ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001/2011
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Ο∆ΗΓΙΩΝ 2009/72, 2009/73/ΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
«Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την
κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 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 της 14.8.2009). Οι δραστηριότητες της παραγωγής, της προµήθειας, της αγοράς, της µεταφοράς
και της διανοµής Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της αποθήκευσης και της
υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της αεριοποίησης υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου εντός της
Ελληνικής Επικράτειας ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Οι δραστηριότητες
αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους.

Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν
την ακόλουθη έννοια:
(α) Ανεξάρτητοι ∆ιαχειριστές Μεταφοράς: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόµενα στο
Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στο Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.

(β) Ανεξάρτητοι ∆ιαχειριστές Συστήµατος: Οι διαχειριστές που πιστοποιούνται κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στα άρθρα 13 και 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.
(γ) ∆ηµόσιος Τοµέας: Ο κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 τοµέας (Α'
28).
(δ) ∆ιασυνδεµένο Σύστηµα: Το σύστηµα που αποτελείται από αριθµό συστηµάτων µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µία ή
περισσότερες διασυνδέσεις.
(ε) ∆ιαχειριστής Συστήµατος Ενέργειας: Τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν, κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, καθήκοντα ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, ή ∆ιαχειριστή του ΑΣΦΑ ή ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(στ) ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής: Το νοµικό πρόσωπο που ασκεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, καθήκοντα ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου,
περιλαµβανοµένων των ∆ιαχειριστών των Κλειστών ∆ικτύων ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου.
(ζ) Έλεγχος: ∆ικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα που, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε άλλα,
και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα
άσκησης καθοριστικής επιρροής της δραστηριότητας µιας επιχείρησης, και ιδίως µέσω:
(αα) δικαιωµάτων κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης, (ββ) δικαιωµάτων ή συµβάσεων που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής επί
της σύνθεσης, της ψηφοφορίας ή των αποφάσεων των οργάνων µιας επιχείρησης.
(η) Ενεργειακή ∆ραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μεταφορά, ∆ιανοµή και Προµήθεια Ηλεκτρικής
Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, η Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, «η παραγωγή, η διανοµή και η
προµήθεια θερµικής ενέργειας», η Εκπροσώπηση δυνητικά Συµµετεχόντων παραγωγών ή
καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για ένα ή περισσότερα σηµεία σύνδεσης στην αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας καθώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση
Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
(θ) Ενεργειακή Πενία: Η κατάσταση των καταναλωτών, κατά την οποία, αυτοί ευρίσκονται σε δυσχερή
θέση, λόγω του χαµηλού εισοδήµατος τους, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές τους
δηλώσεις, σε συνδυασµό µε την επαγγελµατική τους κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση και
ειδικών καταστάσεων υγείας, να καλύψουν τις δαπάνες για τις εύλογες ανάγκες εφοδιασµού τους σε
ηλεκτρική ενέργεια ή Φυσικό Αέριο, καθώς οι δαπάνες αυτές αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του
διαθέσιµου εισοδήµατός τους.
(ι) Ευάλωτοι Πελάτες: Οι Καταναλωτές που εντάσσονται στις κατηγορίες πελατών που περιγράφονται
στο άρθρο 52 του παρόντος.
(ια) Κέντρα ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (Κ/∆): Οι κλειστού τύπου (εντός κτιρίου) υποσταθµοί
υποβιβασµού της τάσης από υψηλή σε µέση σε εντός σχεδίου περιοχές και γενικώς σε οικιστικές
περιοχές, καθώς και σε κάθε άλλου είδους πολεοδοµικό ιστό, των οποίων η σύνδεση µε τα δίκτυα
υψηλής τάσης και µέσης τάσης είναι αµιγώς υπόγεια.
(ιβ) Κλειστά ∆ίκτυα ∆ιανοµής Ενέργειας: Το ∆ίκτυο ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και τα δίκτυα
διανοµής που ορίζονται µε το άρθρο 131.
(ιγ) Σύστηµα Μεταφοράς: Τα Συστήµατα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα Συστήµατα
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου περιλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου
(ΑΣΦΑ).

(ιδ) Πελάτης ή Καταναλωτής: Ο Πελάτης Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένων των ΕΠΑ ή/και ο
Πελάτης ηλεκτρικής ενέργειας «ή/και ο Πελάτης θερµικής ενέργειας», εξαιρουµένων των ∆ιαχειριστών
Συστηµάτων και ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς ή
∆ικτύων ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για τους σκοπούς αυτού του νόµου οι πελάτες διακρίνονται
σε πελάτες χονδρικής και σε τελικούς πελάτες, σε επιλέγοντες και µη επιλέγοντες και σε οικιακούς και
µη οικιακούς.
(ιε) Πελάτης χονδρικής: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προµηθεύεται Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική
ενέργεια µε σκοπό τη µεταπώλησή τους εντός ή εκτός του συστήµατος όπου είναι εγκατεστηµένο.
(ιστ) Τελικός Πελάτης: 1) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική
ενέργεια «ή θερµική ενέργεια» αποκλειστικά για δική του χρήση, και 2) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που αγοράζει Ηλεκτρική Ενέργεια µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων (Η/Ο).
(ιζ) Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια για δική του οικιακή
κατανάλωση, αποκλειοµένων των εµπορικών ή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
(ιη) Μη Οικιακός Πελάτης: Ο Πελάτης που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν
προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένων των πελατών χονδρικής και των
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
(ιθ) Επιλέγων Πελάτης: Ο Πελάτης που δικαιούται να επιλέγει Προµηθευτή ή αγοράζει απευθείας
Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
(κ) Προγράµµατα Ανάπτυξης: Τα δεκαετή προγράµµατα ανάπτυξης των δικτύων µεταφοράς Φυσικού
Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 και 108.
(κα) Προµήθεια: Η πώληση, περιλαµβανοµένης της µεταπώλησης, Φυσικού Αερίου
(περιλαµβανοµένου του συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου και του ΥΦΑ, ακόµη και για λόγους χρήσης
του ως καυσίµου σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς) «και ηλεκτρικής ή θερµικής
ενέργειας σε Πελάτες»
(κβ) Προµηθευτής: Το φυσικό και νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα Προµήθειας Φυσικού
Αερίου ή και Ηλεκτρικής Ενέργειας «ή και θερµικής ενέργειας».
(κγ) Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων: Τα τιµολόγια για τη χρέωση των Βασικών
∆ραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και τα τιµολόγια για τη χρέωση χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς
και του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
«(κδ) Υπεύθυνος Συµµόρφωσης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ορίζεται για τον έλεγχο
συµµόρφωσης του οικείου ∆ιαχειριστή προς το πρόγραµµα συµµόρφωσης, όταν και όπου αυτό
απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος».
(κε) Ασφάλεια: νοείται, τόσο η ασφάλεια του εφοδιασµού και της παροχής Φυσικού Αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και η τεχνική ασφάλεια.
(κστ) Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920 (Α' 37).
(κζ) Φορέας Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης Η/Ο: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση υποδοµών φόρτισης για τις οποίες προµηθεύεται Ηλεκτρική
Ενέργεια µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.
2. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στο Φυσικό Αέριο:

(α) Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ): Σύστηµα Φυσικού Αερίου που δεν εντάσσεται στο
Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ανεξαρτήτως διασύνδεσης µε το Σύστηµα αυτό.
(β) Ανώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη (ΑΘ∆): Η ποσότητα θερµότητας που παράγεται από την πλήρη
στοιχειοµετρική καύση, µε αέρα, ενός (Ί) κανονικού κυβικού µέτρου Φυσικού Αερίου σε σταθερή
απόλυτη πίεση 1,01325 bar, όταν η αρχική θερµοκρασία του καυσίµου µίγµατος και η τελική
θερµοκρασία των προϊόντων της καύσης θεωρείται ότι είναι είκοσι πέντε (25) βαθµοί Κελσίου και το
παραγόµενο, κατά την καύση, νερό βρίσκεται συµπυκνωµένο στην υγρή κατάσταση. Ως κανονικό
κυβικό µέτρο νοείται η ποσότητα µάζας Φυσικού Αερίου που, υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325
bar και θερµοκρασίας µηδέν (0) βαθµών Κελσίου, καταλαµβάνει όγκο ενός (1) κυβικού µέτρου.
(γ) Απευθείας Γραµµή: Αγωγός Φυσικού Αερίου, συµπληρωµατικός του ΕΣΦΑ ή άλλου ΑΣΦΑ, τον
οποίο κατασκευάζουν οι Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου για τον εφοδιασµό των Επιλεγόντων Πελατών
τους ή οι Επιλέγοντες Πελάτες για τον εφοδιασµό τους από Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου και ο οποίος
δεν εντάσσεται στο ΕΣΦΑ ή σε άλλον ΑΣΦΑ. Οι Απευθείας Γραµµές αποτελούν ΑΣΦΑ και µπορούν
να τροφοδοτούνται από το ΕΣΦΑ, από άλλο ΑΣΦΑ ή από Σύστηµα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας.
(δ) Βασικές ∆ραστηριότητες Φυσικού Αερίου: Η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης ΥΦΑ και Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
(ε) ∆ιανοµή Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου µέσω αγωγών, εκτός των αγωγών πίεσης
σχεδιασµού άνω των 19 barg, µε σκοπό την τροφοδότηση Πελατών, µη συµπεριλαµβανοµένης της
Προµήθειας.
(στ) ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ: Ο κάτοχος Άδειας ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ.
(ζ) ∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ (∆ΕΣΦΑ ΑΕ): Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 67.
(ζ1) ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
διεκπεραιώνει το έργο της µεταφοράς Φυσικού Αερίου και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη
συντήρηση και, αν χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε µία
δεδοµένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα, και για τη
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση
µεταφοράς Φυσικού Αερίου.
(η) ∆ιαχωρισµένος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 62 του παρόντος.
(θ) ∆ίκτυο ∆ιανοµής: Οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυµπίεσης και µετρήσεων και ο εξοπλισµός και
οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για ∆ιανοµή ή που απαιτούνται για τη
διοχέτευση του Φυσικού Αερίου από Σύστηµα Μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών.
(θ1) ∆ίκτυο ∆ιανοµής Αττικής: Το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να
αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που
ορίζεται µε την υπ' αριθµ. ∆1/18887/6.11.2001 υπουργική απόφαση (Β' 1521) και εκτείνεται µέχρι τις
εγκαταστάσεις των καταναλωτών.
(θ2) ∆ίκτυο ∆ιανοµής Θεσσαλονίκης: Το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να
αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που
ορίζεται µε την υπ' αριθ. ∆1/Γ/Φ7/11819 υπουργική απόφαση (Β' 1086) και εκτείνεται µέχρι τις
εγκαταστάσεις των καταναλωτών.
(θ3) ∆ίκτυο ∆ιανοµής Θεσσαλίας: Το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να
αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που

ορίζεται µε την υπ' αριθµ. ∆1/Γ/Φ7/11818 υπουργική απόφαση (Β' 1087) και εκτείνεται µέχρι τις
εγκαταστάσεις των καταναλωτών.
(θ4) ∆ίκτυο ∆ιανοµής Λοιπής Ελλάδος: Το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που έχει ήδη αναπτυχθεί σύµφωνα µε
πρόγραµµα ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο
πρόγραµµα ανάπτυξης, εκτός των γεωγραφικών ορίων των ∆ικτύων ∆ιανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας και εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.
(ι) Εγκατάσταση Αποθήκευσης: Εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση Φυσικού
Αερίου. Ως Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης θεωρούνται και τα τµήµατα των Εγκαταστάσεων ΥΦΑ που
χρησιµοποιούνται για αποθήκευση, εξαιρουµένου του µέρους αυτών που χρησιµοποιείται για
προσωρινή αποθήκευση, επαναεριοποίηση του ΥΦΑ και έγχυσή του σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου. ∆εν περιλαµβάνονται εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού
Αερίου αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του.
(ια) Εγκατάσταση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ): Σταθµός που χρησιµοποιείται για την
εισαγωγή, εκφόρτωση και αεριοποίηση του ΥΦΑ και για την υγροποίηση Φυσικού Αερίου,
συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών υπηρεσιών και της προσωρινής αποθήκευσης, που είναι
αναγκαία για την επαναεριοποίησή του και την έγχυσή του σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
∆εν περιλαµβάνονται τα τµήµατα της εγκατάστασης που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
αποθήκευση.
(ιβ) Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ): Το Σύστηµα Φυσικού Αερίου που ορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρόντος.
(ιγ) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)
(ιγ1) Εταιρείες ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α): Οι εταιρείες που «προκύπτουν» σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 80A και ασκούν τις δραστηριότητες του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής.»
(ιγ2) Εταιρείες Παροχής Αερίου (υφιστάµενες ΕΠΑ): Οι εταιρείες µε την επωνυµία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»,
«ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.», που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995.
(ιγ3) Εταιρείες Προµήθειας Αερίου (νέες ΕΠΑ): Οι εταιρείες που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 80A και ασκούν τη δραστηριότητα της Προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(ιδ) Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες δραστηριότητες: Παραγωγής, Μεταφοράς, ∆ιανοµής, Προµήθειας, Αγοράς, Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου, ή προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ και είναι υπεύθυνο για τα
εµπορικά και τεχνικά καθήκοντα ή / και τα καθήκοντα συντήρησης τα σχετικά µε τις δραστηριότητες
αυτές. Στον ορισµό αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι Πελάτες που αγοράζουν Φυσικό Αέριο για δική τους
χρήση.
(ιε) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή όµιλος
επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, όπου: (αα) το ίδιο πρόσωπο ή τα ίδια πρόσωπα δικαιούνται, άµεσα ή
έµµεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και (ββ) η εν λόγω επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων ασκούν
τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες Μεταφοράς, ∆ιανοµής, ΥΦΑ και αποθήκευσης και
τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(ιστ) Λειτουργός της ΕΑΦΑ: Το νοµικό πρόσωπο που είναι αρµόδιο για την οργάνωση και λειτουργία
της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86.
(ιζ) Μεγάλος Πελάτης: Πελάτης, ο οποίος προµηθεύεται εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12)
διαδοχικών µηνών, ποσότητα τουλάχιστον 100.000 Μ\Λ/ΓΙ ΑΘ∆, ανάθεση κατανάλωσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82.

(ιη) Μεταφορά Φυσικού Αερίου: Η διοχέτευση Φυσικού Αερίου µέσω δικτύου αγωγών πίεσης
σχεδιασµού άνω των 19 barg µε σκοπό την παροχή Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, µη
συµπεριλαµβανοµένης της Προµήθειας.
(ιθ) Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Η επιχείρηση που είναι Κάθετα ή Οριζόντια
Ολοκληρωµένη.
(κ) Οριζόντια Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου: Επιχείρηση που ασκεί τουλάχιστον µία από
τις δραστηριότητες παραγωγής, Μεταφοράς, ∆ιανοµής, Προµήθειας, Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου ή
προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ και (τουλάχιστον) µία άλλη (επιχειρηµατική)
δραστηριότητα εκτός του τοµέα του Φυσικού Αερίου.
(κα) Ποσότητα Φυσικού Αερίου: Η ποσότητα του Φυσικού Αερίου που µετράται σε κιλοβατώρες (kWh)
ΑΘ∆, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.
(κβ) Προµηθευτής: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί νόµιµα τη δραστηριότητα Προµήθειας
Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος.
(κβ1) «Προστατευόµενοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί Πελάτες που είναι συνδεδεµένοι
µε δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόµενοι καταναλωτές φυσικού αερίου και οι
κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισµού 994/2010.»
(κγ) Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: Οι αγωγοί και οι κλάδοι πίεσης σχεδιασµού άνω των 19
barg, οι εγκαταστάσεις µετρήσεων, συµπίεσης και αποσυµπίεσης, ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις
ελέγχου και συντήρησης, που απαιτούνται για τη µεταφορά Φυσικού Αερίου από τα σηµεία έγχυσης
προς άλλο Σύστηµα Φυσικού Αερίου, ∆ίκτυο ∆ιανοµής ή εγκαταστάσεις Πελατών.
(κδ) Σύστηµα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήµατα Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ, οι Εγκαταστάσεις
Αποθήκευσης.
(κε) Φυσικό Αέριο: Το καύσιµο αέριο που εξάγεται από γεωλογικούς σχηµατισµούς και αποτελείται
κυρίως από µεθάνιο (τουλάχιστον 75% σε αναλογία γραµµοµορίων) και από υδρογονάνθρακες
υψηλότερου µοριακού βάρους και ενδεχοµένως από µικρές ποσότητες αζώτου, διοξειδίου του
άνθρακα, οξυγόνου και ίχνη άλλων ενώσεων και στοιχείων, στο οποίο µπορεί να έχουν προστεθεί και
οσµητικές ουσίες. Ως Φυσικό Αέριο νοείται το ανωτέρω µίγµα σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν
περιέλθει, µε µεταβολή των φυσικών συνθηκών, όπως συµπίεση, ψύξη ή οποιαδήποτε άλλη
µεταβολή, συµπεριλαµβανοµένης της υγροποίησης (Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο - ΥΦΑ).
(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις για τη χρήση
Συστήµατος Φυσικού Αερίου «ή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου».
3. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στην ηλεκτρική ενέργεια:
(α) Αποκεντρωµένη Παραγωγή: Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες παραγωγής που
συνδέονται στο δίκτυο διανοµής.
(β) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.): Οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η
αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιοµάζα, τα αέρια
που εκλύονται από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού, τα
βιοαέρια, η γεωθερµική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς
σταθµούς.
(γ) Απευθείας γραµµή: είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνδέει µια αποµονωµένη µονάδα
παραγωγής µε έναν αποµονωµένο πελάτη είτε η γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει έναν
παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας µε µία επιχείρηση προµήθειας ηλεκτρικής ενεργείας, η οποία

προµηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές επιχειρήσεις και επιλέγοντες Πελάτες.
Οι απευθείας γραµµές δεν εντάσσονται στο Σύστηµα Μεταφοράς ή στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής.
(δ) Αποµονωµένο Μικροδίκτυο: είναι το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη ∆ιασυνδεδεµένου
Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας µικρότερη των 500
GWh.
(ε) Αυτοπαραγωγός: είναι ο παραγωγός, ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως για δική του
χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας αυτής στο σύστηµα µεταφοράς ή στο δίκτυο
διανοµής.
(στ) ∆ιαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών: η διαδικασία µε την οποία καλύπτονται
προγραµµατισµένες πρόσθετες ανάγκες και ανάγκες αντικατάστασης δυναµικού µε προµήθειες από
νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής.
(ζ) ∆ιανοµή ηλεκτρικής ενέργειας: η µεταφορά µέσω δικτύου διανοµής υψηλής, σε περίπτωση που
έχει ειδικά καθορισθεί ότι ανήκουν στο δίκτυο διανοµής, µέσης και χαµηλής τάσης της ηλεκτρικής
ενεργείας που εγχέεται σε αυτό από το διασυνδεδεµένο µε αυτό σύστηµα µεταφοράς και τις µονάδες
παραγωγής που συνδέονται άµεσα στο δίκτυο διανοµής µε σκοπό την παράδοσή της σε πελάτες, µη
συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας.
(η) διασυνδεδεµένο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας: ένα σύνολο συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µία ή περισσότερες διασυνδέσεις.
(θ) διασύνδεση: είναι οι γραµµές, οι εγκαταστάσεις και οι µετρητές που χρησιµοποιούνται για τη
µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς από ή προς την
Ελληνική Επικράτεια, καθώς και µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής.
(ι) ∆ιαχειριστής δικτύου διανοµής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
λειτουργία, τη συντήρηση, την παροχή πρόσβασης σε πελάτες και παραγωγούς που συνδέονται σε
αυτό και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής σε µία δεδοµένη περιοχή και, κατά
περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα διανοµής και συστήµατα µεταφοράς, και για τη
µακροπρόθεσµη ικανότητα του δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.
(ια) ∆ιαχειριστής συστήµατος µεταφοράς: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο
για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς σε
µία δεδοµένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα, και για την
µακροπρόθεσµη ικανότητα του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(ιβ) ∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών: Οι γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και οι
εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που
περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του ν. 2338/1995 (Α' 202) και οι οποίες, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ίδιου νόµου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την
εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ», καθώς και οι µελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός
διανοµής της ίδιας έκτασης, αποτελούν το ∆ίκτυο του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ίκτυο ∆ΑΑ) και
δεν εντάσσονται στο ∆ίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2773/1999.
(ιγ) ∆ραστηριότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας: είναι καθεµία από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
παραγωγής, Μεταφοράς, ∆ιανοµής, Προµήθειας και Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(ιδ) Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ): είναι το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας της ∆ΕΗ ΑΕ που είναι εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο αποτελείται από
γραµµές µέσης και χαµηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από
γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το ∆ίκτυο, εκτός από
το δίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ µέσω των υποσταθµών υψηλής

τάσης και µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο µεταξύ Συστήµατος και ∆ικτύου αποτελεί το διακοπτικό µέσο
που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του µετασχηµατιστή ισχύος του υποσταθµού και το οποίο αποτελεί
στοιχείο του ∆ικτύου. Για τις περιοχές, στο δίκτυο διανοµής των οποίων ανήκουν γραµµές ΥΤ, το όριο
µεταξύ συστήµατος και δικτύου διανοµής καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση των
∆ιαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ και γνώµη των Κυρίων του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ.
(ιε) Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ): είναι οι γραµµές υψηλής τάσης, οι
εγκατεστηµένες στην Ελληνική Επικράτεια διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι
εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την οµαλή, ασφαλή και
αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθµό παραγωγής σε έναν υποσταθµό, από
έναν υποσταθµό σε έναν άλλο ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Τα έργα διασύνδεσης Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε το ΕΣΜΗΕ εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ. Στο Σύστηµα Μεταφοράς δεν
περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις
υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, καθώς και τα δίκτυα των µη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών.
(ιστ) Ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης: η συνολική ή ολοκληρωµένη προσέγγιση
στόχος της οποίας είναι να επηρεάσει την ποσότητα και το χρονικό προγραµµατισµό της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενεργείας µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενεργείας και των φορτίων
αιχµής, δίνοντας το προβάδισµα στις επενδύσεις για µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας ή άλλα µέτρα
όπως οι συµβάσεις προµήθειας µε δικαίωµα διακοπής, έναντι των επενδύσεων για την αύξηση του
δυναµικού παραγωγής, εάν οι πρώτες από τις προαναφερόµενες επενδύσεις αποτελούν την
αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη εναλλακτική λύση, λαµβανοµένων υπόψη του θετικού
περιβαλλοντικού αντικτύπου που προκύπτει από τη µειωµένη κατανάλωση ενεργείας και των
συναφών πτυχών της ασφάλειας του εφοδιασµού και του κόστους διανοµής.
(ιζ) Επικουρική υπηρεσία: κάθε υπηρεσία που είναι αναγκαία για τη διαχείριση συστήµατος µεταφοράς
ή δικτύου διανοµής, όπως η ρύθµιση της τάσης, η ρύθµιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η
παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του Συστήµατος Μεταφοράς, µετά από διακοπή και η
παρακολούθηση της διακύµανσης του φορτίου.
(ιη) Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί τουλάχιστον µία από
τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, προµήθεια, ή αγορά ηλεκτρικής
ενεργείας και είναι υπεύθυνο για τα εµπορικά και τεχνικά καθήκοντα ή /και τα καθήκοντα συντήρησης
τα σχετικά µε τις δραστηριότητες αυτές. Στον ορισµό αυτόν δεν περιλαµβάνονται οι τελικοί πελάτες.
(ιθ) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενεργείας: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή
όµιλος επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα δικαιούνται,
άµεσα ή έµµεσα, να ασκούν τον Έλεγχο, και όπου η εν λόγω επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων
ασκούν τουλάχιστον µία από τις δραστηριότητες µεταφοράς ή διανοµής, και τουλάχιστον µία από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
(κ) Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός: ο προγραµµατισµός των επενδυτικών αναγκών όσον αφορά
το δυναµικό παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής σε µακροπρόθεσµη βάση, προκειµένου να
καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα και να εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός των
πελατών.
(κα) Μεταφορά ηλεκτρικής ενεργείας: η Μεταφορά µέσω συστήµατος υπερυψηλής και υψηλής τάσης
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από µονάδες παραγωγής που συνδέονται άµεσα σε αυτό,
καθώς και αυτής που εγχέεται σε αυτό µέσω των διασυνδέσεών του µε όµορα συστήµατα µεταφοράς
µε σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε τελικούς πελάτες άµεσα συνδεδεµένους στο σύστηµα
αυτό, σε όµορα συστήµατα µεταφοράς µε τα οποία διασυνδέεται και σε δίκτυα διανοµής, µη
συµπεριλαµβανοµένης όµως της προµήθειας.
(κβ) Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά: είναι τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας των οποίων το δίκτυο
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το Σύστηµα Μεταφοράς και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής της
ηπειρωτικής χώρας.

(κγ) Μικρό αποµονωµένο σύστηµα: είναι το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Μη ∆ιασυνδεδεµένου
Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας µικρότερη των 3000
GWh και το οποίο ποσοστό κάτω του 5 % της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση µε
άλλα συστήµατα.
(κδ) Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας: η επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που είναι
κάθετα ή οριζόντια ολοκληρωµένη.
(κε) Οριζόντια Ολοκληρωµένη επιχείρηση: η επιχείρηση που ασκεί µία τουλάχιστον από τις
δραστηριότητες παραγωγής µε σκοπό την πώληση ή µεταφορά ή διανοµή ή προµήθεια ηλεκτρικής
ενεργείας, και µια δραστηριότητα εκτός του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
(κστ) Παράγωγο ηλεκτρικής ενεργείας: χρηµατοπιστωτικό µέσο που προσδιορίζεται στα σηµεία 5, 6 ή
7 του τµήµατος Γ' του παραρτήµατος I της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων [ΕΕL 145,
30.4.2004], όπου το µέσο αυτό σχετίζεται µε την ηλεκτρική ενέργεια.
(κζ) Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική
ενέργεια.
(κη) Πρόσβαση: είναι η σύνδεση µε το Σύστηµα Μεταφοράς και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας και η χρήση αυτών.
(κθ) Σύµβαση Προµήθειας ηλεκτρικής ενεργείας: η σύµβαση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενεργείας,
µη συµπεριλαµβανοµένου παραγώγου ηλεκτρικής ενέργειας.
(λ) Χρήστης συστήµατος: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που τροφοδοτεί µε ηλεκτρική ενέργεια ένα
σύστηµα µεταφοράς ή δίκτυο διανοµής ή που τροφοδοτείται από ένα τέτοιο σύστηµα ή δίκτυο.
4. Ορισµοί που αναφέρονται ιδίως στη θερµική ενέργεια:
(α) ∆ιανοµή Θερµικής Ενέργειας: Η διοχέτευση Θερµικής Ενέργειας µέσω ∆ικτύου ∆ιανοµής Θερµικής
Ενέργειας µε σκοπό την τροφοδότηση τρίτων καταναλωτών (τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη).
(β) ∆ίκτυο ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας: Οι αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι εγκαταστάσεις µετρήσεων, ο
εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης και οι λοιπές εγκαταστάσεις που
απαιτούνται για τη ∆ιανοµή Θερµικής Ενέργειας.
(γ) Θερµική Ενέργεια: Η θερµική ή ψυκτική ενέργεια.
5. (πρώην 4). Κατά τα λοιπά, για την εφαρµογή των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους του παρόντος
νόµου, ισχύουν οι ορισµοί των διατάξεων του ν. 2773/1999 (Α' 286), όπως ισχύει, καθώς και των
σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότησή τους.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3
Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές
1. Η άσκηση Ενεργειακών ∆ραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού
της χώρας. Ο µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη του τα υπάρχοντα και
πιθανολογούµενα ενεργειακά αποθέµατα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, το διακοινοτικό
πρόγραµµα ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τις τάσεις της διεθνούς
αγοράς ενέργειας και αποσκοπεί: (α) Στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς
ενέργειας µέσω της αύξησης του διασυνοριακού εµπορίου, ώστε να επιτευχθούν, ανταγωνιστικές
τιµές, υψηλότερα πρότυπα παρεχόµενων υπηρεσιών, βελτίωση της αποδοτικότητας του τοµέα και
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασµού και η αειφορία. (β) Στην ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας και την εφαρµογή βιώσιµης πολιτικής για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής
εσωτερικής αγοράς. (γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής των κατάλληλων οικονοµικά
αποτελεσµατικών κινήτρων στους παραγωγούς για επενδύσεις σε νέες περισσότερο αποδοτικές και
φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και της λήψης των κατάλληλων µέτρων για την ενθάρρυνση των
καταναλωτών στην αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. (δ) Στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, µε
κύριο στόχο την ενσωµάτωση των αποµονωµένων δικτύων στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και τη
δηµιουργία µίας ενιαίας εθνικής και ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. (ε) Στη βελτίωση της
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και την επίτευξη υγιούς
ανταγωνισµού µε στόχο τη µείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των Χρηστών και Πελατών.
(στ) Στην καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας µε τη διαµόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. Ο
µακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασµός διαµορφώνεται σε δεκαετή κυλιόµενη βάση και προσλαµβάνει
τη µορφή απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία
γνωστοποιείται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Πριν από την έκδοση της
σχετικής απόφασης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ζητά τη γνώµη
της ΡΑΕ και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και δύναται να ζητήσει τη γνώµη των
παραγωγικών φορέων και ειδικών επιστηµόνων.
2. Το Κράτος µεριµνά για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του
ενεργειακού τοµέα, για την εξασφάλιση, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού, της παροχής τεχνικά
αξιόπιστης και οικονοµικά προσιτής ενέργειας στους καταναλωτές, για την καταπολέµηση της
Ενεργειακής Πενίας και για την εφαρµογή των κανόνων της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και της αγοράς Φυσικού Αερίου.
3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες υποχρεούνται: (α) Να ασκούν τη
δραστηριότητά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και τις πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή της και τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις άδειές τους. (β) Να τηρούν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης,
της αµεροληψίας και της µη διάκρισης των Χρηστών και των Πελατών, ιδίως για τις υπηρεσίες που
παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωµάτων. (γ) Να λειτουργούν και να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους κατά τρόπον ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας,
εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους ανατίθενται. (δ) Να
ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να µη θίγονται τα δικαιώµατα των Πελατών,
όπως αυτά εξειδικεύονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και µε τις πράξεις που εκδίδονται κατ'

εξουσιοδότησή του. (ε) Να παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας κατ' εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 3855/2010 (Α' 95) και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. (στ) Να
εφαρµόζουν τα µέτρα για την καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας και την προστασία των
Ευάλωτων Πελατών. (ζ) Να παρέχουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που τους ζητούνται στο
πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, εντός των προθεσµιών που τίθενται µε τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.
4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η ΡΑΕ ασκούν τις αρµοδιότητες
που τους ανατίθενται µε τον παρόντα νόµο και τις πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του µε
τέτοιο τρόπο ώστε: (α) Να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από τις επιπτώσεις των Ενεργειακών
∆ραστηριοτήτων, να διασφαλίζεται η ενεργειακή αποδοτικότητα, η προστασία του κλίµατος και η
βιώσιµη και ισόρροπη ανάπτυξη. (β) Να ικανοποιείται το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της χώρας
και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια εφοδιασµού και το αδιάλειπτο της τροφοδοσίας σε ενέργεια,
σύµφωνα µε την οικονοµικά βέλτιστη από τις διαθέσιµες τεχνολογίες. (γ) Να ελέγχεται, αν οι κάτοχοι
άδειας που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας, µπορούν να χρηµατοδοτούν τις
δραστηριότητες για τις οποίες τους χορηγήθηκε άδεια. (δ) Να προάγεται η εφαρµογή ενεργειακά
αποδοτικών και οικονοµικά αποτελεσµατικών µεθόδων και πρακτικών από τους κατόχους αδειών,
καθώς και η ενεργειακά αποδοτική και οικονοµικά αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας που
προµηθεύονται οι πελάτες. (ε) Να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας και η
εύρυθµη λειτουργία αυτής, σύµφωνα µε το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. (στ) Να
προστατεύονται τα συµφέροντα των Πελατών και ιδιαίτερα των Ευάλωτων Πελατών, ιδίως σε σχέση
µε τις τιµές, τη διαφάνεια των τιµολογίων και των χρεώσεων, τους όρους προµήθειας ενέργειας, την
ασφάλεια εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών παροχής
ενέργειας και να ασκείται αποτελεσµατικά το δικαίωµα των Πελατών να επιλέγουν Προµηθευτή. (ζ) Να
λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι άδειας για την έρευνα, ανάπτυξη
και χρήση νέων τεχνικών, µεθόδων και διαδικασιών κατά την άσκηση των Ενεργειακών
∆ραστηριοτήτων. (η) Να προστατεύεται το κοινό από κινδύνους που δηµιουργούνται από τις
Ενεργειακές ∆ραστηριότητες και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όσων απασχολούνται
στις δραστηριότητες αυτές. (θ) Να υλοποιούνται τα µέτρα που θεσπίζονται µε το Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την καταπολέµηση της Ενεργειακής Πενίας σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς, τόσο του δηµοσίου τοµέα, όσο και του ιδιωτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)
Άρθρο 4
1. Ο έλεγχος, η ρύθµιση και η εποπτεία της αγοράς ενέργειας, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ασκούνται από τη ΡΑΕ, η οποία
συστάθηκε µε το ν. 2773/1999 και αποτελεί την εθνική ρυθµιστική αρχή σε θέµατα ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου, κατά την έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ.
2. Η ΡΑΕ ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ' του Πρώτου Μέρους και αυτές
που της χορηγούνται επιπρόσθετα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σε άλλα σηµεία του.

Άρθρο 5
Νοµική φύση της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή µε έδρα την Αθήνα, έχει νοµική προσωπικότητα και
παρίσταται αυτοτελώς σε δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννοµες
σχέσεις που την αφορούν. Η ΡΑΕ υπόκειται µόνο σε κοινοβουλευτικό και σε δικαστικό έλεγχο.

Άρθρο 6
∆ιοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια ΡΑΕ
1. Η ΡΑΕ έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και δικό της προϋπολογισµό, κατά την εκτέλεση
του οποίου διαθέτει πλήρη αυτονοµία.
2. Ο προϋπολογισµός της ΡΑΕ προσαρτάται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η εκτέλεσή του παρακολουθείται από την Επιτροπή του
Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού του Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής.
Η ΡΑΕ δύναται, µε απόφασή της, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους που διανύεται να µεταφέρει
κονδύλια µεταξύ λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογισµού που εγκρίνεται κατά το προηγούµενο
εδάφιο, µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το συνολικό ύψος του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού.
3. Η ΡΑΕ συντάσσει ετησίως, έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε τη δραστηριότητά
της και την εκπλήρωση των καθηκόντων της, απαριθµώντας τα µέτρα που ελήφθησαν και τα
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν για καθένα από τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές της. Η έκθεση
αυτή υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπρόσθετα, η έκθεση αυτή δηµοσιεύεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Στην ετήσια έκθεση
πεπραγµένων της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνεται και απολογισµός ως προς την εκτέλεση
του προϋπολογισµού της.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις.

