρήσης
του ΑΣΦΑ.
Άρθρο 22
Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ
1. Η Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται βάσει των καθοριζομένων
στα Κεφάλαια Α έως Γ.
2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ για
απευθείας γραμμές, αποτελεί η προηγούμενη άρνηση
πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ή σε άλλο ΑΣΦΑ.
Άρθρο 23
Χορήγηση απαλλαγής του ΑΣΦΑ σύμφωνα
με το άρθρο 36 της Οδηγίας
1. Σε περίπτωση που ο αιτών την Άδεια ΑΣΦΑ επιθυμεί την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του ΑΣΦΑ
από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ή από
την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, για
καθορισμένο χρονικό διάστημα, οφείλει με την υποβολή της αίτησης χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ ή της αίτησης
τροποποίησης της Άδειας, να υποβάλει σχετικό αίτημα
απαλλαγής.
2. Με το αίτημα ο αιτών υποβάλλει έκθεση τεκμηρίωσης για τη χορήγηση απαλλαγής βάσει των κριτηρίων
της παραγράφου 1 του άρθρου 36 της Οδηγίας, καθώς
και όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημα αυτό.
3. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες σε κάθε στάδιο της εξέτασης του
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σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού.
Αίτημα το οποίο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς κατά την
κρίση της ΡΑΕ απορρίπτεται. Η ΡΑΕ αποφασίζει σύμφωνα
με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36
της Οδηγίας.
4. Στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής από την
υποχρέωση της παροχής πρόσβασης σε τρίτους ή/και
του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, η Άδεια ΑΣΦΑ δύναται
να περιλαμβάνει περαιτέρω ειδικούς ή αποκλίνοντες από
τους προβλεπόμενους στον παρόντα Κανονισμό όρους,
προκειμένου η Άδεια που χορηγείται να είναι σύμφωνη
με τους όρους της χορηγηθείσας απαλλαγής.
Άρθρο 24
Οικονομική αποτελεσματικότητα του
ΑΣΦΑ σε σχέση με το ΕΣΦΑ
1. Με την απόφαση χορήγησης της Άδειας ΑΣΦΑ είναι
δυνατό να επιβάλλεται στον κάτοχο της Άδειας για ορισμένο χρόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο
7 του άρθρου 74 του νόμου ιδίως:
α) Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ή η επιβολή ειδικού τέλους στους Χρήστες του
ΑΣΦΑ υπέρ του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον η χρήση του ΑΣΦΑ
ευνοείται από τα τιμολόγια χρήσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και
ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού.
β) Η υποχρέωση καταβολής εύλογου ανταλλάγματος
από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στον κύριο του ΑΣΦΑ, εφόσον το
ΑΣΦΑ συνεισφέρει ουσιωδώς στην οικονομική αποτελεσματικότητα του ΕΣΦΑ.
2. Το ύψος του ανταλλάγματος ή του ειδικού τέλους
καθώς και η χρονική περίοδος επιβολής τους, προσδιορίζονται κατά τρόπο ώστε να αντισταθμίζεται πλήρως
η θετική ή αρνητική επίδραση στην οικονομική αποτελεσματικότητα των Συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη
ιδίως τα ακόλουθα: α) τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια
χρήσης του ΕΣΦΑ και του ΑΣΦΑ, β) τη ζήτηση την οποία
εξυπηρετεί ή εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί το ΑΣΦΑ,
γ) το επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος και τις τεχνικές
παραδοχές του έργου.
3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης της,
ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την πρόθεση της να
επιβάλει τη σχετική υποχρέωση, και για το σκοπό αυτό
δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετα στοιχεία
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης
α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού.
4. Στην περίπτωση που, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, το αντάλλαγμα ή το ειδικό τέλος επιβάλλονται
μετά τη χορήγηση της Άδειας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού για την
αυτεπάγγελτη τροποποίηση της Άδειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑ
Άρθρο 25
Αντικείμενο Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
1. Με την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ επιτρέπεται η δια-
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χείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.
2. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ ασκεί νόμιμα τις Βασικές Δραστηριότητες Φυσικού Αερίου που προσδιορίζονται στην
Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ.
3. Με την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ, μπορεί
να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις
διαχείρισης του ΑΣΦΑ.
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Διαχείρισης
ΑΣΦΑ
1. Η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται βάσει των
καθοριζομένων στα Κεφάλαια Α έως Γ.
2. Η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ, εφόσον πρόκειται για
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν
έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 36 της
Οδηγίας, χορηγείται αποκλειστικά στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ.
3. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ δύναται να χορηγηθεί βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονομικής ισορροπίας σε πρόσωπο
άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ.
4. Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μήνες πριν
από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας
του ΑΣΦΑ, η οποία καθορίζεται στην Άδεια ΑΣΦΑ.
5. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί
εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61 και
του άρθρου 62 του νόμου.
6. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ που αποτελεί Εγκατάσταση
ΥΦΑ ή Εγκατάσταση Αποθήκευσης, σε περίπτωση που
μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, πληροί
τις προϋποθέσεις νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού που προβλέπονται στις υποπαραγράφους α΄ και
β΄ του εδαφίου 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του
νόμου και οφείλει να προσκομίζει κατά την αίτηση χορήγησης άδειας στοιχεία που αποδεικνύουν τη θέσπιση
διαδικασιών που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτών των
υποχρεώσεων.
Άρθρο 27
Ανάθεση πράξεων διαχείρισης σε τρίτους
1. Αίτηση για την ανάθεση σε τρίτους πράξεων διαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλεται από τον κάτοχο Άδειας ΑΣΦΑ
στη ΡΑΕ, είτε ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης
χορήγησης Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ είτε μετά τη χορήγηση αυτής.
2. Η αίτηση περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τα στοιχεία του προτεινόμενου νομικού προσώπου.
β) Πλήρη περιγραφή των πράξεων διαχείρισης που ο
κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ προτίθεται να αναθέσει στον τρίτο
και τεκμηρίωση της διασφάλισης της αποτελεσματικής,
οικονομικά αποδοτικής και ασφαλούς διαχείρισης του
ΑΣΦΑ, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος.
γ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια
του προτεινόμενου προσώπου σε σχέση με τις πράξεις
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διαχείρισης που αφορά η αίτηση, και την οικονομική
φερεγγυότητα του προσώπου αυτού.
δ) Δήλωση αποδοχής της ανάθεσης εκτέλεσης πράξεων διαχείρισης ΑΣΦΑ από το τρίτο πρόσωπο σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος του κατόχου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου ή αιτούντος να
λάβει την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ ότι αποδέχεται τη
διενέργεια εκτέλεσης των προαναφερθέντων πράξεων
διαχείρισης από το τρίτο πρόσωπο και ότι θα επιβλέπει
την εκπλήρωση των καθηκόντων του, σε περίπτωση που
η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ έχει, ή εκκρεμεί αίτηση να,
χορηγηθεί σε πρόσωπο διαφορετικό από τον κάτοχο
Άδειας ΑΣΦΑ βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του νόμου.
3. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, οι σχετικοί
όροι και προϋποθέσεις διορισμού του τρίτου προσώπου
καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ και περιλαμβάνονται
στην Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ είτε κατά το χρόνο έκδοσης αυτής είτε με μεταγενέστερη τροποποίηση της εν
λόγω Άδειας η οποία λαμβάνει χώρα αυτεπαγγέλτως.
4. Η ανάθεση πράξεων διαχείρισης σε τρίτους δεν συνεπάγεται απαλλαγή του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης
ΑΣΦΑ από την υποχρέωση τήρησης των όρων της Άδειας
και των διατάξεων που διέπουν τη δραστηριότητα Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Η ΡΑΕ δύναται να συμπεριλάβει στην
Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και όρους που αφορούν στη
συνεργασία του Διαχειριστή ΑΣΦΑ με το τρίτο πρόσωπο που εκτελεί πράξεις διαχείρισης βάσει του παρόντος
άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 28
Αντικείμενο Άδειας Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής έχει δικαίωμα κατασκευής Δικτύου Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή που προσδιορίζεται στην Άδεια Διανομής.
Άρθρο 29
Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Διανομής
1. Η Άδεια Διανομής χορηγείται βάσει των καθοριζομένων στα Κεφάλαια Α έως Γ.
2. Ο αιτών την Άδεια Διανομής οφείλει να έχει και
να διατηρεί την κατάλληλη οικονομική κατάσταση και
φερεγγυότητα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τους
απαραίτητους πόρους για την κατασκευή του Δικτύου
Διανομής σύμφωνα με το Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
όπως και για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου από
τον Διαχειριστή σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Επίσης οφείλει να έχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία για την άρτια και
ασφαλή κατασκευή του Δικτύου Διανομής σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής σε επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί
Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής στις ΕΔΑ, εφαρμόζονται τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3
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του άρθρου 80Γ του νόμου. Οι επιμέρους περιοχές του
προηγούμενου εδαφίου ορίζονται σε επίπεδο Δήμου.
4. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής είναι δυνατόν να απορριφθεί, εφόσον συντρέχουν οι ειδικότερες
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 80 του
νόμου.
5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως και 80Γ του
νόμου, στις περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας
Διανομής σε ορισμένο Δήμο, εκδηλώνεται ενδιαφέρον
από περισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισμός
που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, κατά
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 80
του νόμου.
Άρθρο 30
Απόφαση Χορήγησης Άδειας Διανομής
1. Εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού, η Άδεια διανομής περιλαμβάνει το
Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής
που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 80
του νόμου, το οποίο περιλαμβάνει και το σχετικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Δικτύου Διανομής.
2. Μετά την παρέλευση πενταετίας, το εκάστοτε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελεί, από τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του από τη ΡΑΕ, αναπόσπαστο μέρος της Άδειας Διανομής χωρίς να απαιτείται
τροποποίηση της Άδειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 31
Αντικείμενο Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής
1. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το Δίκτυο Διανομής που
προσδιορίζεται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, εντός της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται σε
αυτήν και οφείλει να το αναπτύσσει περαιτέρω με τους
οικονομικούς πόρους που του παρέχει ο κάτοχος της
Άδειας Διανομής σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2. Η διαχείριση των Κλειστών Δικτύων Διανομής διέπεται από τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 του
νόμου.
Άρθρο 32
Προϋποθέσεις Χορήγησης
Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
1. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύων Διανομής χορηγείται
βάσει των καθοριζομένων στα Κεφάλαια Α έως Γ.
2. Δικαίωμα για υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής έχει ο κάτοχος ή ο αιτών
τη χορήγηση Άδειας Διανομής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δύναται να χορηγηθεί βάσει κριτηρίων
αποδοτικότητας και οικονομικής ισορροπίας σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής.
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3. Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν
από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας
μέρους ή του συνόλου του Δικτύου Διανομής, η οποία
καθορίζεται στην Άδεια Διανομής.
4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως και 80Γ του
νόμου, στις περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική
περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους
αιτούντες, διενεργείται διαγωνισμός που προκηρύσσεται
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της ΡΑΕ.
5. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 80Α του νόμου αποτελούν Διαχειριστές των
αντίστοιχων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά
όρια που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής που τους χορηγούνται.
6. Για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί
Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής στις ΕΔΑ, εφαρμόζονται τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 80Γ του νόμου. Οι επιμέρους περιοχές του
προηγούμενου εδαφίου ορίζονται σε επίπεδο Δήμου.
Άρθρο 33
Απόφαση Χορήγησης Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής
1. Εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού, η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
περιλαμβάνει:
α) Το εκάστοτε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του Δικτύου Διανομής, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής. Το εκάστοτε
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελεί από τη
δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του από την ΡΑΕ
αναπόσπαστο μέρος της Άδειας Διαχείρισης του Δικτύου
Διανομής χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της Άδειας.
β) Τις επιπρόσθετες ειδικότερες υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής καθώς και τις εξειδικευμένες
υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 80 του νόμου.
2. Ειδικά οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που
θα χορηγηθούν στις ΕΔΑ που προκύπτουν δυνάμει του
άρθρου 80Α του νόμου, συμπεριλαμβάνουν ακριβής περιγραφή των παγίων κυριότητας της ΔΕΠΑ και καθορίζουν τις ειδικότερες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του
Διαχειριστή του αντίστοιχου Δικτύου Διανομής σχετικά
με την παραχώρηση της διαχείρισης του σε αυτόν και τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Άρθρο 34
Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου
σε Τελικούς Πελάτες
1. Ο Κάτοχος της Άδειας Προμήθειας προμηθεύει φυσικό αέριο σε Τελικούς Πελάτες.
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2. Η προμήθεια φυσικού αερίου σε Τελικούς Πελάτες
γίνεται, τόσο μέσω Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου
Διανομής, όσο και εκτός Συστήματος Μεταφοράς και
Δικτύου Διανομής.
3. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας για την εισαγωγή,
εξαγωγή και πώληση φυσικού αερίου σε Προμηθευτή ή
Πελάτη Χονδρικής.
Άρθρο 35
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος Κανονισμού τα Παραρτήματα του Τμήματος Ι και του Τμήματος II που ακολουθούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Κατηγορία άδειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
2. Επωνυμία της αιτούσας εταιρείας (εφεξής, ο «Αιτών»).
3. Μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος.
4. Διεύθυνση έδρας του αιτούντος.
5. Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική
διεύθυνση του προσώπου που ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που
θα κοινοποιούνται στον Αιτούντα στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας.
6. Αριθμός φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ. του
αιτούντος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑ
ΜΕΡΟΣ Α
1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που
εδρεύει στην Ελλάδα:
α) Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης από το
Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. καθώς
και ΦΕΚ ή Ανακοίνωση περί συγκρότησης του Δ.Σ.
δ) Για Α.Ε.: ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή σχετικές ανακοινώσεις
του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένες περί πιστοποίησης καταβολής αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς
και κάθε μεταγενέστερης αύξησης.
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ε) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. ή συνοδευόμενες από τα
σχετικά ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δημοσίευσης. Υποβάλλονται επίσης: i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ., ii) οι
αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά
πιστοποιητικά ελέγχου, και iii) αντίγραφα των εκθέσεων
πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που αυτά
δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
στ) i) Για Ε.Π.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων
με τα στοιχεία των εταίρων, μέχρι και φυσικού προσώπου, και το ποσοστό κάθε εταίρου (π.χ. βιβλίο εταίρων,
πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση
που ο εταίρος ή οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης, εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
ii) Για Α.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων με
τα στοιχεία των μετόχων, μέχρι και φυσικού προσώπου,
και τον αριθμό ή/και ποσοστό των μετοχών κάθε μετόχου (π.χ. μετοχολόγιο, πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι
είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης αυτών,
εκπροσώπησης, συγκρότησης Δ.Σ. και έδρας αυτών.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) που εδρεύει στην Ελλάδα:
α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης
της σύστασης της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένα
από το Γ.Ε.ΜΗ.
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.Μ.Η., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης της ιστοσελίδας της
εταιρείας.
δ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί διορισμού ή αντικατάστασης του
Διαχειριστή.
ε) αντίγραφο του βιβλίου εταίρων. Στην περίπτωση
που οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά
σύστασης εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
στ) Βεβαίωση του Διαχειριστή και σχετική Ανακοίνωση
του ΓΕΜΗ ψηφιακά
υπογεγραμμένη, περί καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και κάθε μεταγενέστερης
αύξησης αυτού.
ζ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το Γ.Ε.ΜΗ. περί τυχόνμεταβολής στις εγγυητικές
εισφορές.
η) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά
υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. Υποβάλλονται επίσης:
i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. ii) οι αντίστοιχες
εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου όπου προβλέπονται και iii) αντίγραφα των
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εκθέσεων πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση
που αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
Γ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά και στοιχεία των παραγράφων Α και Β που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, τα οποία φέρουν Επισημείωση
(Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης ή άλλως
θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην αλλοδαπή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας του, στην οποία
θα δηλώνονται και τα στοιχεία που αφορά το εν λόγω
πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα έχουν συστήσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα
υποβάλλουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
του Υποκαταστήματος.
2. Ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του αιτούντος:
Από Πρωτοδικείο:
α) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως του αιτούντος.
β) Πιστοποιητικό περί μη θέσης του αιτούντος σε αναγκαστική διαχείριση.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης διαδικασίας συνδιαλλαγής.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος η οποία έχει εκδοθεί έως και 30 ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης.
Αν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εκ των άνω πιστοποιητικών ή/και η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της
έδρας του αιτούντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης
ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.
ε) Πιστοποιητικά ποινικού Μητρώου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του νόμιμου εκπροσώπου και
του διαχειριστή του αιτούντος.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του
αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του
αιτούντος, των μετόχων, των εταίρων και των προσώπων
που ασκούν τη διοίκηση του σε άλλες εταιρείες ή ομίλους
εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική
αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρείες
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής
ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
ΜΕΡΟΣ Β
1. Περιγραφή του ΑΣΦΑ και προσδιορισμός της αρχικής δυναμικότητας του καθώς και προβλεπόμενων
επεκτάσεων αυτής κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
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2. Προτεινόμενη γεωγραφική θέση κατασκευής ή
όδευσης του ΑΣΦΑ εντός της ελληνικής επικράτειας, με
αναφορά κατά περίπτωση σε:
α) Σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα.
β) Σημεία διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού
Αερίου και με ανάντη ή κατάντη Συστήματα Φυσικού
Αερίου ή Δίκτυα Διανομής.
3. Χρονοδιαγράμματα σχετικά με: α) αδειοδοτική διαδικασία, β) ολοκλήρωση διαδικασιών χρηματοδότησης,
γ) κατασκευή, εκτέλεση δοκιμών και έναρξη εμπορικής
λειτουργίας του ΑΣΦΑ.
4. Στην περίπτωση που το ΑΣΦΑ αφορά Σύστημα
Μεταφοράς, στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των
κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 και του
άρθρου 62 του νόμου.
5. Μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του έργου:
i) Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του
ΑΣΦΑ με οριοθέτηση των εγκαταστάσεων σε σχέση
με ανάντη και κατάντη Συστήματα Φυσικού Αερίου ή
Δίκτυα Διανομής, εκτιμώμενη δυναμικότητα, και κάθε
λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της
δυναμικότητας και των προδιαγραφών ασφαλείας του
ΑΣΦΑ.
ii) Σε περίπτωση Εγκατάστασης ΥΦΑ: Χωρητικότητα
και τεχνολογία των δεξαμενών αποθήκευσης, δυναμικότητα αεριοποίησης, δυναμικότητα εκφόρτωσης πλοίων
ΥΦΑ καθώς και διαστάσεις (μήκος/πλάτος) πλοίων ΥΦΑ
τα οποία θα είναι δυνατόν να εκφορτώσουν ΥΦΑ στην
Εγκατάσταση.
iii) Σε περίπτωση Εγκατάστασης Αποθήκευσης: Το είδος της γεωλογικής δομής, εκτιμώμενη χωρητικότητα,
καθώς και τους εκτιμώμενους ρυθμούς έγχυσης και απόληψης φυσικού αερίου από την Εγκατάσταση.
iv) Στοιχεία σχετικά με την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του ΑΣΦΑ, όπως τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής του ΑΣΦΑ και αντίστοιχοι φορείς πιστοποίησης.
β) Χάρτες και σχεδιαγράμματα επαρκή για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης ή όδευσης του έργου και
ενδεικτική ακολουθία ενεργειών για την εξασφάλιση από
τον Αιτούντα της κατάλληλης έκτασης για την κατασκευή
και ασφαλή λειτουργία του ΑΣΦΑ.
γ) Αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής του ΑΣΦΑ.
δ) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΦΑ.
ε) Δυνατότητα επαύξησης της δυναμικότητας ή επέκτασης του ΑΣΦΑ.
στ) Περιγραφή του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέροντος με αναφορά στα ακόλουθα:
i) εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται
με φυσικό αέριο,
ii) ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας,
iii) προστασία του περιβάλλοντος.
ζ) Περιγραφή της επίδρασης του ΑΣΦΑ στην ενίσχυση
του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου, με αναφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα:
i) Παροχή πρόσβασης τρίτων στο ΑΣΦΑ κατά τρόπο
άμεσο και οικονομικό σύμφωνα με την αρχή της δια-
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φάνειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή των
κατηγοριών Χρηστών.
ii) Περιγραφή τυχόν συνεργιών που, κατά την εκτίμηση
του αιτούντος, προκύπτουν μεταξύ του προτεινόμενου
ΑΣΦΑ και του ΕΣΦΑ ή άλλων ανάντη και κατάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής.
iii) Την εκτιμώμενη επίδραση του ΑΣΦΑ στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε εθνικό, περιφερειακό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
η) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης του Μέρους Γ
του παρόντος Παραρτήματος, περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατάρτισης τιμολογίων χρήσης
του ΑΣΦΑ, υπολογισμού των σχετικών τιμολογίων, της
εκτιμώμενης δομής και του ύψους αυτών, της αλληλεπίδρασης αυτών με τα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ, καθώς
και της μεθοδολογίας αναθεώρησής τους.
θ) Στην περίπτωση αρχικής ή/και πιθανής μεταγενέστερης διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού
Αερίου, περιγραφή και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
ενεργειών δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας για την
παραλαβή από ή την παράδοση φυσικού αερίου στο
ΕΣΦΑ, καθώς και εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης του
ΑΣΦΑ στην περίπτωση που η δέσμευση δυναμικότητας
στο ΕΣΦΑ δεν καταστεί εφικτή.
ι) Στην περίπτωση ΑΣΦΑ το οποίο προορίζεται, μεταξύ
άλλων, για την εισαγωγή ή εξαγωγή ή διαμετακόμιση
φυσικού αερίου υποβάλλονται περαιτέρω:
i) Περιγραφή των ανάντη και κατάντη του ΑΣΦΑ
υφιστάμενων ή νέων Συστημάτων Φυσικού Αερίου τα
οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμετακόμιση από τις
χώρες προέλευσης του φυσικού αερίου προς τις χώρες
προορισμού του.
ii) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω ανάντη και
κατάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου για την πραγματοποίηση της διαμετακόμισης, ιδίως έγγραφα πρόθεσης σχετικής συνεργασίας, προσύμφωνα ή και οριστικές
συμβάσεις, τα οποία ο αιτών έχει ήδη εξασφαλίσει ή για
τα οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης,
καθώς και εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
των σχετικών ενεργειών.
iii) Στοιχεία σχετικά με διακρατικές συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί ή ενδεχομένως απαιτείται να συναφθούν για την πραγματοποίηση της διαμετακόμισης
φυσικού αερίου μέσω του ΑΣΦΑ, καθώς και εκτιμώμενο
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών.
iv) Περιγραφή της δραστηριότητας του αιτούντος
και των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών στις αγορές
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών
προέλευσης και προορισμού του διαμετακομιζόμενου
φυσικού αερίου, με αναφορά σε μερίδια αγοράς και υποδομές τις οποίες κατέχει ή διαχειρίζεται ο αιτών.
ια) Στην περίπτωση Απευθείας Γραμμής, στοιχεία από
τα οποία να τεκμηριώνεται άρνηση πρόσβασης του αιτούντος στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ή άλλο
ΑΣΦΑ.
6. Παρουσίαση επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος
για την επιθυμητή διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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α) Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης και προβλεπόμενος τρόπος χρηματοδότησης του έργου, με ειδική
αναφορά στην προτεινόμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, επιδότηση), συνοδευόμενη από στοιχεία που
τεκμηριώνουν την ικανότητα κάλυψης της απαιτούμενης
ίδιας συμμετοχής καθώς και στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος.
β) Ετήσιες προβλέψεις σχετικά με το κόστος λειτουργίας του ΑΣΦΑ.
γ) Στοιχεία σχετικά με τη ζήτηση φυσικού αερίου την
οποία εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει το ΑΣΦΑ. Ετήσιες
προβλέψεις διακινούμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου
και εσόδων από τη λειτουργία του ΑΣΦΑ.
δ) Χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου με ειδική
αναφορά στις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και στην
τεκμηρίωση της οικονομικής αποδοτικότητας του ΑΣΦΑ.
7. Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική και χρηματοοικονομική δυνατότητα του αιτούντος, και που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την ασφαλή, αξιόπιστη
και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του έργου.
ΜΕΡΟΣ Γ
1. Στην περίπτωση αιτούμενης απαλλαγής τμήματος
ή του συνόλου του ΑΣΦΑ από την υποχρέωση παροχής
πρόσβασης σε τρίτους, ή/και από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 76 του νόμου, ο αιτών υποβάλλει έκθεση η οποία
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Προσδιορισμό των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/
ΕΚ και των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 4001/2011 από
την υποχρέωση εφαρμογής των οποίων ζητείται η απαλλαγή του ΑΣΦΑ.
β) Το τμήμα της δυναμικότητας του ΑΣΦΑ στο οποίο
αφορά η αιτούμενη απαλλαγή και η επιθυμητή χρονική
διάρκεια ισχύος αυτής.
γ) Αναλυτική αιτιολόγηση πλήρωσης καθενός από τα
κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου
36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ για τη χορήγηση της απαλλαγής.
δ) Στοιχεία σχετικά με τυχόν αίτημα απαλλαγής το
οποίο ο αιτών έχει καταθέσει ή προτίθεται να καταθέσει
στις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών-Μελών σε σχέση με
διασυνδεδεμένα Συστήματα Φυσικού Αερίου ανάντη και
κατάντη του ΑΣΦΑ.
2. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο ΑΣΦΑ αποτελεί τμήμα νέας υποδομής για την οποία έχει χορηγηθεί
εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε
τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 της
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο της
απόφασης χορήγησης εξαίρεσης από τις αρμόδιες αρχές
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Έγγραφο με τεκμηρίωση τυχόν αιτήματος για το
χαρακτηρισμό του έργου ως έργου δημόσιας ωφέλειας.
ΜΕΡΟΣ Δ
1. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του αιτού-
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ντος στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑ
ΜΕΡΟΣ Α
1. Αριθμός Απόφασης ΡΑΕ με την οποία χορηγήθηκε η
Άδεια ΑΣΦΑ στην οποία αντιστοιχεί η αίτηση.
2. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο κάτοχος της
αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ:
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία
βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί
στο πλαίσιο χορήγησης της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ,
σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος II του Κανονισμού Αδειών, είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω στοιχείων, υποβάλλονται
τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μέρους Α του Παραρτήματος II του παρόντος Κανονισμού.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος της
αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ, αλλά τρίτο πρόσωπο:
Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης που ο αιτών προτίθεται να συνάψει με τον κάτοχο της Άδειας ΑΣΦΑ στην
οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται για την
ανάληψη της διαχείρισης του ΑΣΦΑ από το συνολικά
εκτιμώμενο εισπρακτέο έσοδο του ΑΣΦΑ.
4. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που
εδρεύει στην Ελλάδα:
α) Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης από το
Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. καθώς
και ΦΕΚ ή Ανακοίνωση περί συγκρότησης του Δ.Σ.
δ) Για Α.Ε.: ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή σχετικές ανακοινώσεις
του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένες περί πιστοποίησης καταβολής αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς
και κάθε μεταγενέστερης αύξησης.
ε) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. ή συνοδευόμενες από τα
σχετικά ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε δημοσίευσης. Υποβάλλονται επίσης: i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ., ii) οι
αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά
πιστοποιητικά ελέγχου, και iii) αντίγραφα των εκθέσεων
πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που αυτά
δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
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στ) i) Για Ε.Π.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων
με τα στοιχεία των εταίρων, μέχρι και φυσικού προσώπου, και το ποσοστό κάθε εταίρου (π.χ. βιβλίο εταίρων,
πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση
που ο εταίρος ή οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης, εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
ii) Για Α.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων με
τα στοιχεία των μετόχων, μέχρι και φυσικού προσώπου,
και τον αριθμό ή/και ποσοστό των μετοχών κάθε μετόχου (π.χ. μετοχολόγιο, πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι
είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης αυτών,
εκπροσώπησης, συγκρότησης Δ.Σ. και έδρας αυτών.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) που εδρεύει στην Ελλάδα:
α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης
της σύστασης της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένα
από το Γ.Ε.Μ.Η.
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.Μ.Η., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης της ιστοσελίδας της
εταιρείας.
δ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί διορισμού ή αντικατάστασης του
Διαχειριστή.
ε) αντίγραφο του βιβλίου εταίρων. Στην περίπτωση
που οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά
σύστασης εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
στ) Βεβαίωση του Διαχειριστή και σχετική Ανακοίνωση
του ΓΕΜΗ ψηφιακά υπογεγραμμένη, περί καταβολής
του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και κάθε
μεταγενέστερης αύξησης αυτού.
ζ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η, ψηφιακά υπογεγραμμένη
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί τυχόν μεταβολής στις εγγυητικές
εισφορές.
η) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. Υποβάλλονται επίσης: i) οι
σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. ii) οι αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά
ελέγχου όπου προβλέπονται και iii) αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που
αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την εταιρεία, προσκόμιση
των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των κύριων
εταίρων/μετόχων.
Γ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά και στοιχεία των παραγράφων Α και Β που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, τα οποία φέρουν Επισημείωση
(Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης ή άλλως
θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην αλ-
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λοδαπή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας του, στην οποία
θα δηλώνονται και τα στοιχεία που αφορά το εν λόγω
πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα έχουν συστήσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα
υποβάλλουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
του Υποκαταστήματος.
5. Ανεξάρτητα από την νομική μορφή του αιτούντος:
Από Πρωτοδικείο:
α) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως του αιτούντος.
β) Πιστοποιητικό περί μη θέσης του αιτούντος σε αναγκαστική διαχείριση.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης διαδικασίας συνδιαλλαγής.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος η οποία έχει εκδοθεί έως και 30 ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης.
Αν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εκ των άνω πιστοποιητικών ή/και η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της
έδρας του αιτούντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης
ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.
ε) Πιστοποιητικά ποινικού Μητρώου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του νόμιμου εκπροσώπου και
του διαχειριστή του αιτούντος.
6. Σε περίπτωση αίτησης εκτέλεσης ορισμένων πράξεων διαχείρισης του ΑΣΦΑ από τρίτο πρόσωπο:
α) Αίτηση του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ στην οποία
να αναφέρονται περιγραφικά και αναλυτικά οι πράξεις
διαχείρισης οι οποίες θα ανατεθούν σε τρίτο πρόσωπο
και σχετική αιτιολόγηση.
β) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος την Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ, με θεώρηση ως
προς το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο αιτών αποδέχεται
την διενέργεια εκτέλεσης των πράξεων διαχείρισης από
τρίτο πρόσωπο και ότι θα επιβλέπει τη διενέργεια των
πράξεων διαχείρισης από τον τρίτο και θα ευθύνεται για
αυτές ως για δικό του πταίσμα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του
αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του
αιτούντος, των μετόχων, των εταίρων και των προσώπων
που ασκούν τη διοίκηση του σε άλλες εταιρείες ή ομίλους
εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική
αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρείες
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής
ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
ΜΕΡΟΣ Β
1. Σχεδιασμός του αιτούντος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την τήρηση των υποχρεώσεών του ως
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Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Προτεινόμενη οργανωτική δομή του Διαχειριστή, με
αναφορά στις βασικές αρμοδιότητες κάθε οργανωτικής
μονάδας.
β) Εκτιμώμενος αριθμός προσωπικού, με αναφορά στις
ειδικότητες που θα απαιτηθούν.
γ) Περιγραφή της βασικής υποδομής παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας του ΑΣΦΑ.
δ) Περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών του Διαχειριστή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και εν
γένει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του
ΑΣΦΑ, με αναφορά σε σχετικά πρότυπα ή κανονισμούς.
2. Στοιχεία σχετικά με τυχόν προηγούμενη τεχνική
εμπειρία του Αιτούντα στη διαχείριση αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
3. Περιγραφή των προτεινόμενων κύριων ρυθμίσεων
του Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ, ιδίως σε σχέση με:
α) Τους όρους των Συμβάσεων Χρήσης του ΑΣΦΑ από
τρίτους.
β) Το ρυθμιστικό καθεστώς κατανομής δυναμικότητας,
διαχείρισης συμφόρησης και εξισορρόπησης φορτίου
του ΑΣΦΑ.
γ) Την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης και ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.
δ) Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση
του ΑΣΦΑ τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους Χρήστες
του ΑΣΦΑ και στους διαχειριστές συνδεδεμένων συστημάτων.
ε) Στοιχεία σχετικά με τον προγραμματισμό για την
ασφάλεια του ΑΣΦΑ και την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών.
4. Περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατάρτισης τιμολογίων χρήσης του ΑΣΦΑ, της εκτιμώμενης
δομής και του ύψους αυτών, της αλληλεπίδρασης αυτών
με τα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ και της μεθοδολογίας
αναθεώρησης τους.
5. Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική δυνατότητα του αιτούντος και που εγγυώνται την ασφαλή,
αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία,
συντήρηση και εκμετάλλευση του ΑΣΦΑ.
ΜΕΡΟΣ Γ
1. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α
1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που
εδρεύει στην Ελλάδα:
α) Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
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β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης από το
Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. καθώς
και ΦΕΚ ή Ανακοίνωση περί συγκρότησης του Δ.Σ.
δ) Για Α.Ε.: ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή σχετικές ανακοινώσεις
του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένες περί πιστοποίησης καταβολής αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς
και κάθε μεταγενέστερης αύξησης.
ε) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. ή συνοδευόμενες από τα
σχετικά ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε δημοσίευσης. Υποβάλλονται επίσης: i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ., ii) οι
αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά
πιστοποιητικά ελέγχου, και iii) αντίγραφα των εκθέσεων
πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που αυτά
δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
στ) i) Για Ε.Π.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων
με τα στοιχεία των εταίρων, μέχρι και φυσικού προσώπου, και το ποσοστό κάθε εταίρου (π.χ. βιβλίο εταίρων,
πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση
που ο εταίρος ή οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης, εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
ii) Για Α.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων με
τα στοιχεία των μετόχων, μέχρι και φυσικού προσώπου,
και τον αριθμό ή/και ποσοστό των μετοχών κάθε μετόχου (π.χ. μετοχολόγιο, πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι
είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης αυτών,
εκπροσώπησης, συγκρότησης Δ.Σ. και έδρας αυτών.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) που εδρεύει στην Ελλάδα:
α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης
της σύστασης της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένα
από το Γ.Ε.Μ.Η.
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.Μ.Η., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης της ιστοσελίδας της
εταιρείας.
δ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί διορισμού ή αντικατάστασης του
Διαχειριστή.
ε) αντίγραφο του βιβλίου εταίρων. Στην περίπτωση
που οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά
σύστασης εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
στ) Βεβαίωση του Διαχειριστή και σχετική Ανακοίνωση
του ΓΕΜΗ ψηφιακά υπογεγραμμένη, περί καταβολής
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του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και κάθε
μεταγενέστερης αύξησης αυτού.
ζ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η, ψηφιακά υπογεγραμμένη
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί τυχόν μεταβολής στις εγγυητικές
εισφορές.
η) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά
υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. Υποβάλλονται επίσης:
i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. ii) οι αντίστοιχες
εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου όπου προβλέπονται και iii) αντίγραφα των
εκθέσεων πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση
που αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
Γ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά και στοιχεία των παραγράφων Α και Β που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, τα οποία φέρουν Επισημείωση
(Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης ή άλλως
θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην αλλοδαπή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας του, στην οποία
θα δηλώνονται και τα στοιχεία που αφορά το εν λόγω
πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα έχουν συστήσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα
υποβάλλουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
του Υποκαταστήματος.
2. Ανεξάρτητα από την νομική μορφή του αιτούντος:
Από Πρωτοδικείο:
α) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως του αιτούντος.
β) Πιστοποιητικό περί μη θέσης του αιτούντος σε αναγκαστική διαχείριση.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης διαδικασίας συνδιαλλαγής.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος η οποία έχει εκδοθεί έως και 30 ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης.
Αν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εκ των άνω πιστοποιητικών ή/και η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της
έδρας του αιτούντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης
ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.