Άρθρο 7
Σύνθεση της ΡΑΕ
1. Η ΡΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) µέλη, στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο Πρόεδρος και δύο (2)
Αντιπρόεδροι, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους
ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας της ΡΑΕ, καθώς και εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας.
2. Τα µέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ύστερα από προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε τέσσερις (4), τουλάχιστον, ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας και προτείνονται στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των
Ελλήνων για διορισµό. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται το αργότερο εξήντα (60) ηµέρες πριν από την
υποβολή της πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς την
ως άνω Επιτροπή και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα µέσα σε
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών. Ο αριθµός και τα στοιχεία
των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη µη δηµοσιοποίησή τους, καθώς και η πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς την Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας για διορισµό, δηµοσιεύονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί
επί της πρότασης εντός τριάντα (30) ηµερών και η γνωµοδότηση αυτή αναρτάται στην επίσηµη
ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής, τα συγκεκριµένα τρία (3)
µέλη που έχουν προταθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τις

θέσεις του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου και του Β' Αντιπροέδρου διορίζονται στην αντίστοιχη θέση
µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Τα λοιπά µέλη για τα οποία έχει γνωµοδοτήσει θετικά η
Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Η διαδικασία επιλογής των µελών της ΡΑΕ της παρούσας παραγράφου
εφαρµόζεται µετά τη λήξη της θητείας εκάστου εκ των εν ενεργεία, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου, µελών της.
3. Η θητεία των µελών της ΡΑΕ είναι πενταετής. Κανένα µέλος της ΡΑΕ δεν µπορεί να υπηρετήσει για
περισσότερες από δύο (2) θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη της ΡΑΕ δεν
ανακαλούνται. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας µέλους της ΡΑΕ κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η
θέση του, διορίζεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2, νέο µέλος για πλήρη θητεία,
εφόσον µέχρι την κανονική λήξη της θητείας του µέλους του οποίου η θέση κενώθηκε υπολείπεται
διάστηµα µικρότερο των δύο (2) ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το νέο µέλος διορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας του µέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Η ΡΑΕ συνεχίζει να λειτουργεί, όχι
όµως πέρα από ένα εξάµηνο, αν κάποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για
οποιονδήποτε λόγο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία.
4. Στη Ρ.Α.Ε. συνιστάται µία (1) θέση ειδικού συµβούλου του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. για θέµατα
ενέργειας. Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστηµονική του κατάρτιση
και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα ενέργειας. Ο ειδικός σύµβουλος διορίζεται
µε απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Η σύµβαση του ειδικού
συµβούλου λήγει µε τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών
του ειδικού συµβούλου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Ο ειδικός
σύµβουλος δύναται να συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας της ΡΑ.Ε. χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Η σχετική δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών, βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Ρ.Α.Ε..

Άρθρο 8
Λειτουργία της ΡΑΕ
1. Η ΡΑΕ συνέρχεται σε συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζεται
ειδικότερα στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της.
2. Η ΡΑΕ συνεδριάζει νοµίµως εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ
των Αντιπροέδρων ως προεδρεύων και τρία (3) τουλάχιστον µέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση που θέµα της ηµερήσιας διάταξης είναι η επιβολή κύρωσης, η ΡΑΕ συνεδριάζει νοµίµως
εφόσον µετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου
ή ενός εκ των Αντιπροέδρων ως προεδρεύοντος.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, εάν αυτός απουσιάζει, του
προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, εκτός από τις περιπτώσεις που η λαµβανόµενη απόφαση συνεπάγεται
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
4. Κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τις συνεδριάσεις της ΡΑΕ ρυθµίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της.
5. Η συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε. είναι υποχρεωτική, εκτός εάν Μέλος έχει
δηλώσει στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε., πριν από τη συνεδρίαση, κώλυµα συµµετοχής του σε αυτήν, ή
αδυναµία συµµετοχής για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 9

Αρµοδιότητες του Προέδρου της ΡΑΕ
1. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ εκπροσωπεί την Αρχή στις σχέσεις της µε τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες
αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και έχει, δυνάµει του παρόντος νόµου,
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της ΡΑΕ, την
ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρµοδιότητες και ιδίως:
(α) Προΐσταται της Γραµµατείας και όλων των υπηρεσιών της ΡΑΕ και διευθύνει το έργο τους.
(β) Είναι ο υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάµενος του προσωπικού που απασχολείται µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γραµµατεία της ΡΑΕ.
(γ) Εκδίδει τις ατοµικές πράξεις που αφορούν σε θέµατα του προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ,
εκτός από αυτές για τις οποίες αρµόδια είναι τα αντίστοιχα συµβούλια ή η ΡΑΕ.
(δ) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ΡΑΕ.
(ε) Προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις για την εφαρµογή των αποφάσεων της ΡΑΕ και µπορεί να
προβαίνει σε κατάρτιση συµβάσεων αξίας µέχρι του ποσού για το οποίο επιτρέπεται προσφυγή στη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α' 147). Η αρµοδιότητα αυτή
µπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη ΡΑΕ.
(στ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, όπως ειδικότερα
καθορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας της.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του Προέδρου της ΡΑΕ, αυτός αναπληρώνεται από τον Α'
Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος
της ΡΑΕ ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει µπορεί να αναθέτει τη δικαστική ή εξώδικη
εκπροσώπηση της Αρχής για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών σε
άλλο µέλος της ΡΑΕ ή σε µέλος της Γραµµατείας της.
2. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η ΡΑΕ δύναται, µε απόφασή της, να συγκροτεί επιτροπές και
οµάδες για την εξέταση και έρευνα θεµάτων ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε τις
αρµοδιότητες της ΡΑΕ. Στις, κατά το προηγούµενο εδάφιο, συγκροτούµενες επιτροπές και οµάδες
µπορούν, άνευ άλλης διαδικασίας, να συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι µέλη της Γραµµατείας
της ΡΑΕ.
Οι εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και των οµάδων της παρούσας παραγράφου
υποβάλλονται στον Πρόεδρο της ΡΑΕ, ο οποίος δύναται να αποφασίσει τη δηµόσια ανακοίνωση των
συµπερασµάτων στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Η αµοιβή των µελών των επιτροπών και οµάδων
της παρούσας παραγράφου καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου βαρύνει
τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
3. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ µπορεί µε πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει σε άλλα µέλη της ΡΑΕ ή σε µέλη της Γραµµατείας της κάποια ή κάποιες
από τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περιπτώσεις α' έως και ε'.
Η αρµοδιότητα που µεταβιβάζεται δύναται να ασκείται παράλληλα και από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.
4. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ µπορεί µε πράξη του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να παρέχει εξουσιοδότηση σε άλλα µέλη της ΡΑΕ ή σε µέλη της Γραµµατείας της να
υπογράφουν αντ' αυτού και µε εντολή του τις πράξεις που ο Πρόεδρος έχει αρµοδιότητα να εκδίδει.
5. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισµού και των δαπανών της.

Άρθρο 10
Νοµικό καθεστώς µελών της ΡΑΕ
1. Τα µέλη της ΡΑΕ είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαύουν πλήρους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή
εποπτεία από κυβερνητικά ή άλλα διοικητικά όργανα.
2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα µέλη της ΡΑΕ δεσµεύονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας και
ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον. Τα µέλη της ΡΑΕ δεν ζητούν ούτε
λαµβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο ή φορέα.
3. Τα µέλη της ΡΑΕ είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά δύνανται να αναλαµβάνουν διδακτικά
καθήκοντα σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης. «Στην
περίπτωση αυτή περικόπτονται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από τη ΡΑΕ.» Ειδικότερα, επιτρέπεται
στα µέλη της ΡΑΕ να αναλαµβάνουν διδακτικά καθήκοντα ή να απασχολούνται υπό καθεστώς µερικής
απασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
ερευνητικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλες ρυθµιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύµατα που
παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε στελέχη ρυθµιστικών Αρχών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
τα µέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές,
υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που υπάγεται άµεσα ή έµµεσα στον
έλεγχο και την εποπτεία της ΡΑΕ. «Η ΡΑΕ υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των εισφορών των
µελών της σε φορείς κοινωνικής ή ιατρικής ασφάλισης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον
προϋπολογισµό της και κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική γενική ή ειδική διάταξη της κείµενης
νοµοθεσίας.»
4. Τα µέλη της ΡΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές των επιχειρήσεων που
υπάγονται άµεσα ή έµµεσα στην εποπτεία της ΡΑΕ, µε εξαίρεση την έµµεση κατοχή τέτοιων µετοχών
µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών προγραµµάτων µε επενδύσεις σε µετοχές.
5. Τα µέλη της ΡΑΕ υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309).
6. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των µελών της ΡΑΕ καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η δαπάνη που προκαλείται από
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
«Εφόσον οι ως άνω αποδοχές µέλους της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δηµοσίου τοµέα, µε
οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη
θέση που κατείχε πριν το διορισµό του στη ΡΑΕ, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος
των αποδοχών που θα ελάµβανε στην οργανική του θέση στο φορέα από τον οποίο προέρχεται.»
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 µέλος της ΡΑΕ που προέρχεται από φορέα του δηµόσιου
τοµέα, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, επανέρχεται αυτοδικαίως µετά τη λήξη
της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του. Η θητεία του στη ΡΑΕ λογίζεται ως
πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική
και µισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει
καταργηθεί, επανέρχεται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, η οποία συστήνεται
αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή του από το φορέα.
8. Τα µέλη της ΡΑΕ δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους µε οποιονδήποτε
τρόπο, να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή να
απασχολούνται, µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρεία
ή επιχείρηση των οποίων οι δραστηριότητες υπήχθησαν, άµεσα ή έµµεσα, στον έλεγχο και την
εποπτεία της ΡΑΕ κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου, ανεξάρτητα από την ευθύνη που στοιχειοθετείται δυνάµει άλλων διατάξεων,
επιβάλλεται, µε απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου του άρθρου 11, πρόστιµο ίσο µε το

δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που τα εν λόγω πρόσωπα έλαβαν ως µέλη της ΡΑΕ κατά τη
διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 11
Πειθαρχική διαδικασία

1. Τα µέλη της ΡΑΕ, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από τον
παρόντα νόµο, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Η ευθύνη αυτή καταλογίζεται µε πλήρως αιτιολογηµένη
απόφαση ειδικού πειθαρχικού συµβουλίου σύµφωνα µε τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου.
2. Το πειθαρχικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µε πενταετή θητεία και απαρτίζεται από δύο (2) Συµβούλους της Επικρατείας και
τρεις (3) µόνιµους Καθηγητές Πανεπιστηµίου οποιασδήποτε βαθµίδας στο γνωστικό αντικείµενο του
δηµοσίου δικαίου και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται µετά από κλήρωση
που διενεργείται από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρόεδρος ορίζεται ο
αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός εκ των µελών του συµβουλίου. Μέλη του πειθαρχικού συµβουλίου
που συνταξιοδοτούνται από το σώµα στο οποίο µετέχουν ως δικαστικοί λειτουργοί ή καθηγητές
διατηρούν την ιδιότητα του µέλους του πειθαρχικού συµβουλίου έως τη λήξη της θητείας τους. Με την
ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής διορίζεται ο
γραµµατέας του συµβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ.
3. Η αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του πειθαρχικού συµβουλίου, καθώς και
των αναπληρωτών τους καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η δαπάνη που προκαλείται από το προηγούµενο
εδάφιο βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ.
4. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου δύνανται να κινήσουν µε απόφασή
τους ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Πρόεδρος της Βουλής ή η ΡΑΕ
χωρίς τη συµµετοχή του ελεγχόµενου µέλους.
5. Το όργανο που κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά την παράγραφο 4 διαβιβάζει στον πρόεδρο
του πειθαρχικού συµβουλίου πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τον ατοµικό φάκελο του εγκαλουµένου και
κάθε αναγκαίο επιπλέον στοιχείο και κοινοποιεί αντίγραφο της κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας
στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του πειθαρχικού συµβουλίου.
6. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου, όταν λάβει τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου,
παραγγέλλει την επίδοση κλήσης µε γνωστοποίηση των αιτιάσεων στον εγκαλούµενο γνωρίζοντάς
του παράλληλα ότι δικαιούται να λάβει γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης µέχρι την
ηµεροµηνία της πρώτης συζήτησης.
7. Το συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον µελών και αποφασίζει µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, κατόπιν ακρόασης του εγκαλουµένου. Ο τελευταίος
απολαµβάνει του δικαιώµατος να παρίσταται στην ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου διαδικασία
µε δικηγόρο.
8. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό εντός προθεσµίας ενενήντα
(90) ηµερών από την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη διαβίβαση σε αυτό πλήρους φακέλου
της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί υπαλληλικής προσφυγής.
9. Στα µέλη της ΡΑΕ, όταν προβαίνουν σε πράξεις ή αναλαµβάνουν εργασία ή έργο που δεν
συµβιβάζονται µε τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας που πρέπει να διέπουν τη

λειτουργία της Αρχής, ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή/και ποινική ευθύνη που τυχόν υπέχουν,
επιβάλλεται µε την ως άνω διαδικασία η ποινή της παύσης.
10. Τα µέλη της ΡΑΕ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, εάν κατά τη διάρκεια της θητείας τους
καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή
έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007, Α' 26). Η έκπτωση των
µελών της ΡΑΕ συνεπεία αµετάκλητης δικαστικής απόφασης διαπιστώνεται µε απόφαση του
πειθαρχικού συµβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση της αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
11. Η ιδιότητα του µέλους µπορεί να ανασταλεί, µε απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου των
προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφόσον έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά
του µέλους αυτού και, πάντως, εάν εκδοθεί αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για ένα από τα
εγκλήµατα που συνεπάγονται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007) και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα
µέλους, διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η
θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή. Ωστόσο, η ΡΑΕ συνεχίζει να λειτουργεί, όχι όµως
πέρα από ένα εξάµηνο, χωρίς τη συµµετοχή του µέλους, του οποίου η ιδιότητα έχει ανασταλεί, εφόσον
κατά τις συνεδριάσεις της τα λοιπά µέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 12
Ασφάλεια εφοδιασµού
1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, ιδίως σε σχέση µε το ισοζύγιο
προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της προβλεπόµενης µελλοντικής
ζήτησης, το προβλεπόµενο πρόσθετο δυναµικό παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου που βρίσκεται υπό προγραµµατισµό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα
και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας των συστηµάτων µεταφοράς και των δικτύων διανοµής,
και την εφαρµογή µέτρων για την κάλυψη της αιχµής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς
ενέργειας σε σχέση µε τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναµικού. Για τους σκοπούς
αυτούς, η ΡΑΕ, συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου για τον τοµέα
ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε ένα (1) έτος και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου για τον τοµέα Φυσικού
Αερίου, έκθεση, στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας
εφοδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων και των
∆ιαχειριστών των ∆ικτύων Ενέργειας. Η έκθεση αυτή δηµοσιοποιείται και κοινοποιείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τη Βουλή των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των µέτρων διασφάλισης που λαµβάνονται σε περίπτωση
αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σωµατική ακεραιότητα ή η ασφάλεια
των προσώπων, των µηχανηµάτων ή των εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των Συστηµάτων Ενέργειας.
3. Η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρµόδια Αρχή (Competent Authority) για τη διασφάλιση της εφαρµογής των
µέτρων που ορίζονται στον Κανονισµό Ασφάλειας Εφοδιασµού του Φυσικού Αερίου 994/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 (L 295). Τα οριζόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισµού 994/2010/ ΕΚ ασκούνται από τη ΡΑΕ µε την ιδιότητά
της ως Αρµόδιας Αρχής. Η ΡΑΕ, µε την ιδιότητά της αυτή, κατά την κατάρτιση και εφαρµογή του
προληπτικού σχεδίου δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

τα οποία προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 4 του Κανονισµού 994/2010/ΕΚ, δύναται να αναθέτει
τη διεκπεραίωση ειδικά οριζόµενων καθηκόντων που σχετίζονται µε τα παραπάνω σε τρίτα πρόσωπα.
Η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει την εκτέλεση των ανατιθέµενων καθηκόντων.

Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών
1. Η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών για την άσκηση
Ενεργειακών ∆ραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου, υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης και λαµβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Ειδικότερα, η ΡΑΕ, κατά τη
χορήγηση αδειών, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου αυτές να είναι σύµφωνες µε τις
προβλέψεις του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού, καθώς και µε τυχόν περιορισµούς που
περιλαµβάνονται σε αυτόν ή σε δεσµευτικό κείµενο που υποβάλλεται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ απορρίψει αίτηση
για χορήγηση άδειας, οφείλει να διασφαλίσει ότι οι λόγοι της απόρριψης είναι αντικειµενικοί και
αµερόληπτοι, καθώς επίσης ότι οι λόγοι αυτοί θα καταστούν γνωστοί στον αιτούντα, έτσι ώστε να έχει
τη δυνατότητα να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της Αρχής, δυνάµει των άρθρων 32 και
33. Στην περίπτωση απόρριψης αιτήµατος για χορήγηση άδειας που αφορά δραστηριότητα στην
αγορά του φυσικού αερίου η ΡΑΕ γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους λόγους της ως άνω
απόρριψης.
2. Η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών για την άσκηση των
Ενεργειακών ∆ραστηριοτήτων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της άσκησης των
∆ραστηριοτήτων αυτών καθορίζονται µε τους Κανονισµούς Αδειών που εκδίδονται σύµφωνα µε το
άρθρο 90 για το φυσικό αέριο και το άρθρο 135 για την ηλεκτρική ενέργεια.
Ειδικά για την Ενεργειακή ∆ραστηριότητα της Εκπροσώπησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
δυνητικά Συµµετεχόντων παραγωγών ή καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η διαδικασία
χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών για την άσκηση της δραστηριότητας τους
καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, µέχρι την έκδοση
σχετικού Κανονισµού, γίνεται, κατά αναλογία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Άδειας
Προµήθειας και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις
άδειες αυτές, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών.
4. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ή πιστοποίησης για την άσκηση των δραστηριοτήτων στον
τοµέα της ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2472/1997 (Α' 50), τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία των
ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 14
Ανάπτυξη υποδοµών και παρακολούθηση προγράµµατος ανάπτυξης
1. Η ΡΑΕ, µετά από δηµόσια διαβούλευση µε τους υφιστάµενους και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει
σχετικά µε τροποποιήσεις των Προγραµµάτων Ανάπτυξης που καταρτίσθηκαν από τους αρµόδιους
∆ιαχειριστές Μεταφοράς. Η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και
εξετάζει: (α) εάν το Πρόγραµµα Ανάπτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη
διαδικασία της ως άνω διαβούλευσης, ιδιαίτερα δε τις επενδυτικές ανάγκες, (β) εάν το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης είναι σύµφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό, µη δεσµευτικό, δεκαετές πρόγραµµα
ανάπτυξης των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που καταρτίζεται
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (L 211), και στη συνέχεια δύναται να

ζητήσει από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το Πρόγραµµά του. Εάν
προκύψει αµφιβολία όσον αφορά τη συµφωνία ή µη του Προγράµµατος Ανάπτυξης µε το αντίστοιχο
διακοινοτικό, η ΡΑΕ συµβουλεύεται τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας που
συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 713/2009.
2. Σε περίπτωση που έργα, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης, δεν υλοποιούνται για
λόγους οφειλόµενους σε πταίσµα του αρµόδιου Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς, η ΡΑΕ ενεργεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 63Θ εφόσον πρόκειται για το ΕΣΦΑ ή το άρθρο 108 εφόσον
πρόκειται για το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ανάπτυξης. Επίσης, η ΡΑΕ
παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και των ∆ικτύων
∆ιανοµής για την πραγµατοποίηση των συνδέσεων χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την
παροχή υπηρεσιών στους χρήστες των Συστηµάτων και των ∆ικτύων τους. Η ΡΑΕ δύναται να
καθορίζει προθεσµίες σχετικά µε τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ των
χρηστών σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών.

Άρθρο 15
Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων
1. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) µήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 88 για το Φυσικό Αέριο και 140 για την ηλεκτρική ενέργεια, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια,
τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των Τιµολογίων Μη Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων, κατά
τρόπο, ώστε τα Τιµολόγια αυτά να µην εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Οι µεθοδολογίες και τα Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρµόδιων ∆ιαχειριστών.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη
της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινήτρων για τους
∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και τους ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων ∆ιανοµής, προκειµένου
να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συστηµάτων Μεταφοράς και των ∆ικτύων ∆ιανοµής, να
προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασµού και να υποστηρίζονται οι
σχετικές µε τις αρµοδιότητες των ως άνω ∆ιαχειριστών ερευνητικές δραστηριότητες αυτών.
3. Η ΡΑΕ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη να ζητά από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές να
τροποποιήσουν τα ως άνω Τιµολόγια, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1, εφόσον κρίνει
ότι δεν διασφαλίζεται η αναλογική και η αµερόληπτη τιµολόγηση της χρήσης των Συστηµάτων ή των
∆ικτύων ∆ιανοµής.
4. Σε περίπτωση καθυστέρησης στον καθορισµό των τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής ενέργειας,
η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει, µε απόφασή της, προσωρινά τιµολόγια ή µεθοδολογίες υπολογισµού των
Τιµολογίων αυτών και να αποφασίζει τα κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα, εάν τα τελικά Τιµολόγια ή
µεθοδολογίες αποκλίνουν από τα αντίστοιχα προσωρινά.
5. Η Ρ.Α.Ε. ανά διετία εξετάζει τους κανόνες ανάληψης και επιµερισµού του κόστους λόγω της
σύνδεσης (νέων) παραγωγών Α.Π.Ε. µε στόχο τη βελτίωση τους. Ο επιµερισµός του κόστους
πραγµατοποιείται µε µηχανισµό που βασίζεται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια,
λαµβανοµένων υπόψην των πλεονεκτηµάτων που αποκοµίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι αρχικά
και µετέπειτα συνδεόµενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και οι φορείς εκµετάλλευσης συστηµάτων
µεταφοράς και διανοµής.

Άρθρο 16

Εξαίρεση από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων και της υποχρέωσης για
Ιδιοκτησιακό ∆ιαχωρισµό
Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής τµήµατος ή του συνόλου της δυναµικότητας
Συστήµατος Φυσικού Αερίου και ∆ιασυνδέσεων µε Συστήµατα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
άλλων χωρών από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους ή την υποχρέωση Ιδιοκτησιακού
∆ιαχωρισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 76 για
το Φυσικό Αέριο και στο άρθρο 115 για τον ηλεκτρισµό και προς το σκοπό αυτόν συνεργάζεται µε τις
ρυθµιστικές αρχές άλλων κρατών - µελών, τυχόν τρίτου εµπλεκόµενου κράτους, τον Οργανισµό
Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 17
∆ιαχείριση Κλειστών ∆ικτύων ∆ιανοµής
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
Κλειστά ∆ίκτυα ∆ιανοµής εντός της Ελληνικής Επικράτειας και τα πρόσωπα που τα διαχειρίζονται. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των ∆ιαχειριστών
Κλειστών ∆ικτύων ∆ιανοµής, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση
του τρόπου διαχείρισης των παραπάνω Κλειστών ∆ικτύων ∆ιανοµής.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση ∆ιαχειριστή Κλειστού ∆ικτύου ∆ιανοµής,
δύναται να παρέχεται εξαίρεση από την υποχρέωση, σύµφωνα µε την οποία τα τιµολόγια σύνδεσης
και χρήσης στο Κλειστό ∆ίκτυο ∆ιανοµής που αυτός διαχειρίζεται και οι µεθοδολογίες που διέπουν τον
υπολογισµό τους εγκρίνονται από τη ΡΑΕ πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Κάθε χρήστης Κλειστού
∆ικτύου ∆ιανοµής, για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, δύναται να αιτείται την
έγκριση από τη ΡΑΕ των εφαρµοζόµενων, από τον ∆ιαχειριστή του Κλειστού ∆ικτύου ∆ιανοµής,
τιµολογίων σύνδεσης και χρήσης ή και της µεθοδολογίας βάσει της οποίας υπολογίζονται αυτά.

Άρθρο 18
∆ιαχωρισµός των ∆ιαχειριστών - Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς
1. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την επικοινωνία µεταξύ των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς και των
Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, µε σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης
των υποχρεώσεων των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς περί ισότιµης πρόσβασης χρηστών
σε πληροφορίες και στοιχεία.
2. Η ΡΑΕ έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που αφορά σε εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των δανείων, µεταξύ των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς και των
Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι
σχέσεις αυτές είναι συµβατές και βασίζονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Με απόφαση της
ΡΑΕ εγκρίνεται κάθε οικονοµική και εµπορική συµφωνία µεταξύ των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών
Μεταφοράς και των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 101.
3. Η ΡΑΕ έχει δικαίωµα πρόσβασης, οποτεδήποτε, ακόµη και χωρίς προηγούµενη ανακοίνωση, στην
έδρα, τα υποκαταστήµατα και τις εν γένει εγκαταστάσεις των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων
και των Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών Μεταφοράς, περιλαµβανοµένων των πληροφοριακών
συστηµάτων και των αρχείων επικοινωνίας, προκειµένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των
στοιχείων που παρέχονται στη ΡΑΕ για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της.
4. Με απόφαση της ΡΑΕ, δύναται να ανατίθενται σε Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Συστήµατος, κατά τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 63Ι ή 111 του παρόντος νόµου, όλες ή συγκεκριµένες αρµοδιότητες του

διαχειριστή του ΕΣΦΑ ή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται
µε τα άρθρα 68 και 94 αντίστοιχα, σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης εκ µέρους του αντίστοιχου
Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς των υποχρεώσεων που υπέχει από την εθνική και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, και, ιδίως, σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος
της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης στην οποία ανήκουν.
5. Η ΡΑΕ δύναται να ζητά αιτιολόγηση από τις Κάθετα Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις, σε περίπτωση
αναφοράς από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς για θέµατα
που αφορούν την εκτέλεση του Προγράµµατος Ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης, ιδίως, της
αντίκρουσης των αναφορών περί µεροληπτικής συµπεριφοράς προς όφελος των εν λόγω Κάθετα
Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων.

Άρθρο 19
Πιστοποίηση ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
1. Η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά µε την πιστοποίηση επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 64 για το Φυσικό Αέριο και του
άρθρου 113 για την ηλεκτρική ενέργεια και, στην περίπτωση αιτηµάτων που υποβάλλονται από νοµικά
πρόσωπα τα οποία προέρχονται από χώρα που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα
κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 65 για το Φυσικό Αέριο και του άρθρου 114 για την ηλεκτρική
ενέργεια, προκειµένου οι επιχειρήσεις αυτές να οριστούν ως ∆ιαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς.
2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί την από µέρους των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων Μεταφοράς διαρκή
συµµόρφωση προς τα κριτήρια του Κεφαλαίου Β' του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β' και Γ' του
Τέταρτου Μέρους και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών, δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από τους ∆ιαχειριστές των
Συστηµάτων Μεταφοράς και τις επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
3. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης των κριτηρίων
πιστοποίησης και ιδίως: (α) Ύστερα από γνωστοποίηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς
σχεδιαζόµενης συναλλαγής, που, ενδεχοµένως, να καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της
πλήρωσης των κριτηρίων, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Β' του Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων
Β' και Γ' του Τέταρτου Μέρους. (β) Με δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της, ότι
σχεδιαζόµενη αλλαγή στον Έλεγχο ή στον τρόπο λήψης αποφάσεων των Κυρίων ή των ∆ιαχειριστών
των Συστηµάτων Μεταφοράς ενδέχεται να καταλήξει σε παράβαση των άρθρων 62 για το Φυσικό
Αέριο και 110 για την ηλεκτρική ενέργεια. (γ) Όταν διαπιστώνει, ότι έχει ήδη συντελεστεί παράβαση
του άρθρου 62 για το Φυσικό Αέριο ή του άρθρου 110 για την ηλεκτρική ενέργεια. (δ) Ύστερα από
αιτιολογηµένη αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 20
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
1. Η τοποθέτηση ή η αποµάκρυνση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης Ανεξάρτητων ∆ιαχειριστών
Μεταφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63Η και 107, καθώς και οι όροι της σχετικής
εντολής που αυτοί λαµβάνουν από το Εποπτικό Συµβούλιο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς,
υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011, εφαρµόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες
φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2012.

Άρθρο 21
Πρόσβαση στις ∆ιασυνδέσεις
1. Η ΡΑΕ θεσπίζει, παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρµογή των κανόνων πρόσβασης στις
∆ιασυνδέσεις, συµπεριλαµβανόµενων των σχετικών τιµολογίων και της µεθοδολογίας υπολογισµού
αυτών, του µηχανισµού κατανοµής και αποδέσµευσης της δυναµικότητας και διαχείρισης της
συµφόρησης, καθώς και της παροχής των υπηρεσιών εξισορρόπησης, της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρµογή των ανωτέρω, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Προς τούτο, η ΡΑΕ, ζητεί από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές των
Συστηµάτων Μεταφοράς σχετική γνώµη. Η ΡΑΕ συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, µε τις ρυθµιστικές
αρχές άλλων χωρών µε τις οποίες υφίσταται διασύνδεση.
2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη δηµοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους διαχειριστές των
Συστηµάτων Μεταφοράς και σχετικά µε τις ∆ιασυνδέσεις, τη διαχείριση των Συστηµάτων Μεταφοράς
και την κατανοµή του δυναµικού στους ενδιαφεροµένους και δύναται να ζητήσει από τους ∆ιαχειριστές
των Συστηµάτων Μεταφοράς κάθε πληροφορία σχετική µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους
τηρώντας την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και του άρθρου 25 η ΡΑΕ
συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών, των Συµµετεχόντων στην Ενεργειακή
Κοινότητα, των όµορων χωρών, καθώς και µε όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ενεργειακής Κοινότητας, και της Ευρω - Μεσογειακής Συνεργασίας.
4. Η ΡΑΕ καθορίζει µε απόφασή της τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που
αναφύονται κατά την εφαρµογή των κανόνων που θεσπίζονται µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου και του Κανονισµού Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς στο
υποθαλάσσιο Τµήµα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας (Αγωγός Ποσειδών), σύµφωνα
µε τα στοιχεία SG-Greffe (2007) D/203046 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 22
Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
1. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς
ενέργειας, εκπονεί µελέτες, συντάσσει, δηµοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις, προβαίνει σε συστάσεις,
αποφασίζει ή εισηγείται στα αρµόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της
έκδοσης κανονιστικών και ατοµικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού
και των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τίθενται µε τον παρόντα νόµο, την προστασία των
καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία
του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασµού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ παρακολουθεί και εποπτεύει ιδίως: (α) το βαθµό και
την αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής,
(β) τις τιµές για τους οικιακούς καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων προπληρωµής,
το ποσοστό αλλαγής Προµηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής, την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και τα σχετικά τέλη, καθώς και τα παράπονα των Πελατών, (γ) την εµφάνιση
στρεβλώσεων ή περιορισµών του ανταγωνισµού και περιοριστικών συµβατικών πρακτικών, όπως
ρητρών αποκλειστικότητας που ενδέχεται να εµποδίζουν Πελάτες να συνάπτουν συµβάσεις
ταυτόχρονα µε περισσότερους από έναν Προµηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα επιλογής
Προµηθευτή, (δ) τη συµβατότητα των όρων συµβάσεων Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου µε δυνατότητα διακοπής, καθώς και των µακροπρόθεσµων συµβάσεων Προµήθειας, µε το
εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, (ε) την τήρηση των ειδικών ρυθµιστικών υποχρεώσεων που βαρύνουν
τις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους
όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί.

2. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των τιµών χονδρικής, και
διασφαλίζει τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες προς τις
υποχρεώσεις τους περί διαφάνειας.
3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισµό των λογαριασµών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές
∆ραστηριότητες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141
για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και των ∆ιαχειριστών των Συστηµάτων και των ∆ικτύων ∆ιανοµής,
έχει πρόσβαση σε αυτούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούµενες επιδοτήσεις µεταξύ των
δραστηριοτήτων παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας ή/και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και µεταξύ των δραστηριοτήτων µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας, µεταπώλησης,
αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιηµένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ).
4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει µη δεσµευτικές προς τρίτους οδηγίες και
κατευθύνσεις σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της και τον τρόπο
άσκησης αυτών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή του κανονιστικού
πλαισίου του νόµου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 23
Λήψη ρυθµιστικών µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία των ενεργειακών αγορών

1. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων Αρχών που ορίζονται µε σχετική διάταξη νόµου, η ΡΑΕ
δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες ρυθµιστικά µέτρα και
όρους, µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων της εσωτερικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας, την ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και εν γένει την εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ ασκεί τις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών του άρθρου 28 και
συνεργάζεται ιδίως µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και
άλλες Αρχές που είναι αρµόδιες για την άσκηση εποπτείας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
2. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά µε τη συµµόρφωση των τιµών προµήθειας προς τις
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού,
όταν κρίνεται σκόπιµο.

Άρθρο 24
Προστασία των Καταναλωτών

1. Η ΡΑΕ ασκεί την εποπτεία της εφαρµογής των µέτρων προστασίας των Πελατών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ∆εύτερου Μέρους.
2. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, δύναται να επιβάλει στους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και
των ∆ικτύων ∆ιανοµής Ενέργειας την υποχρέωση παροχής δεδοµένων κατανάλωσης των Πελατών,
χωρίς χρέωση, σε επεξεργάσιµη µορφή.
3. Η ΡΑΕ εξετάζει τις καταγγελίες Πελατών µόνο εφόσον απορρέουν από ή αφορούν σε ζητήµατα
ρυθµιστικής εποπτείας που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο και εξειδικεύονται στις κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. ∆εν εξετάζονται από τη ΡΑΕ ζητήµατα που
αφορούν σε αστικής ή εµπορικής φύσεως διαφορές.