ε) Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του νόμιμου εκπροσώπου και
του διαχειριστή του αιτούντος.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του
αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του
αιτούντος, των μετόχων, των εταίρων και των προσώπων
που ασκούν τη διοίκηση του σε άλλες εταιρείες ή ομίλους
εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική
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αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρείες
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής
ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
ΜΕΡΟΣ Β
1. Περιγραφή του Δικτύου Διανομής και προσδιορισμός της δυναμικότητας του καθώς και τυχόν προβλεπόμενων επεκτάσεων αυτής κατά τη διάρκεια ισχύος
της άδειας.
2. Προσδιορισμός και οριοθέτηση της γεωγραφικής
περιοχής ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής (διοικητικά
όρια δήμων, νομών, περιφερειών, κ.λπ.).
3. Πενταετές Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του δικτύου διανομής το οποίο να περιλαμβάνει:
α) Χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εξασφάλιση όλων
των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την έναρξη κατασκευής του Δικτύου.
β) Χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατασκευή του Δικτύου Διανομής στο οποίο αναφέρεται, για κάθε ένα από
τα πέντε έτη, ο σχεδιασμός σχετικά με την κατασκευή
του Δικτύου, με αναφορά στο μήκος νέου Δικτύου Διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, τις περιοχές στις οποίες
θα κατασκευαστεί και το αντίστοιχο κόστος ανά περιοχή.
4. Ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας του
Δικτύου Διανομής.
5. Μελέτη σκοπιμότητας για το προτεινόμενο Δίκτυο
Διανομής η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία αναλύεται
ο βασικός σχεδιασμός του έργου για τα πρώτα πέντε (5)
έτη από τη χορήγηση της Άδειας και ιδίως:
i) Τα σημεία σύνδεσης με το Σύστημα Φυσικού Αερίου
από το οποίο θα τροφοδοτείται το Δίκτυο καθώς και ο
αριθμός και ο τύπος των εγκαταστάσεων μέτρησης και
ρύθμισης της πίεσης στα σημεία αυτά.
ii) 0 τρόπος ανάπτυξης του δικτύου με αναφορά στη
βασική υποδομή δικτύου μέσης πίεσης το οποίο θα κατασκευαστεί, συνοδευόμενο από χάρτες και σχεδιαγράμματα επαρκή για τον προσδιορισμό της όδευσης αυτού.
iii) Η βασική υποδομή παρακολούθησης και ελέγχου
της λειτουργίας του Δικτύου.
β) Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής του Δικτύου
και αντίστοιχοι φορείς πιστοποίησης.
γ) Αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής του Δικτύου
Διανομής.
δ) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του
δικτύου.
6. Πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του αιτούντος, το
οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης του έργου και
προβλεπόμενος τρόπος χρηματοδότησης του έργου με
ειδική αναφορά στην προτεινόμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δανεικά
κεφάλαια, επιδότηση και προβλεπόμενες πηγές χρηματοδότησης του έργου, συνοδευόμενη από στοιχεία που
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τεκμηριώνουν την ικανότητα κάλυψης της απαιτούμενης
ίδιας συμμετοχής καθώς και στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος.
β) Ετήσιες προβλέψεις κεφαλαιουχικών δαπανών
κατασκευής του δικτύου και σύνδεσης εγκαταστάσεων καταναλωτών και κόστους λειτουργίας του δικτύου,
βάσει του εκτιμώμενου αριθμού καταναλωτών που θα
συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής
γ) Ετήσιες προβλέψεις σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου που θα διακινηθεί μέσω του δικτύου και
εσόδων/λειτουργικών εξόδων από την εκμετάλλευση
του Δικτύου.
δ) Χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου με ειδική
αναφορά στις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και στην
τεκμηρίωση της οικονομικής αποδοτικότητας του δικτύου.
7. Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική και
χρηματοοικονομική δυνατότητα του αιτούντος, και που
εγγυώνται την άρτια κατασκευή του δικτύου.
ΜΕΡΟΣ Γ
1. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α
1. Αριθμός Απόφασης ΡΑΕ με την οποία χορηγήθηκε η
Άδεια Δικτύου Διανομής στην οποία αντιστοιχεί η αίτηση
για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.
2. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο κάτοχος της
αντίστοιχης Άδειας Διανομής:
Υπεύθυνη δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία τα οποία
έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο χορήγησης της αντίστοιχης Άδειας Διανομής, σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος IV του Κανονισμού Αδειών, είναι σε ισχύ.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω
στοιχείων, υποβάλλονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία
του Μέρους Α του Παραρτήματος IV του Κανονισμού.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος της
αντίστοιχης Άδειας Διανομής, αλλά τρίτο πρόσωπο:
Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης που ο αιτών προτίθεται να συνάψει με τον κάτοχο της Άδειας Διανομής
στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται
για την ανάληψη της διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
από το συνολικά εκτιμώμενο εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανομής.
4. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που
εδρεύει στην Ελλάδα:
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α) Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης από το
Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. καθώς
και ΦΕΚ ή Ανακοίνωση περί συγκρότησης του Δ.Σ.
δ) Για Α.Ε.: ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή σχετικές ανακοινώσεις
του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένες περί πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και
κάθε μεταγενέστερης αύξησης.
ε) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. ή συνοδευόμενες από τα
σχετικά ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε δημοσίευσης. Υποβάλλονται επίσης: i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ., ii) οι
αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά
πιστοποιητικά ελέγχου, και iii) αντίγραφα των εκθέσεων
πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που αυτά
δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
στ) i) Για Ε.Π.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων
με τα στοιχεία των εταίρων, μέχρι και φυσικού προσώπου, και το ποσοστό κάθε εταίρου (π.χ. βιβλίο εταίρων,
πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση
που ο εταίρος ή οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης, εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
ii) Για Α.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων με
τα στοιχεία των μετόχων, μέχρι και φυσικού προσώπου,
και τον αριθμό ή/και ποσοστό των μετοχών κάθε μετόχου (π.χ. μετοχολόγιο, πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι
είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης αυτών,
εκπροσώπησης, συγκρότησης Δ.Σ. και έδρας αυτών.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) που εδρεύει στην Ελλάδα:
α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης
της σύστασης της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένα
από το Γ.Ε.Μ.Η.
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.Μ.Η., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης της ιστοσελίδας της
εταιρείας.
δ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί διορισμού ή αντικατάστασης του
Διαχειριστή.
ε) αντίγραφο του βιβλίου εταίρων. Στην περίπτωση
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που οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά
σύστασης εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
στ) Βεβαίωση του Διαχειριστή και σχετική Ανακοίνωση
του ΓΕΜΗ ψηφιακά υπογεγραμμένη, περί καταβολής
του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και κάθε
μεταγενέστερης αύξησης αυτού.
ζ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η, ψηφιακά υπογεγραμμένη
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί τυχόν μεταβολής στις εγγυητικές
εισφορές.
η) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. Υποβάλλονται επίσης: i) οι
σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. ii) οι αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά
ελέγχου όπου προβλέπονται και iii) αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που
αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την εταιρεία, προσκόμιση
των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των κύριων
εταίρων/μετόχων.
Γ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά και στοιχεία των παραγράφων Α και Β που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, τα οποία φέρουν Επισημείωση
(Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης ή άλλως
θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην αλλοδαπή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας του, στην οποία
θα δηλώνονται και τα στοιχεία που αφορά το εν λόγω
πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα έχουν συστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα
υποβάλλουν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
του υποκαταστήματος.
5. Ανεξάρτητα από την νομική μορφή του αιτούντος:
Από Πρωτοδικείο:
α) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως του αιτούντος.
β) Πιστοποιητικό περί μη θέσης του αιτούντος σε αναγκαστική διαχείριση.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης διαδικασίας συνδιαλλαγής.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος η οποία έχει εκδοθεί έως και 30 ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης.
Αν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εκ των άνω πιστοποιητικών ή/και η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της
έδρας του αιτούντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης
ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.
ε) Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του νόμιμου εκπροσώπου και
του διαχειριστή του αιτούντος.
6. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
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σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του
αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του
αιτούντος, των μετόχων, των εταίρων και των προσώπων
που ασκούν τη διοίκηση του σε άλλες εταιρείες ή ομίλους
εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική
αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρείες
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής
ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
ΜΕΡΟΣ Β
1. Πρόγραμμα Ανάπτυξης του δικτύου διανομής το
οποίο να περιγράφει την προτεινόμενη ανάπτυξη του
δικτύου διανομής για την περίοδο μετά το πέρας του
Αρχικού Προγράμματος Ανάπτυξης που περιλαμβάνεται
στην Άδεια Διανομής και μέχρι το τέλος της πενταετίας.
2. Σχεδιασμός του αιτούντος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την τήρηση των υποχρεώσεων του ως
Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Προτεινόμενη οργανωτική δομή του Διαχειριστή, με
αναφορά στις βασικές αρμοδιότητες κάθε οργανωτικής
μονάδας.
β) Εκτιμώμενος αριθμός προσωπικού, με αναφορά στις
ειδικότητες που θα απαιτηθούν.
γ) Περιγραφή της βασικής υποδομής παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας του Δικτύου Διανομής.
δ) Περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών του Διαχειριστή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και εν
γένει την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του
Δικτύου Διανομής, με αναφορά σε σχετικά πρότυπα ή
κανονισμούς.
3. Στοιχεία τυχόν προηγούμενης εμπειρίας του Αιτούντα στη διαχείριση αντίστοιχων εγκαταστάσεων.
4. Παρουσίαση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) Ετήσιες προβλέψεις σχετικά με το κόστος ανάπτυξης του έργου και τον προβλεπόμενο από τον Κάτοχο της
Άδειας Διανομής τρόπο χρηματοδότησης του έργου, με
αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης του έργου.
β) Ετήσιες προβλέψεις σχετικά με το κόστος σύνδεσης
εγκαταστάσεων καταναλωτών και το κόστος λειτουργίας
του δικτύου, βάσει του εκτιμώμενου αριθμού νέων καταναλωτών που θα συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής.
γ) Ετήσιες προβλέψεις σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου που θα διακινηθεί μέσω του δικτύου και
εσόδων από την εκμετάλλευση του Δικτύου.
δ) Χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου με ειδική
αναφορά στις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και στην
τεκμηρίωση της οικονομικής αποδοτικότητας του δικτύου.
5. Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική δυνατότητα του αιτούντος, και που εγγυώνται την άρτια
ανάπτυξη και την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά
αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου.
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ΜΕΡΟΣ Γ
1. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α
1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που
εδρεύει στην Ελλάδα:
α) Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης από το
Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. καθώς
και ΦΕΚ ή Ανακοίνωση περί συγκρότησης του Δ.Σ.
δ) Για Α.Ε.: ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή σχετικές ανακοινώσεις
του Γ.Ε.ΜΗ., ψηφιακά υπογεγραμμένες περί πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και
κάθε μεταγενέστερης αύξησης.
ε) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων
οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. ή συνοδευόμενες από τα
σχετικά ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. δημοσίευσης. Υποβάλλονται επίσης: i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ., ii) οι
αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά
πιστοποιητικά ελέγχου, και iii) αντίγραφα των εκθέσεων
πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση που αυτά
δεν είναι διαθέσιμα για την αιτούσα εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
στ) i) Για Ε.Π.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων
με τα στοιχεία των εταίρων, μέχρι και φυσικού προσώπου, και το ποσοστό κάθε εταίρου (π.χ. βιβλίο εταίρων,
πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση
που ο εταίρος ή οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης, εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
ii) Για Α.Ε.: αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων με
τα στοιχεία των μετόχων, μέχρι και φυσικού προσώπου,
και τον αριθμό ή/και ποσοστό των μετοχών κάθε μετόχου (π.χ. μετοχολόγιο, πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου). Σε περίπτωση που ο μέτοχος ή οι μέτοχοι
είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά σύστασης αυτών,
εκπροσώπησης, συγκρότησης Δ.Σ. και έδρας αυτών.
Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) που εδρεύει στην Ελλάδα:
α) αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης
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της σύστασης της εταιρείας, ψηφιακά υπογεγραμμένα
από το Γ.Ε.Μ.Η.
β) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.Μ.Η., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
γ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης της ιστοσελίδας της
εταιρείας.
δ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί διορισμού ή αντικατάστασης του
Διαχειριστή.
ε) αντίγραφο του βιβλίου εταίρων. Στην περίπτωση
που οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικά
σύστασης εκπροσώπησης και έδρας αυτών.
στ) Βεβαίωση του Διαχειριστή και σχετική Ανακοίνωση
του ΓΕΜΗ ψηφιακά υπογεγραμμένη, περί καταβολής
του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και κάθε
μεταγενέστερης αύξησης αυτού.
ζ) Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η, ψηφιακά υπογεγραμμένη
από το Γ.Ε.ΜΗ. περί τυχόν μεταβολής στις εγγυητικές
εισφορές.
η) Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, ψηφιακά
υπογεγραμμένες από το Γ.Ε.ΜΗ. Υποβάλλονται επίσης:
i) οι σχετικές ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. ii) οι αντίστοιχες
εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου όπου προβλέπονται και iii) αντίγραφα των
εκθέσεων πεπραγμένων του αιτούντος. Σε περίπτωση
που αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την εταιρεία, προσκόμιση των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων των
κύριων εταίρων/μετόχων.
Γ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά και στοιχεία των παραγράφων Α και Β που εκδίδονται από τις αρχές του κράτους της έδρας του αιτούντος, με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, τα οποία φέρουν Επισημείωση
(Apostille), σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης ή άλλως
θεώρηση από Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν εκδίδεται στην αλλοδαπή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας του, στην οποία
θα δηλώνονται και τα στοιχεία που αφορά το εν λόγω
πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα έχουν συστήσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα
υποβάλλουν και τα ομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
του Υποκαταστήματος.
Δ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.):
α) Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου ισχύοντος καταστατικού, και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. περί καταχώρισης
της σύστασης της Ε. Κοιν., ψηφιακά υπογεγραμμένα από
το Γ.Ε.Μ.Η.
β) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή
του διοικητικού συμβουλίου και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την συγκρότηση του σε σώμα

Τεύχος Β’ 3430/17.08.2018

και για την κατανομή αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης με
τις αντίστοιχες ψηφιακά υπογεγραμμένες Ανακοινώσεις
του Γ.Ε.Μ.Η.
γ) Πρακτικό της προσωρινής διοικητικής επιτροπής
ή του διοικητικού συμβουλίου και σχετική Ανακοίνωση
του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένη, περί πιστοποίησης
της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου καθώς
και κάθε μεταγενέστερης αύξησης αυτού.
δ) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από το Γ.Ε.ΜΗ., για τις μεταβολές
που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του στα
οικεία Βιβλία Εταιρειών, και το οποίο πρέπει να παρουσιάζει τις εταιρικές μεταβολές του αιτούντος έως την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
ε) ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων μαζί
με την έκθεση του, διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και η σχετική Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά
υπογεγραμμένα από αυτό.
2. Ανεξάρτητα από την νομική μορφή του αιτούντος:
Από Πρωτοδικείο:
α) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως του αιτούντος.
β) Πιστοποιητικό περί μη θέσης του αιτούντος σε αναγκαστική διαχείριση.
γ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης διαδικασίας συνδιαλλαγής.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος η οποία έχει εκδοθεί έως και 30 ημέρες πριν την
υποβολή της αίτησης.
Αν τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εκ των άνω πιστοποιητικών ή/και η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα δεν χορηγούνται από τις αρχές του κράτους της
έδρας του αιτούντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και μη ύπαρξης
ασφαλιστικών ή φορολογικών οφειλών.
ε) Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του νόμιμου εκπροσώπου και
του διαχειριστή του αιτούντος.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του
αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του
αιτούντος, των μετόχων, των εταίρων και των προσώπων
που ασκούν τη διοίκηση του σε άλλες εταιρείες ή ομίλους
εταιρειών, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ειδική
αναφορά σε συνδεδεμένες με τον αιτούντα εταιρείες
οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής
ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
5. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ
ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ:
Αντί των εγγράφων που προβλέπονται στις παραγράφους (1)-(4) του Μέρους Α του Παραρτήματος VI,
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οι εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο Κράτος-Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στην προμήθεια Πελατών σε άλλο Κράτος-Μέλος, δικαιούνται να
προσκομίσουν τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν και
τα έγγραφα που προβλέπονται στα Μέρη Β και Γ του
παρόντος Παραρτήματος.
α) Απόδειξη ισχύουσας εκπροσώπησης (Απόσπασμα
ή σχετικό πιστοποιητικό του Εμπορικού Μητρώου της
έδρας της εταιρείας).
β) Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας της εταιρείας
(Good Standing Certificate ή αντίστοιχο) από το Εμπορικό Μητρώο της έδρας της εταιρείας ή άλλη αρμόδια
προς τούτο αρχή, ή αν δεν προβλέπεται τέτοια αρχή,
υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος θα βεβαιώνει και την μη ύπαρξη σχετικής
αρχής.
γ) Αντίγραφο άδειας προμήθειας ή άλλου συναφούς
εγγράφου βάσει του οποίου η εταιρεία δραστηριοποιείται στην προμήθεια πελατών σε άλλο Κράτος Μέλος
της ΕΕ.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
αιτούντος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
σχετικά με την οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και τους τυχόν δεσμούς και συμμετοχές του αιτούντος, των εταίρων και των διαχειριστών του σε άλλες
εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή, με ειδική αναφορά σε συνδεδεμένες με τον
αιτούντα εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
τομέα παραγωγής ή προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας.
ε) Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης δραστηριότητας, πέραν των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου
και ηλεκτρικής ενέργειας, που ασκεί ο αιτών ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις.
ΜΕΡΟΣ Β
1. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος για τα επόμενα πέντε (5) έτη, η οποία
τουλάχιστον περιλαμβάνει:
α) Στοιχεία για τις πηγές από τις οποίες ο αιτών προτίθεται να προμηθεύεται φυσικό αέριο για την κάλυψη
των αναγκών των πελατών.
β) Εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό και την κατηγορία
Πελατών που θα προμηθεύει καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τη συνολική ζήτηση που θα εξυπηρετεί ο αιτών.
γ) Ετήσιες προβλέψεις κόστους και εσόδων από πωλήσεις φυσικού αερίου.
δ) Στοιχεία πηγών χρηματοδότησης του αιτούντος για
την άσκηση της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας και
τεκμηρίωση αυτών.
Εφόσον ο αιτών προτίθεται να προμηθεύει φυσικό
αέριο και εκτός Συστήματος
Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής, το επιχειρηματικό
σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
ε) Στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες μεταφοράς του
φυσικού αερίου, ιδίως εάν πρόκειται για συμπιεσμένο
φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο κλπ.
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στ) Χωροθέτηση των εγκαταστάσεων φόρτωσης ή
του σημείου εισαγωγής του φυσικού αερίου στη χώρα
και των εκτιμώμενων σημείων παράδοσης του φυσικού
αερίου.
ζ) Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων φόρτωσης
(εφόσον δεν πρόκειται για εισαγωγή) και εκφόρτωσης
φυσικού αερίου καθώς και το σχέδιο του αιτούντος για
την ασφαλή λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο των εν
λόγω εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που έχει την κυριότητα αυτών.
η) Στοιχεία για τα μέσα μεταφοράς που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει ο αιτών, ιδίως αριθμό και χωρητικότητα οχημάτων ή πλωτών μέσων, στοιχεία σχετικά με την
αποκλειστική η μη χρήση τους από τον αιτούντα καθώς
και στοιχεία σχετικά με άλλες άδειες η λήψη των οποίων ενδεχομένως απαιτείται για τη χρήση των εν λόγω
οχημάτων.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, με
θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα
ανωτέρω οχήματα και εγκαταστάσεις θα πληρούν τους
ισχύοντες κανόνες ασφάλειας.
ι) Σχέδιο σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που θα λάβει
ο αιτών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, με τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο θα
εξασφαλίζεται η άμεση ανταπόκριση σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
Εφόσον η υποχρέωση άμεσης ανταπόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν καλύπτεται από προσωπικό
του αιτούντος, ο αιτών υποχρεούται να προβλέπει τη
λήψη των σχετικών υπηρεσιών από φορέα με κατάλληλη εμπειρία, όπως, ιδίως, τον ανά περιοχή Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής.
2. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος ότι σε περίπτωση που του χορηγηθεί η άδεια θα
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 89 του νόμου
περί τήρησης λογαριασμών.
ΜΕΡΟΣ Γ
1. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
ΤΜΗΜΑ II
ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος
αυτής οφείλει να:
α) Τηρεί τις διατάξεις του νόμου και των κανονιστικών
πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.
β) Τηρεί τους όρους και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην Άδεια που του χορηγείται καθώς και κάθε
περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητα
του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας
του περιβάλλοντος και προβαίνει σε κάθε αναγκαία
ενέργεια προκειμένου να παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές
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άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του.
γ) Ασκεί τις δραστηριότητες του κατά τρόπο σύμφωνο
με το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περί ανταγωνισμού.
δ) Καταβάλλει εμπροθέσμως τα τέλη που του αναλογούν σύμφωνα με το Νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού κείμενες διατάξεις.
ε) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά με
την τήρηση λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 89 του
νόμου και την πρόσβαση της ΡΑΕ σε αυτούς.
στ) Δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις του κατά
τα οριζόμενα στη νομοθεσία και το καταστατικό του και
παρέχει στη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εντός
τακτής προθεσμίας, κάθε επιπλέον πληροφορία σχετικά
με αυτές.
ζ) Παρέχει στη ΡΑΕ τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά,
εμπορικά και άλλα συναφή έγγραφα ή πληροφορίες που
του ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
του σύμφωνα με το Νόμο. Ιδίως, κοινοποιεί στη ΡΑΕ,
εντός τακτής προθεσμίας και κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, αντίγραφα των πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αντίγραφα των
πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου, το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής του, το εταιρικό επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και στοιχεία σχετικά
με δραστηριότητες του κατόχου στον ενεργειακό τομέα
που δεν ρυθμίζονται από την άδεια που του χορηγείται
σύμφωνα με τον Κανονισμό.
η) Διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων, ιδίως επιτόπιων ελέγχων των εγκαταστάσεων και ελέγχων
των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του.
θ) Τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και τις πρόσθετες υποχρεώσεις που του επιβάλλονται είτε κατά τη χορήγηση της Άδειας είτε μεταγενέστερα κατά τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως στις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 90 του νόμου και λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων.
2. Η Άδεια δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον
κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.
3. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης της Άδειας του όταν συντρέχουν
οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του
παρόντος Κανονισμού.
4. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιεί στη
ΡΑΕ την πρόθεση του για μεταβολή στην εταιρική/μετοχική σύνθεση των εταίρων/μετόχων του, σύμφωνα με την
παράγραφο 8 του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση που η μεταβολή στην εταιρική/μετοχική
σύνθεση προκαλεί μεταβολή του ελέγχου που εμπίπτει
στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3959/2011, ο κάτοχος της
Άδειας κοινοποιεί στη ΡΑΕ και αντίγραφο της απόφασης
της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης.
5. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να γνωστοποιεί στη
ΡΑΕ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, κάθε περίπτω-
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ση διάθεσης από τον κάτοχο σημαντικού περιουσιακού
στοιχείου, ακινήτου ή εξοπλισμού σημαντικής αξίας που
χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας για
την οποία χορηγείται η Άδεια.
6. Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης των προηγούμενων
παραγράφων επιβάλλονται στους κατόχους αδειών επιπροσθέτως των λοιπών υποχρεώσεων γνωστοποίησης
που απορρέουν ευθέως από τις σχετικές διατάξεις του
νόμου.
7. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων γνωστοποίησης των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου
36 του νόμου κυρώσεις.
8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΡΑΕ υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ανεξάρτητα από την
επιβολή τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλονται στον κάτοχο οι
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 36 του
νόμου διοικητικές κυρώσεις και εφαρμόζεται το άρθρο
20 του παρόντος Κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑ
1. Εμπρόθεσμη Κατασκευή του Έργου
α. Ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ οφείλει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που περιλαμβάνεται στην Άδεια
ΑΣΦΑ.
β. Ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ οφείλει να ενημερώνει
κάθε εξάμηνο τη ΡΑΕ για την πρόοδο του έργου ιδίως σε
σχέση με τις εργασίες κατασκευής αυτού, τη λήψη των
λοιπών εγκρίσεων και αδειών που τυχόν απαιτούνται καθώς και την ανάπτυξη Συστημάτων Φυσικού Αερίου και
διασυνδέσεων ανάντη και κατάντη του ΑΣΦΑ, τα οποία
είναι ενδεχομένως απαραίτητα για την λειτουργία του.
Στην έκθεση αυτή, περιλαμβάνονται τουλάχιστον σύντομη περιγραφή των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση
του έργου, χρονική εκτίμηση αυτών, τυχόν δυσχέρειες
υλοποίησης και κάθε σχετική πληροφορία. Ο κάτοχος
ενημερώνει τη ΡΑΕ για την εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης δοκιμών και την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας του ΑΣΦΑ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν
την επέλευση των γεγονότων αυτών.
γ. Σε περίπτωση που προβλέπεται καθυστέρηση στην
κατασκευή του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα
που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας ΑΣΦΑ, ο
κάτοχος γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης και
τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αντιμετώπιση
αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παράσχει στη ΡΑΕ
οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί.
δ. Εάν από τα στοιχεία της περίπτωσης γ προκύπτει
οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών και
εγκρίσεων ή οριστική αδυναμία υλοποίησης των υποδομών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20
του παρόντος Κανονισμού περί διαδικασίας ανάκλησης
της Άδειας.
2. Διαλειτουργικότητα ΑΣΦΑ
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Κατά την κατασκευή του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας
ΑΣΦΑ λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και εφαρμόζει τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του ΑΣΦΑ με το ΕΣΦΑ, άλλα
ΑΣΦΑ ή Δίκτυα Διανομής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, τις προδιαγραφές, κανονισμούς και πρακτικές που εφαρμόζονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Σύμβαση για το αντάλλαγμα
Εφόσον η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγηθεί σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ, το αργότερο έως την έναρξη
λειτουργίας του ΑΣΦΑ, συνάπτει σύμβαση με τον Διαχειριστή του ΑΣΦΑ στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα
που οφείλει για την ανάληψη της διαχείρισης του ΑΣΦΑ
από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του ΑΣΦΑ με βάση
τα δημοσιευμένα τιμολόγια χρήσης του.
4. Ανάθεση Πράξεων Διαχείρισης του ΑΣΦΑ σε Τρίτους
Ο κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ δικαιούται να αιτηθεί την
ανάθεση σε τρίτους πράξεων διαχείρισης του ΑΣΦΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος
Κανονισμού.
5. Ισότιμη Μεταχείριση Χρηστών
Με την επιφύλαξη της χορήγησης απαλλαγής από την
υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους για μέρος ή
το σύνολο του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση τρίτων στο ΑΣΦΑ
κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό και σύμφωνα με τους
όρους της Άδειας του, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας και χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των
Χρηστών, των κατηγοριών Χρηστών και ιδίως υπέρ των
συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων ή
των θυγατρικών τους.
6. Λειτουργική Ανεξαρτησία Κατόχου Άδειας ΑΣΦΑ
Με την επιφύλαξη της χορήγησης απαλλαγής από την
υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, ο κάτοχος της
Άδειας ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς οφείλει
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 61 και
62 του νόμου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑ
1. Όροι Άσκησης της Διαχείρισης ΑΣΦΑ
α. Τουλάχιστον (1) έτος πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΑΣΦΑ, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση:
i) Σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, λειτουργία,
συντήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ΑΣΦΑ, κατά
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 79 του
νόμου. Ο Κώδικας αυτός, μετά την έγκριση του από την
ΡΑΕ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ii) Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης, στον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με την κατάρτιση τιμολογίων
για την παροχή υπηρεσιών στους Χρήστες του ΑΣΦΑ,
καθώς και σχέδιο τιμολογίων χρήσης του ΑΣΦΑ με βάσει το προτεινόμενο Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης. Ο
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Κανονισμός αυτός, μετά την έγκριση του από την ΡΑΕ,
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Εντός ενός (1) μήνα από την έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης από τη ΡΑΕ, ο κάτοχος της Άδειας
Διαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση
τιμολόγια χρήσης του ΑΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου.
γ. Ο Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ τηρεί Μητρώο
Χρηστών του ΑΣΦΑ το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και προβαίνει στις αναγκαίες εγγραφές, τροποποιήσεις και καταχωρίσεις στο Μητρώο αυτό, τηρώντας
τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ.
δ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση από τους Χρήστες του
ΑΣΦΑ του νόμου και των κανονιστικών πράξεων που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, και ενημερώνει
τη ΡΑΕ όταν διαπιστώνει ή πιθανολογεί ότι Χρήστης του
ΑΣΦΑ παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία ή εφαρμόζει
πρακτικές που αντίκεινται στους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
ε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως της παραγράφου 5 του άρθρου 77 και
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 79 του νόμου, ο
κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, μετά από έγκριση της ΡΑΕ, δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας και να κάνει χρήση παγίων του ΑΣΦΑ, εφόσον δεν επηρεάζεται η
ασφαλές, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του ΑΣΦΑ και το κόστος χρήσης των παγίων αυτών
κατανέμεται στις άλλες δραστηριότητες. Για τις λοιπές
δραστηριότητες που δεν ρυθμίζονται από την Άδεια
αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να δημοσιεύει χωριστά
τιμολόγια και να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.
στ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ οφείλει να
ασφαλίζεται για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από
την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
ζ. Εφόσον η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγηθεί σε
πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ, ο
κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο Άδειας ΑΣΦΑ, το αργότερο πριν την
έναρξη λειτουργίας του ΑΣΦΑ, στην οποία καθορίζεται
το αντάλλαγμα που λαμβάνει για την ανάληψη της διαχείρισης του ΑΣΦΑ από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο
του ΑΣΦΑ με βάση τα δημοσιευμένα τιμολόγια χρήσης
του.
η. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ και το
προσωπικό του υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου ως προς τις
εμπορικά
ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε
γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
θ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ υπόκειται
στο σύνολο των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο
άρθρο 66 του νόμου.
2. Ανάθεση Πράξεων Διαχείρισης σε Τρίτους
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ είναι υπεύθυνος να επιβλέπει την διενέργεια των πράξεων διαχείρισης από τον τρίτο στον οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί
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πράξεις διαχείρισης βάσει της Άδειας Διαχείρισης κατά
το άρθρο 27 του παρόντος και ευθύνεται για αυτές ως
για δικό του πταίσμα.
3. Ισότιμη Μεταχείριση Χρηστών
Με την επιφύλαξη της χορήγησης απαλλαγής από την
υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους για μέρος ή
το σύνολο του ΑΣΦΑ που διαχειρίζεται, κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του, ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης
ΑΣΦΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση τρίτων στο ΑΣΦΑ κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό και
σύμφωνα με τους όρους της Άδειας, τηρώντας την αρχή
της διαφάνειας και χωρίς να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών, των κατηγοριών Χρηστών και ιδίως
υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των
μετόχων ή των θυγατρικών τους.
4. Ανεξαρτησία Διαχειριστή ΑΣΦΑ /Υποχρέωση Πιστοποίησης Διαχειριστή ΑΣΦΑ
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί
απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας οφείλει
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 61 και 62 του νόμου και να αιτηθεί, είτε
κατά το χρόνο υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση της
Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ είτε ενόσω εκκρεμεί η σχετική
διαδικασία χορήγησης είτε αμέσως μετά τη χορήγηση
Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, τη χορήγηση Πιστοποίησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του νόμου. Στην
τελευταία περίπτωση, η Άδεια Διαχείρισης ανακαλείται
εφόσον ο Διαχειριστής δεν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης εντός ενός μηνός από την έκδοση της Άδειας Διαχείρισης είτε υποβάλλει αλλά αυτή απορριφθεί.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς για το οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 36 της Οδηγίας
υποχρεούται να συμμορφώνεται με το ειδικό καθεστώς
απαλλαγής και να αιτηθεί με τη χορήγηση της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο ειδικό καθεστώς της χορηγηθείσας απαλλαγής, τη χορήγηση
Πιστοποίησης. Η Άδεια Διαχείρισης ανακαλείται εφόσον
ο Διαχειριστής δεν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης εντός
ενός μηνός από την έκδοση της Άδειας Διαχείρισης, είτε
υποβάλει αλλά αυτή απορριφθεί.
γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς υποχρεούται να γνωστοποιεί
αμελλητί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που
ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της
συμμόρφωσης του προς τις επιταγές είτε του άρθρου 64
νόμου είτε του ειδικού καθεστώτος της χορηγηθείσας
απαλλαγής, κατά περίπτωση. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε περίσταση που θα μπορούσε
να οδηγήσει στην απόκτηση του ελέγχου Συστήματος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή του Διαχειριστή του από
πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
δ. Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που αποτελεί
Σύστημα Μεταφοράς οφείλει να παρέχει στην ΡΑΕ, όποτε
του ζητηθεί, οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από την ΡΑΕ για την παρακολούθηση
της διαρκούς συμμόρφωσης του με τα κριτήρια του Β΄
Κεφαλαίου του Μέρους Γ του νόμου, κατά τα προβλεπό-
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μενα στο άρθρο 19 αυτού, ή/και κατά περίπτωση με το
ειδικό καθεστώς της χορηγηθείσας απαλλαγής.
ε. Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που αποτελεί
Σύστημα Μεταφοράς υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
ΡΑΕ τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 63 του νόμου. Οι μέτοχοι ή μελλοντικοί
μέτοχοι του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που
αποτελεί Σύστημα Μεταφοράς οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΡΑΕ τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
άρθρο 63 παράγραφος 1 και 2 του νόμου.
στ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ που αποτελεί Εγκατάσταση ΥΦΑ ή Εγκατάσταση Αποθήκευσης,
σε περίπτωση που μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας,
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της
νομικής και λειτουργικής του ανεξαρτησίας έναντι της
Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και ιδίως οφείλει
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των υποπαραγράφων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του
νόμου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Κατασκευή του έργου
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής οφείλει να κατασκευάσει το Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με το υποβληθέν
Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης, που περιλαμβάνονται στην Άδεια
Διανομής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού Προγράμματος
Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου τίθεται σε
ισχύ η Άδεια Διανομής.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής οφείλει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου τη ΡΑΕ
για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του Δικτύου.
γ. Σε περίπτωση που προβλέπεται σημαντική καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου ή συντρέχουν άλλοι
ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση του Αρχικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ο κάτοχος της Άδειας
Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της
Άδειας σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2
του άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού, συνυποβάλλοντας ειδικά αιτιολογημένη έκθεση για τις αιτίες της
καθυστέρησης και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί
προς αντιμετώπιση αυτών ή/και τους λόγους της τροποποίησης του Αρχικού Προγράμματος Ανάπτυξης Ο
κάτοχος της Άδειας Διανομής υποχρεούται να παρέχει
στη ΡΑΕ οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί.
δ. Στην περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής χορηγηθεί σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον Διαχειριστή του Δικτύου
Διανομής με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που
οφείλεται για την ανάληψη της διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του
Δικτύου Διανομής με βάση τα δημοσιευμένα τιμολόγια
χρήσης του, το αργότερο έως την έναρξη λειτουργίας
του Δικτύου Διανομής.
ε. Εάν από τα στοιχεία της περιπτώσεως γ προκύπτει
οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών
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και εγκρίσεων ή αδυναμία υλοποίησης των υποδομών,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος Κανονισμού περί ανάκλησης της Άδειας.
στ. Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής οφείλει να παρέχει
τους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης που
υποβάλλει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής ετησίως
στη ΡΑΕ προς έγκριση.
2. Διαλειτουργικότητα Δικτύων Διανομής
Κατά την κατασκευή του Δικτύου Διανομής, ο κάτοχος
της Άδειας Διανομής λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και
εφαρμόζει τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές ώστε
να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του Δικτύου
Διανομής με το ΕΣΦΑ, άλλα ΑΣΦΑ ή Δίκτυα Διανομής
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή, εφόσον αυτή δεν
υφίσταται, τις προδιαγραφές, κανονισμούς και πρακτικές
που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γενικές Υποχρεώσεις
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να λειτουργεί, συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικονομικά
αποδοτικό Δίκτυο Διανομής, λαμβάνοντας την δέουσα
μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση, και να παρέχει στους Χρήστες Διανομής πρόσβαση
στο Δίκτυο Διανομής που διαχειρίζεται, κατά τον πλέον
οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
υποχρεούται να ασκεί τη βασική δραστηριότητα διανομής αποκλειστικά στη γεωγραφική περιοχή για την οποία
χορηγείται η Άδεια.
γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες Διανομής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης τους Δικτύου
Διανομής, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα
με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.
δ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
δύναται να ασκεί δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας εφόσον αυτές εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και εφόσον: αα) δεν επηρεάζεται η αδιάλειπτη, ασφαλές και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς
τους συνδεδεμένους με το Δίκτυο Διανομής καταναλωτές και τους χρήστες αυτού και ββ) οι δραστηριότητες
αυτές δεν επηρεάζουν το κόστος των δραστηριοτήτων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Άδειας. Για τις
δραστηριότητες αυτές, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογιστικούς λογαριασμούς.
ε. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να ασφαλίζεται για την αστική ευθύνη έναντι
τρίτων από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
στ. Στην περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, χορηγηθεί σε πρόσωπο άλλο εκτός του
κατόχου της Άδειας Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον
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Κάτοχο της Άδειας Διανομής με την οποία καθορίζεται το
αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανάληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συνολικά εισπρακτέο
έσοδο του Δικτύου Διανομής.
ζ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
έχει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 7
του άρθρου 80 του νόμου, όπως αυτές τυχόν εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης.
η. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νόμιμης υποχρέωσης κοινοποίησης πληροφοριών, ο διαχειριστής
του δικτύου Διανομής διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι
οποίες περιέρχονται εις γνώση του κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του, και αποτρέπει τη με μεροληπτικό τρόπο κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις
δικές του δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν
εμπορικά πλεονεκτήματα.
θ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
διαφυλάττει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά
ευαίσθητων πληροφοριών που περιέχονται σε γνώση
του στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητάς του.
2. Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί
την ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Προς τούτο, αρχής
γενομένης δύο μήνες πριν τη λήξη του Αρχικού Προγράμματος Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου
30 του παρόντος Κανονισμού, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει ετησίως στη ΡΑΕ
προς έγκριση πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου
Διανομής, και αιτιολογεί ειδικώς οποιαδήποτε απόκλιση από το προηγούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στο
εν λόγω Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και το
σχετικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να αναπτύξει το Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με
το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
το σχετικό χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου.
γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού
εξαμήνου τη ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του Δικτύου.
δ. Σε περίπτωση που προβλέπεται σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Δικτύου σε σχέση με το
εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στη ΡΑΕ, συνυποβάλλοντας ειδικά
αιτιολογημένη έκθεση για τις αιτίες της καθυστέρησης
και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς αντιμετώπιση αυτών. Ο κάτοχος υποχρεούται να παρέχει στη ΡΑΕ
οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση του ζητηθεί σχετικά.
ε. Εάν από τα στοιχεία των παραγράφων γ και δ προκύπτει οριστική αδυναμία λήψης των απαιτούμενων
αδειών και εγκρίσεων ή αδυναμία υλοποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 20 του παρόντος Κανονισμού περί ανάκλησης της Άδειας.
3. Λειτουργία και Συντήρηση Δικτύου Διανομής
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί το Δίκτυο
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Διανομής, σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές και τεχνικούς κανονισμούς και στην περίπτωση κατά την οποία
αυτοί δεν υφίστανται, σύμφωνα με τους κανονισμούς και
τις πρακτικές που εφαρμόζονται στη βιομηχανία φυσικού αερίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, επισκευές και αντικαταστάσεις του Δικτύου
Διανομής, σύμφωνα με τις ως άνω προδιαγραφές.
γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής και την αποφυγή πρόκλησης
σωματικής βλάβης ή περιουσιακής ζημίας. Για το σκοπό
αυτό, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει, ιδίως:
i) Να ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο
τους καταναλωτές, τους Χρήστες, τους διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου, και τους διαχειριστές
ανάντη ή κατάντη Δικτύων Διανομής για τυχόν βλάβες
στο Δίκτυο Διανομής και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης αυτών.
ii) Να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση του φυσικού αερίου.
iii) Να οργανώσει τηλεφωνική υπηρεσία στην οποία
μπορούν να αναφέρονται τυχόν καταστάσεις εκτάκτου
ανάγκης και ιδίως διαρροές φυσικού αερίου.
4. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και Κανονισμός Μετρήσεων
α. Δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας
του Δικτύου Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, με τον οποίο
ρυθμίζονται, ιδίως, τα θέματα που προβλέπονται στην
παράγραφο 8 του άρθρου 80 του νόμου.
β. Έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του
Δικτύου Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ Κανονισμό Μετρήσεων σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται ο τρόπος
διεξαγωγής μετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου
που παραδίδεται στο Δίκτυο Διανομής και παραλαμβάνει από αυτό, οι προδιαγραφές ακρίβειας των μετρητών
και ο τρόπος επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν
σε σχέση με τις μετρήσεις.
5. Κανονισμός Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και Τιμολόγια Χρήσης Δικτύου Διανομής
α. Δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας
του Δικτύου Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση Κανονισμό Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής.
β. Το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης από τη ΡΑΕ, ο κάτοχος της Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς
έγκριση τα Τιμολόγια Χρήσης του Δικτύου Διανομής.
γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει, εντός πέντε (5) ημερών από την έγκριση των Τιμολογίων Χρήσης του Δικτύου Διανομής από τη ΡΑΕ, να
δημοσιεύει τα τιμολόγια χρήσης του Δικτύου Διανομής,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του νόμου.
δ. Ο κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να δημοσιεύει κατάλογο χρεώσεων για πρόσθε-
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τες υπηρεσίες που παρέχει στους Χρήστες του Δικτύου,
όπως υπηρεσίες καταγραφής ενδείξεων μετρητών καταναλωτών κ.α.
6. Σύνδεση Καταναλωτών με το Δίκτυο Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να μην προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ Τελικών
Πελατών σε ό,τι αφορά τους όρους σύνδεσης των εγκαταστάσεων τους με το Δίκτυο Διανομής. Για το σκοπό
αυτό ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οφείλει:
α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις σύνδεσης Τελικών
Πελατών που πληρούν τα κριτήρια που τίθενται στον
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και των οποίων
οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Δίκτυο Διανομής που
διαχειρίζεται και να προβαίνει σε υλοποίηση των συνδέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με
τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.
β) Να αιτιολογεί επαρκώς κάθε περίπτωση άρνησης
σύνδεσης.
γ) Να καταρτίζει, να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση
και να δημοσιεύει Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης με το
Δίκτυο Διανομής, στην οποία περιλαμβάνονται, ιδίως,
οι όροι σύνδεσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης
Δικτύου Διανομής, τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη σύνδεσης
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων και, ιδίως, η διαδικασία επίλυσης διαφορών.
δ) Να μην τροποποιεί μονομερώς και με δυσμενέστερους όρους τις Συμβάσεις Σύνδεσης που συνάπτει με
τους καταναλωτές.
ε) Να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετησίως κατάσταση
τελών σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής, για κάθε κατηγορία καταναλωτή και να μη μεταβάλλει την κατάσταση
αυτή κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου έτους. Τα τέλη
σύνδεσης θα καθορίζονται με τρόπο ώστε, βάσει εύλογων προβλέψεων όσον αφορά τον αριθμό και το είδος
των συνδέσεων, ο Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής να ανακτά κατά μέσο όρο το κόστος για κάθε
κατηγορία σύνδεσης.
στ) Το αργότερο έως την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους,
ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής να
υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση τα προτεινόμενα Τέλη
Σύνδεσης του επόμενου έτους.
7. Πρόσβαση Χρηστών στο Δίκτυο Διανομής
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να μην προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ Χρηστών
του Δικτύου και των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου
σε ό,τι αφορά τους όρους πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής. Οφείλει επίσης να διασφαλίζει την πρόσβαση
των Χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οικονομικό,
διαφανή και άμεσο τρόπο. Για τους σκοπούς αυτούς ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οφείλει:
α) Να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις πρόσβασης στο
Δίκτυο Διανομής που πληρούν τα κριτήρια που τίθενται
στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και να αιτιολογεί ειδικά κάθε περίπτωση άρνησης πρόσβασης,
σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.
β) Να καταρτίζει, να υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση
και να δημοσιεύει Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύου
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Διανομής, στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως οι όροι
χρήσης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον Κώδικα
Διαχείρισης αυτού, και καθορίζονται τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων και, ιδίως, η
διαδικασία επίλυσης διαφορών.
γ) Να δημοσιεύει τον εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ κατάλογο χρεώσεων για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει
στους Χρήστες του Δικτύου.
8. Υποβολή Στοιχείων
α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
υποβάλλει στη ΡΑΕ μέχρι την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους
πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής
με το οποίο καθορίζονται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη
ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης
νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και της ποιότητας
υπηρεσιών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν,
τεχνικών προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε έτος:
i) Σχεδιασμός σχετικά με την ανάπτυξη του Δικτύου,
με ανάλυση ανά Δήμο σχετικά με το μήκος νέου Δικτύου
Διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, τις περιοχές ανάπτυξης του Δικτύου και το αντίστοιχο κόστος.
ii) Εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό νέων καταναλωτών που θα συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής.
iii) Εκτιμήσεις σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου που θα διανεμηθεί μέσω του Δικτύου για κάθε κατηγορία καταναλωτών.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
συντάσσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση παρακολούθησης της ζήτησης Φυσικού Αερίου, εντός τριών (3) μηνών
από τη λήξη κάθε έτους, σχετικά με τη δραστηριότητα
του κατόχου της Άδειας κατά το προηγούμενο έτος, ιδίως
αναφορικά με:
i) Τον αριθμό νέων καταναλωτών που συνδέθηκαν με
το Δίκτυο Διανομής κατά το εν λόγω έτος και τον αριθμό
του συνόλου των καταναλωτών που εξυπηρετεί το εν
λόγω Δίκτυο.
ii) Την ποσότητα φυσικού αερίου που διανεμήθηκε
μέσω του Δικτύου για κάθε κατηγορία καταναλωτών.
iii) Στοιχεία σχετικά με τους Χρήστες του Δικτύου και
ιδίως τον αριθμό καταναλωτών που εξυπηρετεί κάθε
Χρήστης και την αντίστοιχη ποσότητα φυσικού αερίου.
iv) Άλλα στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής.
γ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη
κάθε έτους τις οικονομικές καταστάσεις για το εν λόγω
έτος, καθώς και τους λογιστικά διαχωρισμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 του νόμου.
δ. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
οφείλει να υποβάλει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από τη ΡΑΕ για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.
9. Νομική και Λειτουργική Ανεξαρτησία Κατόχου
Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
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α. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οφείλει, εντός ενός (1) μήνα από την ημέρα κατά
την οποία σημειώθηκε υπέρβαση του προβλεπόμενου
στην παράγραφο 6 του άρθρου 80 του νόμου ορίου των
100.000 συνδεδεμένων Πελατών, να ενημερώσει εγγράφως την ΡΑΕ για το γεγονός αυτό και εντός ενός (1) μήνα
να υποβάλει στη ΡΑΕ έγγραφα που να αποδεικνύουν την
συμμόρφωση του με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 80 του νόμου.