Άρθρο 25
Περιφερειακή Συνεργασία - Οργανισµός Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας

1. Η ΡΑΕ, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, µπορεί να συνεργάζεται,
καθ' οιονδήποτε τρόπο, µε όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ενεργειακής Κοινότητας, διεθνείς οργανισµούς ή άλλα όργανα που προβλέπονται από διεθνείς
συµφωνίες και συνθήκες, µε στόχο την ανάπτυξη εναρµονισµένου ρυθµιστικού πλαισίου, την ενίσχυση
της ασφάλειας εφοδιασµού, την προστασία των Πελατών, την προστασία του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Για την άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ συµµετέχει
σε επιτροπές και οµάδες, συνεδριάσεις και συνόδους συµβουλίων και οργάνων και καταβάλλει κάθε
είδους δαπάνες που προκύπτουν από τις σχετικές υποχρεώσεις της.
2. Η ΡΑΕ συµβάλλει µε κάθε τρόπο στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στην
προαγωγή του υγιούς ανταγωνισµού σε αυτή, συνεργαζόµενη µε τις ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ρυθµιστικές αρχές, ιδίως στην περιοχή της Ενεργειακής
Κοινότητας, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, καθώς και µε τον Οργανισµό Συνεργασίας
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας και
διεθνείς οργανισµούς, και ιδίως: (α) Κοινοποιεί στις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας
οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (β)
Παρακολουθεί την τεχνική συνεργασία µεταξύ των Ευρωπαίων διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς
και των οµολόγων τους σε τρίτες χώρες, ιδίως σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας και σε χώρες µε
τα συστήµατα των οποίων διασυνδέονται τα Συστήµατα Μεταφοράς της Ελλάδος. (γ) Συµβάλλει σε
διαδικασίες ανταλλαγής δεδοµένων για τις πιο σηµαντικές διαδικασίες της αγοράς σε περιφερειακό
επίπεδο.
3. Η ΡΑΕ δύναται να ζητεί τη γνώµη του Οργανισµού Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και
να ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέµατα διασυνοριακού εµπορίου και ιδίως σε σχέση µε
αποφάσεις ρυθµιστικών αρχών άλλων κρατών - µελών, που πιθανώς να αντίκεινται στις
κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εντός δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της εν λόγω απόφασης.
4. Η ΡΑΕ εφαρµόζει τις νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις του Οργανισµού Συνεργασίας Ρυθµιστικών
Αρχών Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των οργάνων της Ενεργειακής
Κοινότητας.
5. Η ΡΑΕ διαβουλεύεται και συνεργάζεται για διασυνοριακά θέµατα µε τις ρυθµιστικές αρχές ενέργειας
άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και τρίτων
χωρών µε τα συστήµατα των οποίων διασυνδέονται τα Συστήµατα Μεταφοράς της Ελλάδος, µε τον
Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως για:
(α) Την προώθηση της δηµιουργίας λειτουργικών διευθετήσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για
βέλτιστη διαχείριση του συστήµατος, να προωθείται η ανάπτυξη κοινών χρηµατιστηρίων ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου και η διασυνοριακή κατανοµή δυναµικότητας, καθώς και να παρέχεται η
δυνατότητα επαρκούς επιπέδου δυναµικού διασύνδεσης, µέσω και νέων ∆ιασυνδέσεων, σε
περιφερειακό επίπεδο και µεταξύ περιφερειών, ώστε να καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη υγιούς
ανταγωνισµού και η βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασµού, χωρίς διακρίσεις µεταξύ προµηθευτών
σε διάφορα κράτη - µέλη. (β) Την ανάπτυξη κοινών κανόνων σχετικά µε την κατανοµή δυναµικότητας
και διαχείρισης της συµφόρησης στις διασυνδέσεις.

Άρθρο 26
Σχέσεις ΡΑΕ µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού

1. Η ΡΑΕ συνεργάζεται στενά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την αντιµετώπιση παραβάσεων του
δικαίου του ανταγωνισµού, οι οποίες εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της τελευταίας. Στο πλαίσιο αυτό,
η ΡΑΕ δύναται να εισηγείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την κίνηση, κατά προτεραιότητα, σχετικής
έρευνας προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται παράβαση του γενικού δικαίου του ανταγωνισµού,
εφόσον κατά τη διεξαγωγή ερευνών από τη ΡΑΕ, δυνάµει του άρθρου 28, προκύψουν ενδείξεις ότι
τίθεται ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων του γενικού δικαίου του ανταγωνισµού.
2. Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχουν καθήκον αµοιβαίας ενηµέρωσης για ευρήµατα που
συλλέγονται στο πλαίσιο των ελεγκτικών τους εξουσιών και πιθανολογούν ότι είναι κρίσιµα για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της προς ενηµέρωση ρυθµιστικής Αρχής, διαβιβάζοντας τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία.
3. Εφόσον κινηθεί ελεγκτική διαδικασία από τη ΡΑΕ και την Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 28 και το άρθρο 39 του ν. 3959/2011 (Α' 93) αντιστοίχως, καθεµία από τις δύο αυτές Αρχές
δύναται να ορίσει εντεταλµένο υπάλληλο ως Ελεγκτή, ο οποίος θα συµµετάσχει στις διαδικασίες που
διεξάγονται από την άλλη Αρχή.
4. Τα στοιχεία και τα ευρήµατα που προκύπτουν από τη διενέργεια ερευνών από τη ΡΑΕ και την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 39 του ν. 3959/2011 αντιστοίχως, δύνανται,
ύστερα από την αµοιβαία διαβίβασή τους, να χρησιµοποιηθούν και από τις δύο ρυθµιστικές Αρχές για
τη στοιχειοθέτηση παραβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων κάθε
Αρχής.
5. Σε σχέση µε τις ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο
εµπιστευτικότητας µε τη διαβιβάζουσα Αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 27
Συλλογή στοιχείων
1. Η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει πάσης φύσεως στοιχεία, ιδίως τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά
και άλλα συναφή στοιχεία, προκειµένου να εκπληρώνει αποτελεσµατικά τις εκ του νόµου αρµοδιότητές
της.
2. Η ΡΑΕ δύναται να απαιτεί πληροφορίες από τις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές
∆ραστηριότητες σχετικά µε την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συµπεριλαµβανοµένης της
αιτιολόγησης για οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης πρόσβασης σε τρίτους, καθώς και οποιεσδήποτε
πληροφορίες σχετικά µε µέτρα αναγκαία για την ενίσχυση των Συστηµάτων ή των ∆ικτύων ∆ιανοµής
Ενέργειας. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής στοιχείων ή υποβολής ελλιπών
στοιχείων, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α' της
παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 3959/2011.

Άρθρο 28
∆ιεξαγωγή ερευνών
Τα µέλη της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραµµατείας της, µετά από έγγραφη εντολή της ΡΑΕ, προς
διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ'
εξουσιοδότησή του και των κανόνων ανταγωνισµού στους τοµείς αυτούς, ασκούν τις εξουσίες και τα
δικαιώµατα που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011. Σε περίπτωση παρεµπόδισης του

έργου της ΡΑΕ εφαρµόζονται οι σχετικές µε την επιβολή ποινών και κυρώσεων διατάξεις του άρθρου
39 του ν. 3959/2011.

Άρθρο 29
∆ιαβούλευση

1. Η ΡΑΕ προβαίνει σε δηµόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, οποτεδήποτε το κρίνει αυτό αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, πριν
από τη λήψη αποφάσεων και ρυθµιστικών µέτρων που δύναται να έχουν σηµαντικές συνέπειες στη
σχετική αγορά ενέργειας, δίδοντας στα ενδιαφερόµενα µέρη τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη γνώµη
τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα προτεινόµενα µέτρα. Η δηµόσια
διαβούλευση διεξάγεται για εύλογο χρονικό διάστηµα και τα αποτελέσµατά της, καθώς και τα
συµπεράσµατα της ΡΑΕ από αυτήν, αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της. Η ΡΑΕ δεν
υποχρεούται να προβαίνει σε δηµόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δηµόσια
διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO,
σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1228/2003, καθώς
και του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά µε τον καθορισµό
κατευθυντήριων γραµµών για την κατανοµή της δυναµικότητας και τη διαχείριση της συµφόρησης,
αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειµένου να λάβουν γνώση και να
υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συµµετέχοντες.
2. Τα θέµατα που αφορούν τη δηµόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και
το περιεχόµενο αυτής, τη διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ.

Άρθρο 30
Κανονιστικές και νοµοπαρασκευαστικές αρµοδιότητες

1. Στην περίπτωση που η νοµοθεσία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, η ΡΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την
έκδοση αυτών και καταθέτει προς τους καθ' ύλην αρµόδιους Υπουργούς τις απόψεις της επί των
σχεδίων των εν λόγω διαταγµάτων.
2. Η ΡΑΕ δύναται να αναφέρεται προς τη Βουλή των Ελλήνων και τον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό
προτείνοντας νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την προώθηση και επίλυση θεµάτων που ανάγονται
στην εκπλήρωση της αποστολής της. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει τις σχετικές προτάσεις στη
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, η οποία µπορεί να διατυπώνει
εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Βουλής τις απόψεις της επί των ανωτέρω αναφορών.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει, µε απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τους
Κανονισµούς και Κώδικες που προβλέπονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ύστερα από γνώµη
του αρµόδιου διαχειριστή, όπου αυτή απαιτείται.
4. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, δύναται να εκδίδει ανακοινώσεις, οι οποίες αναρτώνται στην επίσηµη
ιστοσελίδα της, ως προς τον τρόπο µε τον οποίον ερµηνεύει και εφαρµόζει το ισχύον ρυθµιστικό
πλαίσιο, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων της.

Άρθρο 31
Συµβάσεις

1. Η ΡΑΕ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, µελετών και
προµηθειών για θέµατα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η υλοποίηση
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε τις συµβάσεις αυτές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νοµοθετήµατα προσαρµογής της εθνικής
νοµοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συµπληρωµατικά, από τον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ.
2. Η ΡΑΕ µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά
πανεπιστηµιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς και µε ειδικούς επιστήµονες ή τεχνικούς
µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση µελετών, που εντάσσονται
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 32
Αποφάσεις της ΡΑΕ

1. Οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΕ, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένες, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν
αφορούν την εθνική άµυνα ή τη δηµόσια ασφάλεια, οπότε καταχωρούνται σε ειδικό απόρρητο βιβλίο
και δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στην επίσηµη ιστοσελίδα της. Οι κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεις της ΡΑΕ δηµοσιεύονται επιπλέον στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Κατά των ατοµικών εκτελεστών πράξεων της ΡΑΕ χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. Η προηγούµενη άσκηση
της αίτησης αναθεώρησης έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής και είναι αναγκαία προϋπόθεση
για το παραδεκτό του ένδικου βοηθήµατος του άρθρου 33 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 33
∆ικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της ΡΑΕ

Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης αναθεώρησης, η οποία ασκήθηκε κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 32, προσβάλλεται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών µε το ένδικο βοήθηµα της αίτησης
ακύρωσης, στην περίπτωση που η απόφαση αφορά τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης, την
τροποποίηση ή την ανάκληση διοικητικών αδειών, και της προσφυγής σε κάθε άλλη περίπτωση. Κατά
της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αίτησης ακύρωσης χωρεί έφεση ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής
χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εάν η απόφαση έχει κανονιστικό
χαρακτήρα, αυτή προσβάλλεται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό.

Άρθρο 34

Καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ

1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των
κυρίων και των διαχειριστών των Συστηµάτων και των ∆ικτύων ∆ιανοµής Ενέργειας, καθώς και κατά
των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώσεών τους
που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ' εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ
εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για τρεις (3) ακόµη
µήνες µε αιτιολογηµένη πράξη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσµία, εφόσον η
παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής
απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας επιτρέπεται µόνο κατόπιν συναίνεσης του
προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία.
2. Η απόφαση της ΡΑΕ προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33.

Άρθρο 35
Προσωρινά µέτρα

1. Σε περιπτώσεις που η ΡΑΕ, δρώντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, διαπιστώσει κατά
σοβαρή πιθανολόγηση ότι τίθεται ζήτηµα παράβασης της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας περί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η οποία ενέχει άµεση, σοβαρή και
επικείµενη απειλή για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια υγεία ή τις συνθήκες υγιούς
ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ή δηµιουργεί
σοβαρά οικονοµικά ή λειτουργικά προβλήµατα σε άλλες επιχειρήσεις, µπορεί να λαµβάνει, µε
αιτιολογηµένη απόφασή της και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, πρόσφορα προσωρινά µέτρα
προς αντιµετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Τα προσωρινά αυτά µέτρα
δεν πρέπει να κατατείνουν στην πλήρη ικανοποίηση του δικαιώµατος. Στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση
παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της, εκτός εάν λόγοι κατεπείγοντος δεν το επιτρέπουν.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η εν λόγω επιχείρηση καλείται να εκθέσει τις απόψεις της εντός πέντε
(5) ηµερών από τη λήψη των προσωρινών µέτρων και να προτείνει µέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά
κριθούν επαρκή, η ΡΑΕ ανακαλεί τα προσωρινά µέτρα και επικυρώνει τα προτεινόµενα από την
επιχείρηση µέτρα αποκατάστασης.
2. Η απόφαση της ΡΑΕ περί των προσωρινών µέτρων είναι άµεσα εκτελεστή και υπόκειται µόνο σε
προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33. Η άσκηση της
προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως περί των προσωρινών µέτρων.
3. Η ΡΑΕ µπορεί να επιβάλει χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης προς την απόφασή της περί των προσωρινών
µέτρων. Η επιµέτρηση του προστίµου αυτού γίνεται µε βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 36
∆ιοικητικές κυρώσεις

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται µετά από ακρόαση των ενδιαφεροµένων, επιβάλλονται
στους κυρίους και τους διαχειριστές των Συστηµάτων και των ∆ικτύων ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου και στις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες, εφόσον

παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή
του ή τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί, πρόστιµα ύψους έως 10% του ετήσιου
κύκλου εργασιών τους. Το ύψος του προστίµου είναι ανάλογο µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της
παράβασης.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύεται η
µεθοδολογία και τα επί µέρους κριτήρια των προστίµων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Η επιβολή των προστίµων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων
διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ιδίως δε των προβλεποµένων στις
διατάξεις του ν. 3959/2011.
4. Οι αποφάσεις της ΡΑΕ που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις αναρτώνται στην επίσηµη
ιστοσελίδα της και δηµοσιεύονται στον τύπο.
5. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κώδικα
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) στο όνοµα και για λογαριασµό της ΡΑΕ και αποδίδονται σε
αυτήν.
6. Σε περιπτώσεις συστηµατικής και κατ' επανάληψη παράβασης του νοµοθετικού πλαισίου και των
όρων, σύµφωνα µε τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο άδειες, η ΡΑΕ
µπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση µπορεί να επιβάλεται παράλληλα και µε πρόστιµο.

Άρθρο 37
∆ιαιτησία

1. Με τον παρόντα νόµο οργανώνεται µόνιµη διαιτησία στην ΡΑΕ, στην οποία υπάγονται προς
επίλυση: (α) οι διαφορές µεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο στον
τοµέα της ενέργειας, (β) οι διαφορές µεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές ∆ραστηριότητες, (γ)
κάθε διαφορά που αναφύεται µεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρµογή της σχετικής
κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
2. Η υπαγωγή στη διαιτητική διαδικασία µιας από τις ανωτέρω διαφορές προϋποθέτει κατάρτιση
έγγραφης συµφωνίας διαιτησίας µεταξύ των µερών.
3. Στην ως άνω διαιτησία εφαρµόζονται τα άρθρα 867 έως 900 του Κ.Πολ.∆., εφόσον µε το παρόν
άρθρο δεν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση διεθνούς εµπορικής διαιτησίας, όπως αυτή ορίζεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2735/1999 (Α' 167), η υπαγωγή στον Κ.Πολ.∆. είναι δυνατή
εφόσον, υπάρχει ρητή σχετική συµφωνία µεταξύ των µερών.
4. Η διαιτησία διεξάγεται ενώπιον τριµελούς διαιτητικού οργάνου, το οποίο συγκροτείται από
πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος συντάσσεται κάθε δύο
έτη, µε απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ. Ο κατάλογος περιλαµβάνει µέλη της ΡΑΕ, µέλη Τεχνικών
Επιµελητηρίων και ∆ικηγορικών Συλλόγων, καθώς και καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων οποιασδήποτε βαθµίδας, µε εξειδικευµένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη
διαιτησία της ΡΑΕ.
5. Αν τα µέρη δεν ορίσουν διαιτητή ή επιδιαιτητή, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 873 και 874 του
Κ.Πολ.∆., εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 878 Κ.Πολ.∆., αλλά αντί για το Μονοµελές
Πρωτοδικείο αποφασίζει σχετικά ο Πρόεδρος της ΡΑΕ. Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ αποφασίζει, επίσης, αντί
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, στις περιπτώσεις των άρθρων 880 παρ. 2 και 884 του Κ.Πολ.∆.