β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6
του άρθρου 80 και των άρθρων 80Α έως 80Γ του νόμου,
ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που
μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού
Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, λαμβάνει κάθε αναγκαίο
μέτρο για τη διασφάλιση της νομικής και λειτουργικής
του ανεξαρτησίας έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης
Επιχείρησης και ιδίως οφείλει να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του νόμου
10. Διαλειτουργικότητα Δικτύων Διανομής
α. Κατά την ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και εφαρμόζει
τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του Δικτύου Διανομής με
το ΕΣΦΑ, άλλα ΑΣΦΑ ή Δίκτυα Διανομής σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται,
τις προδιαγραφές, κανονισμούς και πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
β. Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
παρέχει σε κάθε άλλον Διαχειριστή συστήματος Διανομής, Μεταφοράς, ΥΦΑ ή/και σε διαχειριστή συστήματος
αποθήκευσης, επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι η μεταφορά και η αποθήκευση του
φυσικού αερίου διενεργείται κατά τρόπο συμβατό με
την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του διασυνδεμένου Δικτύου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
1. Υποχρέωση Τήρησης Ειδικού Κανονιστικού Πλαισίου
α. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες οφείλει:
i) Να τηρεί τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου
σε Πελάτες (υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.174842/
10.05.2018, ΦΕΚ Β΄ 1969/01.06.2018, όπως ισχύει κάθε
φορά), που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου
85 του νόμου, με τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 51 του νόμου.
ii) Να τηρεί κατά τις συναλλαγές του με τους Πελάτες
το ανώτατο περιθώριο κέρδους Προμηθευτών Φυσικού
Αερίου, όπως αυτό δύναται να καθοριστεί με απόφαση
ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 87 του νόμου.
iii) Να τηρεί τις διατάξεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 47, 48 και 49 αυτού.
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β. Σε περίπτωση που ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας
Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες μετέχει σε Κάθετα
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες λειτουργικής ανεξαρτησίας που ισχύουν για τους
άλλους κλάδους ή τμήματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης
Επιχείρησης.
γ. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες που εξυπηρετεί είτε άμεσα είτε έμμεσα
Προστατευόμενους Καταναλωτές, όπως αυτοί ορίζονται
στην κείμενη νομοθεσία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε
απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή Φυσικού Αερίου στους Καταναλωτές αυτούς, τηρώντας τον Κανόνα Εφοδιασμού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938
και ιδίως στο άρθρο 6 αυτού.
2. Καθήκοντα Ενημέρωσης
α. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο κάτοχος
Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες
υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση δραστηριότητας που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα, αναφορικά με το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος:
i) Εξέλιξη του αριθμού πελατών του ανά κατηγορία,
όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού
Αερίου σε Πελάτες, με ανάλυση ανά μήνα.
ii) Στοιχεία σχετικά με την ποσότητα φυσικού αερίου,
την οποία προμήθευσε σε Πελάτες, εντός και εκτός Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής, με ανάλυση ανά μήνα.
iii) Στοιχεία σχετικά με το κόστος της ανωτέρω ποσότητας φυσικού αερίου, με ανάλυση ανά μήνα.
iv) Συνολικά έσοδα από την πώληση φυσικού αερίου,
με ανάλυση ανά κατηγορία πελατών και ανά μήνα.
v) Ανάλυση του αριθμού των αιτήσεων για προμήθεια
φυσικού αερίου που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία Πελατών, καθώς και τεκμηρίωση σχετικά με τους λόγους για
τους οποίους κάποιες από αυτές απορρίφθηκαν.
vi) Στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων διακοπής
προμήθειας φυσικού αερίου με αναφορά στους λόγους
διακοπής.
β. Μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, ο κάτοχος Άδειας
Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες οφείλει να ενημερώνει τη ΡΑΕ, καθώς και τους Διαχειριστές
Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής, με
τα οποία συνδέονται οι εγκαταστάσεις των Πελατών του,
για την εκτιμώμενη ζήτηση Φυσικού Αερίου, με αναφορά
στη συνολική ετήσια ποσότητα και στη μέγιστη ημερήσια ποσότητα, για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε (5) έτη.
γ. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες παρέχει στη ΡΑΕ και στους Διαχειριστές
Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής,
εντός εύλογης προθεσμίας που τίθεται από τη ΡΑΕ, κάθε
στοιχείο που είναι αναγκαίο για τον προγραμματισμό
της ανάπτυξης των εν λόγω Συστημάτων και Δικτύων.
δ. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες που εξυπηρετεί είτε άμεσα είτε έμμεσα
Προστατευόμενους Καταναλωτές, όπως αυτοί ορίζονται
στην κείμενη νομοθεσία, γνωστοποιεί εγγράφως στην
ΡΑΕ, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους:
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i) Κατάλογο των μέτρων μέσω των οποίων σχεδιάζει
να διασφαλίσει τον Κανόνα Εφοδιασμού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938
και ιδίως το άρθρο 6 αυτού, με σύντομη τεκμηρίωση της
επάρκειας των μέτρων αυτών.
ii) Απολογιστική αποτίμηση της επάρκειας των μέτρων
που ελήφθησαν για τη διασφάλιση του ανωτέρω Κανόνα
Εφοδιασμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο.
Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από τον κάτοχο Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου τη συμπλήρωση του υπό (i) του
παρόντος εδαφίου Καταλόγου μέτρων με πρόσθετα μέτρα, εάν κατά την κρίση της δεν διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή Φυσικού Αερίου στους Προστατευόμενους
Καταναλωτές και η τήρηση του Κανόνα Εφοδιασμού.
ε. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ,
εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται από τη ΡΑΕ,
κάθε στοιχείο που ζητείται σχετικά με την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό
αέριο, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του νόμου.
στ. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας σε Τελικούς Πελάτες
υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ, έως την 30η Απριλίου
κάθε έτους, στοιχεία των συμβάσεων με διασυνοριακή
διάσταση και διάρκεια άνω του ενός έτους, που σύνηψε ή
πρόκειται να συνάψει για να προμηθευτεί φυσικό αέριο,
όπως ιδίως: i) τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ii) την
ετήσια συμβατική ποσότητα, συμπεριλαμβανομένης της
ετήσιας μέγιστης και ελάχιστης συμβατικής ποσότητας,
iii) τη συμβατική ανώτατη ημερήσια ποσότητα, σε περίπτωση επιφυλακής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
ίν) τα συμβατικά σημεία παράδοσης, v) την ελάχιστη
ημερήσια και μηνιαία ποσότητα, vii) τη μέση μηνιαία
συμβατική ποσότητα, viii) τους όρους αναστολής των
παραδόσεων φυσικού αερίου, ίχ) ένδειξη σχετικά με το
εάν η σύμβαση, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με τις συμβάσεις του κατόχου της Άδειας Προμήθειας Φυσικού
Αερίου σε Τελικούς Πελάτες με τον ίδιο προμηθευτή ή
θυγατρικές του, ισοδυναμεί ή υπερβαίνει το ποσοστό
του 28% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου, η
οποία υπολογίζεται βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων, στο κράτος μέλος της Ένωσης που
πλήττεται περισσότερο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφους 6 του άρθρου
14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938. Η ΡΑΕ δύναται να
ζητήσει από τον κάτοχο της Άδειας Προμήθειας Φυσικού
Αερίου σε Τελικούς Πελάτες, εντός εύλογης προθεσμίας,
κάθε επιπρόσθετο στοιχείο στο πλαίσιο παρακολούθησης της ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό
αέριο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του νόμου.
ζ. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες υποχρεούται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, να υποβάλει στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους που πλήττεται περισσότερο,
αμέσως μετά τη σύναψη ή τροποποίηση τους, τις συμβάσεις διάρκειας άνω του ενός έτους που συνήψε ή τροποποίησε την 1η Νοεμβρίου 2017 ή μετά την 1η Νοεμ-
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βρίου 2017, οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με τις
συμβάσεις του με τον ίδιο προμηθευτή ή συνδεδεμένες
με αυτόν επιχειρήσεις, αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο του 28 % της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού
αερίου στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία πρέπει να
υπολογίζεται βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων
δεδομένων. Επιπλέον, έως τις 2 Νοεμβρίου 2018, κάθε
κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς
Πελάτες κοινοποιεί στη ΡΑΕ όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις που πληρούν τους ίδιους όρους. Η υποχρέωση
κοινοποίησης δεν καλύπτει πληροφορίες για τις τιμές
και δεν εφαρμόζεται σε τροποποιήσεις που αφορούν
μόνο την τιμή του φυσικού αερίου. Η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις εμπορικές
συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου εξαιρουμένων των πληροφοριών για τις τιμές. Για τους σκοπούς του παρόντος
όρου, ως «κράτος μέλος που πλήττεται περισσότερο»
νοείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 14
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938, το κράτος μέλος στο
οποίο ένα συμβαλλόμενο μέρος μιας δεδομένης σύμβασης έχει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων φυσικού
αερίου ή των πελατών του.
3. Επαρκής ποσότητα φυσικού αερίου
Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή ποσότητα φυσικού αερίου για την κάλυψη των υποχρεώσεων
προμήθειας που αναλαμβάνει μέσω των συμβάσεων
προμήθειας που συνάπτει με Πελάτες.
4. Προμήθεια φυσικού αερίου σε οικιακούς πελάτες
α. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της Άδειας Προμήθειας και εφ΄ όσον προμηθεύει
Οικιακούς Πελάτες, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Πελάτες, καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕ Εγχειρίδιο
Παροχής Υπηρεσιών σε Οικιακούς Πελάτες, στο οποίο
περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα:
i) Η διαδικασία υποβολής παραπόνων και ερωτημάτων
εκ μέρους των Πελατών, η προθεσμία και η διαδικασία
εξυπηρέτησης από τον κάτοχο της Άδειας.
ii) Υποδείξεις προς τους Οικιακούς Πελάτες σχετικά με
την ορθή χρήση Φυσικού Αερίου, τους ενδεχόμενους
κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση αυτή καθώς
και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λαμβάνουν
οι Πελάτες.
iii) Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές με ειδικές ανάγκες, όπως αυτοί ορίζονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
β. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες υποχρεούται να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή κάθε πληροφορίας που
σχετίζεται με την προμήθεια φυσικού αερίου.
5. Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Στοιχείων
Ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες υποχρεούται να δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό του τόπο τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
β) Σημεία εξυπηρέτησης πελατών και τρόπους πλη-
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ρωμής λογαριασμών, εφόσον δεν εξυπηρετεί μόνο Μεγάλους Πελάτες.
γ) Πληροφορίες εταιρικής ταυτότητας και δραστηριότητας.
δ) Περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών.
6. Αδιάλειπτη Παροχή Φυσικού Αερίου
Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες υπέχει τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή
Τελευταίου Καταφυγίου που του επιβάλλονται σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
7. Προμήθεια Φυσικού Αερίου εκτός Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής.
α. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε
Τελικούς Πελάτες εκτός Συστήματος Μεταφοράς και
Δικτύου Διανομής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση,
και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων συμπίεσης ή/και αποσυμπίεσης φυσικού αερίου που του ανήκουν, καθώς και
για τη διαδικασία μεταφοράς συμπιεσμένου φυσικού
αερίου σε Τελικούς Πελάτες, και να τηρεί τη σχετική νομοθεσία. Εφόσον η εν λόγω υποχρέωση δεν καλύπτεται
από προσωπικό του κατόχου Άδειας Προμήθειας, αυτός
υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
για τη λήψη των σχετικών υπηρεσιών από φορέα με
κατάλληλη εμπειρία, όπως ιδίως τον ανά περιοχή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής.
β. Ο κάτοχος Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου
σε Τελικούς Πελάτες υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα
για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
εξασφαλίζοντας στους πελάτες του άμεση απόκριση σε
κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Εφόσον η υποχρέωση άμεσης
απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν καλύπτεται
από προσωπικό του κατόχου Άδειας Προμήθειας, αυτός
υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
για τη λήψη των σχετικών υπηρεσιών από φορέα με
κατάλληλη εμπειρία, όπως ιδίως τον ανά περιοχή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής.
Άρθρο δεύτερο
Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταργείται η υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5815/30.03.2010 απόφαση
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).
2. Οποιαδήποτε αναφορά στην καταργούμενη ανωτέρω απόφαση, νοείται ως αναφορά στην απόφαση αυτή.
Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02034301708180032*