6. Το διαιτητικό δικαστήριο µεριµνά ώστε η διαδικασία έως και τη δηµοσίευση της απόφασης να έχει
περατωθεί εντός έξι (6) µηνών από την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας.
7. Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται µε απόφασή του να ζητεί από τη ΡΑΕ τη διατύπωση γνώµης για
ζητήµατα που άπτονται των ρυθµιστικών της αρµοδιοτήτων και είναι κρίσιµα για την επίλυση της
διαφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 38
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η ΡΑΕ εισπράττει, ως πόρους αυτής:
(α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τοµέα της ενέργειας και ειδικότερα:
(αα) Εφάπαξ τέλη για την επεξεργασία, έκδοση γνωµοδότησης ή απόφασης επί των αιτήσεων που
υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση ή ανανέωση άδειας ή την πιστοποίηση
προς άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των
αποφάσεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 132. (ββ) Ετήσια τέλη για
την άσκηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα και της
δραστηριότητας στον τοµέα των υγρών καυσίµων.
(β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων και κάθε άλλο έσοδο
που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς.
2. Οι πόροι της ΡΑΕ εισπράττονται για λογαριασµό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό, τη
διαχείριση του οποίου έχει η ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και
∆ιαχείρισής της.
3. Η ΡΑΕ, µε απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τη
µεθοδολογία υπολογισµού των ανταποδοτικών τελών ανά δραστηριότητα και ακολουθούµενη
πρακτική διαδικασία, στο πλαίσιο της εν γένει άσκησης των αρµοδιοτήτων της. Η µεθοδολογία
καταρτίζεται λαµβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών κάθε δραστηριότητας, το εύρος των
απαιτούµενων διοικητικών ενεργειών και απασχόλησης της Αρχής, και ιδίως αυτών της χορήγησης
και παρακολούθησης αδειών ή πιστοποίησης άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και της εποπτείας
της αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των
καταναλωτών και την εξασφάλιση ισότιµης και αποτελεσµατικής εισόδου στις σχετικές αγορές.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από σύµφωνη
γνώµη της ΡΑΕ, µε βάση τον προϋπολογισµό της Αρχής και τη µεθοδολογία υπολογισµού της
παραγράφου 3, καθορίζονται το ύψος των ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται υπέρ της ΡΑΕ, τα
όργανα, ο τρόπος είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Η ΡΑΕ δύναται να εισπράττει συνδροµές από συµµετέχοντες σε συνέδρια ή εκδηλώσεις
παρεµφερούς σκοπού που οργανώνει, προκειµένου να διασφαλίζεται η επιτυχής και αποτελεσµατική
διοργάνωση αυτών.
6. Αν από την οικονοµική διαχείριση της ΡΑΕ στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει θετικό οικονοµικό
αποτέλεσµα (έσοδα-έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούµενης χρήσης, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται
έως το ογδόντα τοις εκατό (80%) του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος: (α) είτε να διατίθεται ως
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού, (β) είτε το ποσό αυτό να µειώνει ισόποσα και συµµέτρως το
ύψος των ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τοµέα της ενέργειας, ώστε να

πληρούται το κριτήριο της κοστοστρέφειας των ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή µε την
ίδια απόφαση καθορίζεται κατά τρόπο διαφανή, αντικειµενικό και αµερόληπτο, που δεν εισάγει
διακρίσεις, η µεθοδολογία επιµερισµού του ποσού αυτού στις υπόχρεες επιχειρήσεις, µετά από
σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ.
7. Η ΡΑΕ έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα χρήσης, και να δηµοσιεύει ισολογισµό, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισής της.
8. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων
γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται
σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στη Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και
∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων µαζί µε την έκθεση πεπραγµένων της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 και τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τη ΡΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 39
Η διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της ΡΑΕ ανατίθεται στη Γραµµατεία της, η οποία ιδρύθηκε
µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2773/1999.

Άρθρο 40
∆ιάρθρωση της Γραµµατείας

1. H Γραµµατεία της Ρ.Α.Ε. διαρθρώνεται σε ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο
Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία,
επιπέδου ∆ιεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και οι αρµοδιότητές τους
καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρ.Α.Ε.. Τη διεύθυνση των
Γραφείων αναλαµβάνει µέλος της Γραµµατείας της Ρ.Α.Ε. είτε Ειδικός Επιστήµονας είτε
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία.
Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται µε απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. από µέλη της Γραµµατείας
της, καθώς και από ειδικούς συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/2005 (A' 313),
όπως ισχύει. Οι ειδικοί συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/2005 (A' 313)
εξοµοιώνονται ως προς το νοµικό καθεστώς τους προς τους µετακλητούς υπαλλήλους, µε εξαίρεση
τα εργασιακά και µισθολογικά τους ζητήµατα για τα οποία γίνεται αντιστοίχιση µε το καθεστώς
ειδικοτήτων και θέσεων του λοιπού προσωπικού της γραµµατείας της Ρ.Α.Ε., ανάλογα µε την
περίπτωση, µε απόφαση του Πρόεδρου της Ρ.Α.Ε.. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται µε απόφαση
του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία.
2. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι ∆ιευθύνσεις,
τα Τµήµατα, καθώς και οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων. Με απόφαση της Ολοµέλειας της ΡΑ.Ε.
καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων και εξειδικεύονται ή επεκτείνονται οι αρµοδιότητες των
∆ιευθύνσεων. Με απόφαση του Προέδρου της ΡΑ.Ε. τοποθετούνται τα µέλη της Γραµµατείας της
Ρ.Α.Ε. κατά ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα.
3. Σε καθεµία από τις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της Γραµµατείας της Ρ.Α.Ε. ορίζεται Προϊστάµενος
και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία µε απόφαση της Ολοµέλειας της ΡΑ.Ε. µετά από εισήγηση του

Προέδρου. Στη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών προΐσταται ∆ικηγόρος της Αρχής µε σχέση έµµισθης
εντολής διορισµένος στον Άρειο Πάγο. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή των
Προϊσταµένων και των Αναπληρωτών τους, καθώς και η σχετική διαδικασία επιλογής καθορίζονται
στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρ.Α.Ε..
4. Έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ρ.Α.Ε. που
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του ν. 4001/2011 (Α' 179), η διαβάθµιση και η υπαγωγή
σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της παραγράφου 1 του παρόντος, των Μονάδων, Οµάδων
Εργασίας και Τµηµάτων που λειτουργούν στη Ρ.Α.Ε. βάσει του προεδρικού διατάγµατος 139/ 2001
(A' 121/2001), γίνεται µε απόφαση της Ολοµέλειας ή του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά περίπτωση,
ανάλογα µε το όργανο που έχει την αρµοδιότητα για την τοποθέτηση του αντίστοιχου προϊσταµένου,
βάσει του ως άνω προεδρικού διατάγµατος.
5. Πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική δοµή, τη διάρθρωση της Ρ.Α.Ε. και τον ορισµό των
Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της.
6. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να απασχολεί µέχρι τρεις (3) ασκούµενους δικηγόρους στη ∆ιεύθυνση Νοµικών
Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αµοιβή τους εντός των ορίων των κείµενων για το
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούµενων
δικηγόρων στη Ρ.Α.Ε. καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε., η οποία βαρύνεται µε τη σχετική δαπάνη.
7. Η ΡΑΕ µπορεί να απασχολεί στη Γραµµατεία της φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των ασκούµενων
φοιτητών, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται
από τη ΡΑΕ. Η αµοιβή των ασκούµενων φοιτητών καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ ως ποσοστό των
αποδοχών νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Το ποσοστό
αυτό δεν υπερβαίνει το 60% και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής. Οι φοιτητές
κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωµα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής
µορφής και ασφαλίζονται µόνο για τις περιπτώσεις ατυχήµατος και ασθενείας.

Άρθρο 41
Προσωπικό της Γραµµατείας
1. Για τη στελέχωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ, ιδρύονται, πέραν των θέσεων που προβλέπονται στο
ν. 2773/1999 και σε άλλες διατάξεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα, επιπλέον είκοσι (20) θέσεις ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού, πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού και πέντε (5) θέσεις δικηγόρων
που υπηρετούν µε σχέση έµµισθης εντολής. Επιπρόσθετα, πέντε (5) θέσεις ειδικού τεχνικού
προσωπικού. Τα µέλη του ειδικού τεχνικού προσωπικού παρέχουν έργο υποδοµής στη λειτουργία της
Γραµµατείας προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου
της. Οι ειδικότητες του διοικητικού, ειδικού επιστηµονικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού, καθώς
και των δικηγόρων που υπηρετούν µε σύµβαση έµµισθης εντολής καθορίζονται από τον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, µπορούν να αυξάνονται οι θέσεις του προσωπικού της Γραµµατείας της
ΡΑΕ.
2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28), όπως
ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της ΡΑΕ, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α' 39).
3. Θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή µπορούν να καταλαµβάνονται από δικηγόρους, που
υπηρετούν σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από αίτησή
τους και σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού της ΡΑΕ συνεπάγεται υποχρεωτική αναστολή του δικηγορικού
λειτουργήµατος. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989 (Α' 230 ), όπως τροποποιήθηκε µε την

παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993 (Α'88 ) και στη συνέχεια συµπληρώθηκε µε την παρ. 8 του
άρθρου 19 του ν. 3232/2004 (Α'48), εφαρµόζεται αναλόγως, µε εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της
παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, από την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για
τους δικηγόρους που υπηρετούν στη ΡΑΕ µε σύµβαση έµµισθης εντολής, για τους δικηγόρους που
υπηρετούν στη ΡΑΕ σε θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και τελούν σε υποχρεωτική
αναστολή άσκησης του λειτουργήµατός τους, καθώς και για τους νοµικούς που προσλαµβάνονται µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου. Για τις αποδοχές των δικηγόρων που ασχολούνται στη ΡΑΕ µε σχέση
έµµισθης εντολής εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις αποδοχές του ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ.
4. Για την κάλυψη των αναγκών της Γραµµατείας της ΡΑΕ µπορεί να αποσπάται σε αυτήν προσωπικό
των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 (Α' 28), όπως ισχύει, µε εξαίρεση
τις επιχειρήσεις του τοµέα ενέργειας. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά
από πρόταση της ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες γενικές και ειδικές διατάξεις, για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών που µπορεί να παρατείνεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007). Για την άρση της
απόσπασης απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. Η απόσπαση υπαλλήλου
διακόπτεται υποχρεωτικά, µετά από εισήγηση της ΡΑΕ, σε περίπτωση που οι ανάγκες της
Γραµµατείας της, για την κάλυψη των οποίων έγινε η απόσπαση συγκεκριµένου υπαλλήλου, µπορούν
να καλυφθούν από το προσωπικό της. Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από φορέα
του ∆ηµοσίου Τοµέα και αποσπάται στη ΡΑΕ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι χαµηλότερες
εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπασή του, οι αποδοχές του
διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της οργανικής του θέσης, λαµβανοµένης υπόψη
της µισθολογικής ωρίµανσης και εξέλιξης της θέσεως αυτής ή τυχόν προσωπικής διαφοράς
αποδοχών. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει
αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ο αποσπασµένος υπάλληλος
κατατάσσεται κατά την κρίση της Αρχής, σε κατηγορία προσωπικού της Ρ.Α.Ε., βάσει των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων του και εξοµοιώνεται ως προς τα µισθολογικά και λοιπά εργασιακά
θέµατα της κατηγορίας αυτής.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από πρόταση της ΡΑΕ, µπορεί να µετατάσσεται κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την κάλυψη των
οργανικών θέσεων της Γραµµατείας της ΡΑΕ, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για
διορισµό στις θέσεις αυτές. Η ΡΑΕ, εφόσον επιθυµεί να καλύψει κενές θέσεις της Γραµµατείας της µε
µετάταξη, προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την
κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτά υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και στην οποία ορίζεται αποκλειστική προθεσµία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις µετάταξης
εξετάζονται από τη ΡΑΕ, η οποία αποφαίνεται, αφού συνεκτιµήσει την καταλληλότητα των υποψηφίων
για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία θα γίνει η µετάταξη, κατ' εφαρµογή της
διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που
προέρχεται από φορέα του ∆ηµοσίου Τοµέα και µετατάσσεται στη Ρ.Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, είναι χαµηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από τη µετάταξή
του, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν
τη µετάταξη, λαµβανοµένης υπόψη και τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών.

Άρθρο 42
Υπηρεσιακό Συµβούλιο

Στη Γραµµατεία της ΡΑΕ συστήνεται υπηρεσιακό συµβούλιο, το οποίο λειτουργεί και ως πρωτοβάθµιο
πειθαρχικό συµβούλιο και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ και, συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/ 2007) και του π.δ.

410/1988 (Α' 191), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία, η λειτουργία και
οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα αναφορικά µε το υπηρεσιακό συµβούλιο ρυθµίζονται στον Κανονισµό
Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ. Το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό όργανο συγκροτείται
και λειτουργεί κατά αναλογία των οριζοµένων στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆..

Άρθρο 43
Αποδοχές, αποζηµιώσεις προσωπικού της Γραµµατείας
1. Οι αποδοχές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι µισθοί, τα επιδόµατα και οι απολαβές για
υπερωριακή απασχόληση, καθώς και το ύψος κάθε είδους δαπανών σχετικών µε τις πρόσθετες
αποζηµιώσεις και την αποζηµίωση µετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στη ΡΑΕ µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής, συµπεριλαµβανοµένων των πέντε (5) ειδικών
συνεργατών του Γραφείου Προέδρου, καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου βαρύνει αποκλειστικά τον
προϋπολογισµό της ΡΑΕ.

Άρθρο 44

Το προσωπικό της Γραµµατείας της ΡΑΕ υπέχει τις υποχρεώσεις εχεµύθειας και προστασίας του
επιχειρηµατικού ή και άλλων απορρήτων, που υπέχουν και τα µέλη της ΡΑΕ κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόµου. Επιτρέπεται στα µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ να αναλαµβάνουν διδακτικά
καθήκοντα ή να απασχολούνται υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικούς φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
άλλες ρυθµιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύµατα που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε στελέχη
ρυθµιστικών Αρχών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη της Γραµµατείας της ΡΑΕ
απαγορεύεται να κατέχουν θέση εταίρου, µετόχου, µέλους διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστή,
υπαλλήλου, τεχνικού ή άλλου συµβούλου ή µελετητή σε επιχείρηση, η οποία εποπτεύεται άµεσα ή
έµµεσα από τη ΡΑΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 45
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη
της ΡΑΕ, θεσπίζεται ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΡΑΕ.
2. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται ιδίως:
(α) η διάρθρωση της Γραµµατείας της ΡΑΕ σε επί µέρους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και στο Γραφείο
Προέδρου, (β) οι αρµοδιότητες των επί µέρους ∆ιευθύνσεων της Γραµµατείας και του Γραφείου
Προέδρου της ΡΑΕ, (γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι λεπτοµέρειες πρόσληψης του
προσωπικού της Γραµµατείας της ΡΑΕ, η κατανοµή του στις επί µέρους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα και το
Γραφείο Προέδρου και οι όροι εργασίας του, (δ) οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε το υπηρεσιακό
συµβούλιο, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια της αξιολόγησης του προσωπικού

της Γραµµατείας της ΡΑΕ, (ε) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Προϊσταµένων των
∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων της Γραµµατείας της ΡΑΕ, (στ) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και
ιδίως η διαδικασία των συνεδριάσεων και της λήψης αποφάσεων, (ζ) ο τρόπος διαχείρισης των
πόρων, του υλικού και της περιουσίας της ΡΑΕ, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την οικονοµική
διαχείριση της ΡΑΕ, (η) κάθε ζήτηµα σχετικό µε τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών, (θ) οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε την πειθαρχική διαδικασία των µελών της ΡΑΕ, (ι) τα θέµατα που αφορούν
τη δηµόσια διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και το περιεχόµενο αυτής, τη
διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, (ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα µέλη της ΡΑΕ και
το προσωπικό της Γραµµατείας της, καθώς και τους συνεργάτες αυτής, (ιβ) κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό
µε τη λειτουργία της ΡΑΕ και της Γραµµατείας της.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α' 191) οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' και Β'
του παρόντος ∆εύτερου Μέρους ρυθµίζουν ειδικότερα τα ζητήµατα προστασίας των Πελατών στον
τοµέα Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Για τους σκοπούς των Κεφαλαίων αυτών
οποιαδήποτε αναφορά σε Πελάτες νοείται ως αναφορά σε Επιλέγοντες Πελάτες. Οι διατάξεις των
Κεφαλαίων Α' και Β' δεν εφαρµόζονται στις ΕΠΑ ως Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Η ΡΑΕ εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων των Κεφαλαίων Α' και Β' του παρόντος ∆εύτερου
Μέρους από τους Προµηθευτές που προµηθεύουν Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και όσον αφορά στο
Κεφάλαιο Γ' από τους ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων ∆ιανοµής και δύναται να επιβάλει στους παραβάτες,
διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 47
∆ικαιώµατα Επιλεγόντων Πελατών
1. Οι Επιλέγοντες Πελάτες έχουν δικαίωµα ελεύθερης επιλογής Προµηθευτή. Όλοι οι Επιλέγοντες
Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στην Υψηλή και Μέση Τάση και οι Επιλέγοντες Πελάτες
Φυσικού Αερίου, δύναται να προµηθεύονται ενέργεια, ταυτοχρόνως, από περισσότερους του ενός
Προµηθευτές. Η διαδικασία αλλαγής προµηθευτή δεν επιφέρει οικονοµική επιβάρυνση στον πελάτη.
Η αλλαγή Προµηθευτή δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την υποχρέωση τήρησης των συµβατικών
του δεσµεύσεων.
2. Η Προµήθεια επιτρέπεται µόνο µετά από σύναψη Σύµβασης Προµήθειας µεταξύ Προµηθευτή και
πελάτη. Η Σύµβαση Προµήθειας συνάπτεται κατόπιν προσφοράς Προµήθειας, την οποία καταρτίζει
και υποβάλλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη κατόπιν αίτησής του. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της
Σύµβασης Προµήθειας πρέπει να είναι συµβατοί µε τις αρχές της καλής πίστης και τήρησης των
συναλλακτικών ηθών, και να καθίστανται εν γνώσει του πελάτη πριν από τη σύναψη της Σύµβασης
Προµήθειας.

3. Ο Οικιακός Πελάτης έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει αζηµίως από τη Σύµβαση Προµήθειας εντός
δεκατεσσάρων (14) ηµερών, εκτός εαν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη προθεσµία, αν ο Προµηθευτής
δεν παρέδωσε στον Πελάτη τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και ζ' της
παραγράφου 1 του άρθρου 48, καθώς και τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 51, όπως αυτά
εξειδικεύονται µε τους Κώδικες Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 48
Υποχρεώσεις των Προµηθευτών
1. Οι Προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως: (α) Να
πληροφορούν τους Πελάτες τους για τη δυνατότητα αλλαγής Προµηθευτή, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 1 του άρθρου 47. (β) Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης
Προµήθειας, πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης του Πελάτη στις κατηγορίες των Ευάλωτων
Πελατών και να συνδράµουν τον Πελάτη στην υπαγωγή του σε αυτές, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις ένταξής του. (γ) Να παρέχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη
στην Υπηρεσία Τελευταίου Καταφυγίου και προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια και στην Καθολική
Υπηρεσία. (δ) Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες υποβολής παραπόνων και τις
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. (ε) Να λαµβάνουν τα προβλεπόµενα κατάλληλα µέτρα
ώστε να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των Πελατών που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές.
(στ) Να λαµβάνουν τα προβλεπόµενα κατάλληλα µέτρα προστασίας των Ευάλωτων Πελατών. (ζ) Να
παρέχουν και να διασφαλίζουν την άµεση και εύκολη πρόσβαση στο Ερωτηµατολόγιο Καταναλωτή
Ενεργείας, που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε κάθε άλλου είδους πληροφορίες και
έντυπα κατόπιν υποδείξεως της ΡΑΕ. (η) Να παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που τους
επιβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
1α. Οι Προµηθευτές Φυσικού Αερίου που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόµου
υποχρεούνται να καλύπτουν τον Κανόνα Εφοδιασµού του άρθρου 8 του Κανονισµού 994/2010, για τη
διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους Προστατευόµενους Καταναλωτές που
εξυπηρετούν είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανόνα
Εφοδιασµού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
2. Ο Προµηθευτής οφείλει να παρέχει στον Πελάτη στοιχεία σχετικά µε: (α) Τη συνεισφορά κάθε
ενεργειακής πηγής στο συνολικό µείγµα καυσίµων του εκάστοτε Προµηθευτή κατά το προηγούµενο
έτος, µε κατανοητό και σαφώς συγκρίσιµο τρόπο. (β) Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκποµπές CO2, που είναι αποτέλεσµα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό µείγµα καυσίµων του Προµηθευτή κατά το προηγούµενο έτος.
3. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να συνιστά και να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια άσκησης της
δραστηριότητάς του επαρκώς στελεχωµένη, αναλόγως του αριθµού και των κατηγοριών Πελατών µε
τους οποίους συναλλάσσεται, υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
4. Κάθε Προµηθευτής υποχρεούται να εφαρµόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτηµάτων και
παραπόνων Πελατών. Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων καταρτίζεται
κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πελάτη κατά τη διαδικασία υποβολής
τους, παρέχοντάς του για τον σκοπό αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία. Η διαδικασία διενεργείται κατά
τρόπο εύκολο, ανέξοδο και χωρίς να εισάγονται διακρίσεις ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες
Πελατών. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις
διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης αιτηµάτων και παραπόνων Πελατών κάθε Προµηθευτή.
5. Ο Προµηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να προµηθεύσει συγκεκριµένο Πελάτη εάν συντρέχουν
σοβαροί λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πελάτη προς άλλον Προµηθευτή. Οι
προϋποθέσεις άρνησης προµήθειας και διακοπής της παροχής πρέπει να είναι σαφώς διατυπωµένες
και παρέχονται στον Πελάτη εκ των προτέρων και ιδίως κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη
σύναψη της Σύµβασης Προµήθειας.

Άρθρο 49
∆ιαφάνεια των χρεώσεων και των πληροφοριών
1. Οι Πελάτες έχουν δωρεάν και εύκολη, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση στην πληροφορία που θα τους
επιτρέπει να επιλέγουν τον κατάλληλο για αυτούς Προµηθευτή και, ιδίως, τις εκάστοτε ισχύουσες
χρεώσεις και τους όρους των Συµβάσεων Προµήθειας εκάστου Προµηθευτή για τις κατηγορίες
Πελατών που εξυπηρετούν, στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωσή τους, καθώς και στοιχεία της
συνολικής χρέωσης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου εκάστου Πελάτη.
2. Οι Προµηθευτές υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα τους, όλους τους
όρους και προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις Συµβάσεις Προµήθειας και τους αντίστοιχους
τιµοκαταλόγους τους. Στους Κώδικες Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι
δυνατόν να εξειδικεύονται τα δικαιώµατα αυτά και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των συµµετεχόντων
στην αγορά, ιδίως των αρµόδιων διαχειριστών των Συστηµάτων και των ∆ικτύων ∆ιανοµής ενέργειας
και των Προµηθευτών, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των δικαιωµάτων των Πελατών.
3. Η ΡΑΕ δηµοσιοποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες µε την ιστοσελίδα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα
δηµοσιευµένα τιµολόγια κάθε Προµηθευτή, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στον Κώδικα
Προµήθειας.
4. Κάθε Προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και να δηµοσιοποιεί γενικά
στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά µε τους Πελάτες του, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τις
δραστηριότητές του. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να
διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι Προµηθευτές στους Πελάτες τους και
ιδίως τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 48, καθώς και η παροχή αυτών σε εθνικό επίπεδο
µε τρόπο σαφώς συγκρίσιµο.

Άρθρο 50
∆ιαδικασίες επίλυσης διαφορών
1. Προµηθευτές και Πελάτες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύπτει ως προς την ερµηνεία, την ισχύ ή την τήρηση όρων
της Σύµβασης Προµήθειας και των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
2. Για κάθε διαφωνία µεταξύ Πελάτη και Προµηθευτή, ο Πελάτης µπορεί να απευθυνθεί στον Συνήγορο
του Καταναλωτή κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 3297/2004 (Α' 259), όπως ισχύει, ή σε κάθε άλλο
αρµόδιο φορέα που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
3. Με τους Κώδικες Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι δυνατόν να
ρυθµίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 51
Κώδικας Προµήθειας

1. Με τους Κώδικες Προµήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 85 για το Φυσικό Αέριο
και 138 για την ηλεκτρική ενέργεια, δύναται να εξειδικεύονται οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και
να διαφοροποιούνται οι ως άνω υποχρεώσεις των Προµηθευτών για διαφορετικές κατηγορίες
πελατών ανάλογα των ιδιαιτεροτήτων των πελατών αυτών ως προς την κατανάλωσή τους και τις

οικονοµικές και διαπραγµατευτικές τους δυνατότητες. Με τους Κώδικες Προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού Αερίου ρυθµίζονται ειδικότερα:
(α) Η διαδικασία αλλαγής Προµηθευτή και το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωσή της
που δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εβδοµάδες, από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής
περί αλλαγής εκπροσώπησης προς τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η
αλλαγή Προµηθευτή, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του Πελάτη, καθώς και οι υποχρεώσεις του
Προµηθευτή και του πελάτη κατά τη διαδικασία αλλαγής.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις Προµήθειας σε Πελάτες.
(γ) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις Προµηθευτών και πελατών, τόσο κατά το στάδιο των
διαπραγµατεύσεων και της σύναψης σύµβασης µεταξύ τους όσο και κατά την εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων.
(δ) Τα θέµατα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών από αθέµιτες και παραπλανητικές
µεθόδους πώλησης.
(ε) Η διαδικασία σύναψης Σύµβασης Προµήθειας και ιδίως:
(αα) Η διαδικασία υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας Προµήθειας. (ββ) Το ελάχιστο
περιεχόµενο
της
προσφοράς,
που
περιλαµβάνει
σχέδιο
Σύµβασης
Προµήθειας
συµπεριλαµβανοµένων των προτεινόµενων από τον Προµηθευτή τιµολογίων και των ειδικών και
γενικών όρων της Σύµβασης, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι όροι διακοπτόµενου φορτίου
ηλεκτρικής ενέργειας και οι ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής Φυσικού Αερίου.
(γγ) Οι όροι προσφοράς πρόσθετων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας,
εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος ή και του αντίστοιχού Κώδικα Προµήθειας,
καθώς και τις σχετικές χρεώσεις για τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες. (δδ) Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις
που δύνανται να παρέχονται από τους Πελάτες προς τους Προµηθευτές. (εε) Οι προϋποθέσεις
άρνησης Προµήθειας.
(στ) Το ελάχιστο περιεχόµενο της Σύµβασης Προµήθειας σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
(ζ) Η ελάχιστη διάρκεια της Σύµβασης Προµήθειας και σχετικοί όροι και προϋποθέσεις για την πρόωρη
λύση και καταγγελία της Σύµβασης.
(η) Η δυνατότητα καταβολής και επιστροφής εγγύησης, καθώς και ο τρόπος καθορισµού αυτής.
(θ) Οι όροι και προϋποθέσεις ώστε οι Πελάτες να έχουν ελευθερία επιλογής µεθόδων πληρωµής που
είναι δίκαιοι και διαφανείς.
(ι) Τα ελάχιστα τυποποιηµένα έντυπα που υποχρεούται να καταρτίζει κάθε Προµηθευτής και να
διαθέτει δωρεάν τουλάχιστον στα σηµεία εξυπηρέτησης Πελατών και µέσω της ιστοσελίδας, καθώς
και τα έντυπα που συνοδεύουν τη Σύµβαση Προµήθειας.
(ια) Οι λεπτοµέρειες καθώς και τα στοιχεία που υποχρεούται να κοινοποιεί ο Προµηθευτής στη ΡΑΕ
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 49.
(ιβ) Οι υποχρεώσεις της ΡΑΕ σχετικά µε την καλύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών και τη
διευκόλυνσή τους στην επιλογή Προµηθευτή.
(ιγ) Οι βασικές αρχές κατάρτισης τιµολογίων προµήθειας ώστε, µεταξύ άλλων να είναι αυτά εύκολα
συγκρίσιµα, λαµβάνοντας υπόψη και τις ακολουθούµενες πρακτικές µέτρησης των διαχειριστών των
Συστηµάτων και των ∆ικτύων ∆ιανοµής ενέργειας.
(ιδ) Η διαδικασία και οι όροι της παροχής υπηρεσιών Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και,
προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια και, Καθολικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των

άρθρων 57 και 58 και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Πελάτες που δικαιούνται τις υπηρεσίες
αυτές.
2. Το ελάχιστο περιεχόµενο της Σύµβασης Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
περιλαµβάνει τα στοιχεία του Προµηθευτή, την περιγραφή των παρεχόµενων υπηρεσιών, τους
γενικούς και ειδικούς όρους Προµήθειας, τα τιµολόγια προµήθειας και τις λοιπές χρεώσεις, τον τρόπο
εκτίµησης ή µέτρησης της κατανάλωσης, τη µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων βάσει
εκτιµήσεων κατανάλωσης ή µετρήσεων και τυχόν ειδικούς όρους.
3. Ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση
Προµήθειας, οι Κώδικες Προµήθειας καθορίζουν ιδίως:
(α) Τις υποχρεώσεις του Προµηθευτή σχετικά µε την ενηµέρωση του Πελάτη, ιδίως σχετικά µε τα
εφαρµοζόµενα τιµολόγια, τις λοιπές χρεώσεις και τους τρόπους επικοινωνίας.
(β) Τη διαδικασία και τη συχνότητα έκδοσης και αποστολής λογαριασµών κατανάλωσης για τις
υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Σύµβασης Προµήθειας.
(γ) Το ελάχιστο περιεχόµενο του λογαριασµού κατανάλωσης.
(δ) Τους εναλλακτικούς τρόπους αποστολής λογαριασµών κατανάλωσης.
(ε) Τη διαδικασία διόρθωσης λογαριασµών κατανάλωσης.
(στ) Τη διαδικασία και τους τρόπους εξόφλησης λογαριασµών κατανάλωσης.
(ζ) Τη διαδικασία χειρισµού ληξιπρόθεσµων οφειλών.
(η) Τη διαδικασία επίλυσης διαφορών.
(θ) Τη διαδικασία τροποποίησης των όρων της Σύµβασης Προµήθειας συµπεριλαµβανοµένων και των
τιµολογίων προµήθειας, σύµφωνα µε εκ των προτέρων καθορισµένα αντικειµενικά, διαφανή και
επαληθεύσιµα κριτήρια και τα δικαιώµατα του καταναλωτή σε περίπτωση µονοµερούς τροποποίησης
των όρων της Σύµβασης από τον Προµηθευτή.
(ι) Τη διαδικασία καταγγελίας της Σύµβασης Προµήθειας.
(ια) Τις περιπτώσεις και τη διαδικασία λύσης και εκχώρησης της Σύµβασης Προµήθειας.

Άρθρο 52
Προστασία Ευάλωτων Πελατών
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου και της Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου, στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών: (α) Οι οικονοµικά
ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία. (β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι
σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιµέλεια σύµφωνα µε το νόµο και συνοικούν
µε αυτούς, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην
κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτοµα που
χρειάζονται συνεχή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή
παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, ενδεικτικά, συσκευές µηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής
ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιµοκάθαρσης και κάθε παρόµοιας φύσης συσκευή. (γ)
Ηλικιωµένοι πελάτες που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν µε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το ως άνω όριο
ηλικίας. (δ) Πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, ιδίως άτοµα µε σοβαρή σωµατική ή ψυχική

αναπηρία, µε νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήµατα, ή µε πολλαπλές
αναπηρίες ή µε χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και
διαπραγµατευτούν τη συµβατική τους σχέση µε τον Προµηθευτή. (ε) Οι Πελάτες σε αποµακρυσµένες
περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά που δικαιούνται ίδιες υπηρεσίες τόσο ως προς
τις τιµές όσο και ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια του εφοδιασµού και τη διαφάνεια των
συµβατικών όρων και προϋποθέσεων µε τους άλλους Πελάτες.
2. Ανάλογα µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαµβάνονται πρόσθετα
µέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή µειωµένων τιµολογίων, ή έκπτωση επί των
δηµοσιευµένων τιµολογίων κάθε Προµηθευτή, η εγκατάσταση µετρητών µε δυνατότητα
προπληρωµής, οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωµής των λογαριασµών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης
σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωµής λογαριασµών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων
καταναλωτών σε κρίσιµες περιόδους.
3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων
Πελατών καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Με εξαίρεση µέτρων που σχετίζονται µε τιµολόγια Προµήθειας και µε εκπτώσεις, τα τιµολόγια
Προµήθειας, τα µέτρα προστασίας για κάθε κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών τόσο κατά το
προσυµβατικό, όσο και κατά το συµβατικό ή στάδιο λύσης και καταγγελίας της Σύµβασης µε τον
Προµηθευτή, καθορίζονται µε σχετικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προµήθειας. Η ΡΑΕ
ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους
Πελάτες και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των
υποχρεώσεων αυτών.

Άρθρο 53
Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή κοινές αποφάσεις
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονοµικών,
καθώς και κάθε άλλου συναρµόδιου Υπουργού, ανάλογα µε την περίπτωση, καθορίζονται τα
κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της Ενεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα εθνικά Σχέδια ∆ράσης,
τα οποία καταρτίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και των καθ' ύλην αρµόδιων Υπουργών έως την 31.7.2012, ευεργετήµατα σε συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης, όταν απαιτείται για τη διασφάλιση του ενεργειακού σχεδιασµού σε Ευάλωτους
Πελάτες και την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 54
Ενιαία σηµεία επαφής για την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας που αφορά στα δικαιώµατα των
καταναλωτών, καθώς και τους τρόπους προσφυγής τους σε περίπτωση διαφοράς, στο πλαίσιο της
σχετικής ισχύουσας κείµενης νοµοθεσίας, είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της
επικράτειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Άρθρο 55
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
1. Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 57 και 58, µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, µετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, δύναται να ορίζονται κι άλλες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µε σκοπό την προστασία των
Ευάλωτων Πελατών, την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας του εφοδιασµού, την
τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος,
συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και
της προστασίας κλίµατος.
2. Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι διαφανείς,
αµερόληπτες και επαληθεύσιµες, να διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των επιχειρήσεων
ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου στους Πελάτες και να µην εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό.
Για το σκοπό αυτόν πριν από την πρόταση της παραγράφου 1 εκδίδεται, µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Έκθεση Επιπτώσεων, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου και της ΡΑΕ και στην
οποία αναφέρονται κατ' ελάχιστον: (α) Η αναγκαιότητα λήψης του µέτρου της επιβολής υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας. (β) Ανάλυση των επιπτώσεων του προτεινόµενου µέτρου στον ανταγωνισµό. (γ)
Ειδική αιτιολόγηση ως προς την αναλογικότητα του µέτρου προς τον επιδιωκόµενο σκοπό σε σχέση
µε λιγότερο επαχθή για τον ανταγωνισµό µέτρα. (δ) Τον προτεινόµενο χρονικό περιορισµό επιβολής
του µέτρου και την περιοδική επανεξέταση των κριτηρίων επιβολής του. (ε) Τα µέτρα εξασφάλισης της
διαφάνειας στον τρόπο υπολογισµού του ανταλλάγµατος και της αποτροπής της παράβασης των
διατάξεων του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να ζητεί, για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, τις απόψεις της ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται ότι οι ΥΚΩ
παρέχονται: (α) Είτε από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα. (β) Είτε
από επιχειρήσεις που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. που διενεργείται
µετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από
γνώµη της ΡΑΕ, µε κριτήριο τη δυνατότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών µε το µικρότερο για το
κοινωνικό σύνολο κόστος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56.
4. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως πάροχος της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας
ορίζεται η επιχείρηση που µπορεί να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες κατά το βέλτιστο οικονοµικά
τρόπο.
5. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 δύναται να ορίζεται ότι οι δαπάνες για την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιµερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία
πελατών, περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας,
σύµφωνα µε µεθοδολογία, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η µεθοδολογία αυτή
επιµερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε
να προκύπτει χρέωση ανά µονάδα κατανάλωσης η οποία εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες
µεταξύ των κατηγοριών Πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόµηση ενέργειας και την
αποδοτική χρήση αυτής.
6. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες
χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, ανεξάρτητα Προµηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος µε
απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως «κατόπιν προηγούµενης
εισήγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως µοναδικού ∆ιαχειριστή του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ στην ελληνική
επικράτεια.
7. Προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των «οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα οχτώ
(811,278) ευρώ». Το όριο αυτό αναπροσαρµόζεται κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους µε απόφαση
της ΡΑΕ σύµφωνα µε τη µέση ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως δηµοσιεύεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) «κατόπιν εισήγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως µοναδικού
∆ιαχειριστή του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.

8. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ, ως ∆ιαχειριστής και Λειτουργός
στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, καθώς και οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων και ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα,
ο ειδικός λογαριασµός που τηρεί η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασµό για τις ΥΚΩ
στην αγορά του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος (∆Σ) και στον ειδικό λογαριασµό για τις ΥΚΩ στην
αγορά των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ∆Ν), σύµφωνα και µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
οικείο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό ΥΚΩ χρεώνονται ως
εκροές τα ανταλλάγµατα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και
πιστώνονται ως εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες
συµπεριλαµβανοµένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους
Προµηθευτές και τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία. Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προµηθευτές και τους
Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ή τους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων και ∆ικτύων
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.
Ο µηχανισµός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόµενου ανταλλάγµατος,
καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του µηχανισµού αυτού και τις εκκαθαρίσεις
συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες ∆ιαχείρισης για µεν το Φυσικό Αέριο στον Κώδικα
∆ιαχείρισης του άρθρου 69, για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες ∆ιαχείρισης των άρθρων
120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγµατος της παραγράφου 4 του άρθρου
56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασµών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9.
9. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου οφείλουν να τηρούν χωριστούς
λογαριασµούς στους οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον τα οικονοµικά ανταλλάγµατα που
παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 57 και 58, καθώς και οι χρεώσεις που
επιβάλλουν στους Πελάτες τους σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η
ΡΑΕ είναι αρµόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
10. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως µοναδικού ∆ιαχειριστή του ειδικού
λογαριασµού των ΥΚΩ, αν στο τέλος εκάστου ηµερολογιακού µήνα, καθώς και εκάστου
ηµερολογιακού έτους το τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα των σχετικών λογαριασµών που
παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο ∆Σ και Μ∆Ν δεν είναι ισοσκελισµένο και διαπιστώνεται έλλειµµα
του ειδικού λογαριασµού, η απόδοση των οφειλοµένων στους κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας γίνεται σύµφωνα µε ειδική µεθοδολογία, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν
εισήγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε..

Άρθρο 56
∆ιαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας µε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

1. Στην περίπτωση που η επιλογή των επιχειρήσεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
γίνεται µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η διαδικασία επιλογής του παρόχου των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Να είναι απλή, διαφανής και να
µην εισάγει διακρίσεις µεταξύ των επιχειρήσεων. (β) Να εξασφαλίζει την οικονοµική και τεχνική
δυνατότητα της παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. (γ) Να επιφέρει το µικρότερο
δυνατό κόστος τόσο στους πελάτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όσο και για
τους υπόλοιπους πελάτες. (δ) Να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά
στην παροχή υπηρεσιών µε τιµές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις, που αποκλίνουν από τους
συνήθεις εµπορικούς όρους. (ε) Να εξασφαλίζεται ότι καµία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των
προτέρων και να µπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων για την
παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για κάθε διαφορετική κατηγορία πελατών ή για την κάλυψη
διαφορετικών περιοχών της Χώρας. (στ) Να περιλαµβάνει συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των

προτεινόµενων τιµολογίων για κάθε κατηγορία πελατών και του αιτούµενου ανταλλάγµατος που
υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος για την παροχή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
2. Στην περίπτωση που ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των άρθρων 55, 56 και 57 παρέχονται από το σύνολο
των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα, µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται η
µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους και το αντάλλαγµα που οφείλεται για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των άρθρων 55, 56 και 57. Το αντάλλαγµα δεν
µπορεί να υπερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του κόστους για την εκπλήρωση της
υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων και
ενός εύλογου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. Η µεθοδολογία υπολογισµού
του ανταλλάγµατος πρέπει να είναι απλή, διαφανής, να µην επιφέρει στρεβλώσεις στην αγορά, να
επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές και η εφαρµογή της να είναι εύκολα
επαληθεύσιµη και ελέγξιµη. Για τον ορθό υπολογισµό του κόστους παροχής των υπηρεσιών θα πρέπει
να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Το κόστος παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν δύναται
να υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας µιας καθορισµένης
επιχείρησης, µε υποχρεώσεις κοινής ωφέλειας και της λειτουργίας της χωρίς τις υποχρεώσεις αυτές.
(β) Για την ορθή εκτίµηση του κόστους δεν λαµβάνονται υπόψη κόστη που κάθε καθορισµένη
επιχείρηση θα προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν παρείχε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. (γ) Για τον
προσδιορισµό του κόστους συνεκτιµώνται τα οφέλη που αποκοµίζει η επιχείρηση από την παροχή
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
3. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών σε µία επιχείρηση, το κόστος
καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε χρηστή
διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισµένη προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή της
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, προκειµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις.
4. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του Προµηθευτή
Καθολικής Υπηρεσίας και του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου κατά τα άρθρα 57 και 58
αντίστοιχα, ως πάροχος των υπηρεσιών αυτών ορίζεται η ∆ΕΗ ΑΕ. Κάθε Πελάτης εντάσσεται στην
αντίστοιχη τιµολογιακή κατηγορία της ∆ΕΗ ΑΕ και τιµολογείται µε τα δηµοσιευµένα τιµολόγια
Προµήθειας που ισχύουν και για τους λοιπούς Πελάτες της ∆ΕΗ ΑΕ, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια
κατηγορία Πελατών. Η µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος του ενδεχόµενου κόστους της
∆ΕΗ ΑΕ για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, καθώς και οι τρόποι κάλυψής του καθορίζονται
σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος άρθρου µε αποφάσεις της ΡΑΕ οι οποίες εκδίδονται µετά από
δηµόσια διαβούλευση. Η ευθύνη για την επαλήθευση της ορθότητας υπολογισµού του ανταλλάγµατος
και της αποφυγής καταβολής υπεραντιστάθµισης ανήκει στη ΡΑΕ.

Άρθρο 57
Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

1. Ο Προµηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να
προµηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προµηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του µέχρι
πρότινος Προµηθευτή τους και όχι των Πελατών. Η προµήθεια διενεργείται προσωρινά και για µέγιστο
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών προκειµένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους Πελάτες να
διαπραγµατευθούν νέα σύµβαση µε Προµηθευτή της επιλογής τους.
2. Η επιλογή των Προµηθευτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου γίνεται: (α)
Για το Φυσικό Αέριο σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 81. (β) Για την ηλεκτρική ενέργεια µε
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31.7.2012 και κατά τη διαδικασία του άρθρου 56. Με
απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Σε
περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου
Καταφυγίου ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ ο Προµηθευτής µε το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς ανά
κατηγορία πελατών.

Άρθρο 58
Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας

1. Ο Προµηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προµηθεύει Οικιακούς
Πελάτες και µικρές επιχειρήσεις (µε ισχύ παροχής µέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει
σχετικά µε το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής Προµηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προµηθευτή στην
απελευθερωµένη αγορά µε τους υφιστάµενους εµπορικούς όρους.
2. Η Προµήθεια Καθολικής Υπηρεσίας στους Πελάτες της παραγράφου 1 γίνεται σε τιµές εύλογες,
διαφανείς, εύκολα και άµεσα συγκρίσιµες µε τιµές άλλων Προµηθευτών και που δεν εισάγουν
διακρίσεις µεταξύ κατηγοριών πελατών. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι διακριτές ανά δραστηριότητα και
οι χρεώσεις που αντιστοιχούν στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αντανακλούν το κόστος µε δυνατότητα αναπροσαρµογής λόγω
µεταβολών στο υποκείµενο κόστος.
3. Οι Προµηθευτές οφείλουν να ενηµερώνουν τους Πελάτες τους που έχουν πρόσβαση σε καθολική
υπηρεσία σχετικά µε τα δικαιώµατά τους όσον αφορά την καθολική υπηρεσία. Ο Προµηθευτής
Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει ιδιαίτερα να υπενθυµίζει στους Πελάτες και τη δυνατότητα αλλαγής
Προµηθευτή.
4. Η επιλογή των Προµηθευτών που θα παρέχουν την Καθολική Υπηρεσία σε αυτές γίνεται µε
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31.7.2012. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζονται η
διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί
ενδιαφέρον κατά τα ως άνω, ως πάροχος της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ ο
Προµηθευτής µε το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία Πελατών.

Άρθρο 58A
1. Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικό τιµολόγιο σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
προνοµιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά - φιλανθρωπικά ιδρύµατα και τους ειδικά
πιστοποιηµένους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αποτελεί
υπηρεσία κοινής ωφέλειας µε σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητα
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι δαπάνες για την παροχή της επιµερίζονται για όλη την
Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών.
3. Η µεθοδολογία επιµερισµού των δαπανών για την παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου 1
καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η µεθοδολογία αυτή επιµερίζει τις δαπάνες βάσει
συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά
µονάδα κατανάλωσης, η οποία εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών
πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόµηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής. Οι
αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις
που επιβάλλονται στους πελάτες, ανεξάρτητα προµηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος µε απόφαση
της ΡΑΕ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 56
του ν. 4001/ 2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 59
Εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης
1. Η ευρείας κλίµακας αντικατάσταση υφιστάµενων συστηµάτων µέτρησης της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής µε αντίστοιχα ευφυή συστήµατα, η οποία αποσκοπεί ιδίως στη
δυνατότητα ενεργού συµµετοχής των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας αλλά και γενικότερα στην
αποτελεσµατικότερη και οικονοµικότερη λειτουργία της, ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ και σχετική εισήγηση
των αρµόδιων ∆ιαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
2. Η εισήγηση των αρµόδιων ∆ιαχειριστών των ∆ικτύων ∆ιανοµής υποβάλλεται στη ΡΑΕ εντός ενός
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, λαµβάνει υπόψη τη µεγιστοποίηση του κοινωνικού
οφέλους και περιλαµβάνει εναλλακτικές προτάσεις για τα παραπάνω θέµατα. Για την κατάρτιση της
εισήγησής του, ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα τεχνοοικονοµικής µελέτης
κόστους - οφέλους (ΜΚΟ), την οποία και συνυποβάλλει µε την παραπάνω εισήγηση. Η ΜΚΟ
εκπονείται µε µέριµνα του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και περιλαµβάνει την εξέταση εναλλακτικών τεχνικών
λύσεων για την εφαρµογή ευφυών συστηµάτων µέτρησης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, την εκτίµηση του
αναµενόµενου κόστους κάθε λύσης, καθώς και του οφέλους της για τη δραστηριότητα της διανοµής,
για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών του ∆ικτύου και τους Προµηθευτές, και την εκτίµηση του εφικτού
χρόνου υλοποίησής της.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ένταξη του έργου στον
προγραµµατισµό της ανάπτυξης του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου,
όπως, µεταξύ άλλων: (α) οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές όσον αφορά είτε στα
µετρητικά συστήµατα ή στις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται στην αγορά ενέργειας και εξειδίκευσή
τους για διάφορες κατηγορίες συµµετεχόντων σε αυτήν, (β) οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά σε
θέµατα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιµότητας των ευφυών συστηµάτων µέτρησης,
σε σχέση, µεταξύ άλλων, και µε τη δυνατότητα ένταξης στο σύστηµα µετρητικού εξοπλισµού της
επιλογής των χρηστών του ∆ικτύου, (γ) ο προϋπολογισµός έργου και όροι προσδιορισµού της
δαπάνης που εντάσσεται στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βάση του ∆ικτύου, (δ) το αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, καθώς και αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα ταµειακών ροών, (ε)
η µεθοδολογία επιµερισµού δαπάνης µεταξύ του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και των Χρηστών του ∆ικτύου.
4. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια στόχοι για την ολοκλήρωση του έργου είναι η δεκαετία, καθώς και
ο εξοπλισµός µε ευφυή συστήµατα µέτρησης τουλάχιστον ποσοστού 80% των Πελατών έως το 2020.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Άρθρο 60

Αρµοδιότητες της ΡΑΕ
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που ορίζονται µε το Πρώτο Μέρος του παρόντος, έχει
επιπρόσθετα τις εξής ρυθµιστικές αρµοδιότητες ως προς την αγορά του Φυσικού Αερίου: (α) Τηρεί
Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται από αυτήν. (β) Τηρεί το Μητρώο
Χρηστών του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε το άρθρο 72. (γ) Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης φορτίου για την ασφαλή, αποτελεσµατική και αξιόπιστη
λειτουργία των Συστηµάτων Φυσικού Αερίου. (δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την άσκηση των
δραστηριοτήτων των διαχειριστών Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, για την τήρηση των όρων του
παρόντος νόµου, των Αδειών τους ή/και της πιστοποίησής τους και µπορεί να επιβάλλει στους
διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου την υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, να
προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής
πρόσβασης σε Σύστηµα Φυσικού Αερίου, προκειµένου να τηρείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης. (ε)
Παρακολουθεί την εφαρµογή µηχανισµών διαχείρισης της συµφόρησης και εγκρίνει συγκεκριµένα
µέτρα για την άρση της συµφόρησης ύστερα από εισήγηση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού
Αερίου. (στ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ)
κατά το άρθρο 86 και δηµοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης
αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 61
∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
1. Κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ασκεί τις
αρµοδιότητες του διαχειριστή του εν λόγω Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Από τις διατάξεις του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου, δύναται να χορηγούνται εξαιρέσεις για
καθορισµένο χρονικό διάστηµα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ, κατά τα ειδικώς οριζόµενα µε το άρθρο 76, ή παρεκκλίσεις υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

Άρθρο 62
∆ιαχωρισµένοι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ)
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει
να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και συγχρόνως να
ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε διαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε (ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή
ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε
δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή
οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία σε ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε
Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν
οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής
ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου και
(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε
εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α' και β', περιλαµβάνουν ειδικότερα:
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν
νόµιµα την επιχείρηση ή (γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της
επιχείρησης ή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 61 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή
περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν στην κυριότητά τους Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
έχουν συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου σε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη για τα εν λόγω Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Ουδεµία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να συµµετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει εγκριθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει
πιστοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής µεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV της ίδιας
Οδηγίας.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο
2, στοιχεία α', β' και γ', είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή άλλος φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός
του ∆ηµόσιου Τοµέα, τότε δύο διαφορετικοί φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα που ασκούν Έλεγχο αφ' ενός
στο διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
και αφ' ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια
πρόσωπα, εφόσον δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου τρίτου φορέα του ∆ηµόσιου Τοµέα.
5. Οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και το προσωπικό τους υπόκεινται στις
υποχρεώσεις εχεµύθειας σύµφωνα µε το άρθρο 66 του παρόντος ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες
πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εν
λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να ασκούν
οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµένων ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου της χώρας ή άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση που έχει στην κυριότητά της σύστηµα µεταφοράς σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις
του παρόντος.

Άρθρο 63
Απόκτηση συµµετοχής σε ∆ιαχωρισµένο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου

1. Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, µεµονωµένα ή σε σύµπραξη µε άλλα
πρόσωπα, Συµµετοχή σε ∆ιαχωρισµένο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
υποχρεούται να ενηµερώσει προηγουµένως τη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της
συµµετοχής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάµενη συµµετοχή, ούτως ώστε η
αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στο ∆ιαχωρισµένο
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που
κατά την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία δύνανται να εξοµοιωθούν µε κατοχή
δικαιωµάτων ψήφου από το αυτό πρόσωπο, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%,
33% ή 50% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο ∆ιαχωρισµένος ∆ιαχειριστής
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη
Συµµετοχή.
2. Προκειµένου περί συµµετοχών που πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα, η ΡΑΕ δικαιούται:
(α) Να ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων που άµεσα ή
έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συµµετοχή σε
∆ιαχωρισµένο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και (β) να επιβάλλει την
υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα αυτών των
φυσικών ή νοµικών προσώπων.
3. Εντός τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση της απόκτησης ή αύξησης συµµετοχής, η ΡΑΕ
υποχρεούται: (α) Να εγκρίνει τη συµµετοχή ή
(β) να εκκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3 του παρόντος,
εφόσον εκτιµά ότι, εξαιτίας της απόκτησης συµµετοχής στο ∆ιαχωρισµένο ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς, καθίσταται αναγκαία η επανεκτίµηση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 62 ή (γ)
να εναντιωθεί, εφόσον η συµµετοχή συνεπάγεται την απόκτηση Ελέγχου ή την άσκηση οποιουδήποτε
δικαιώµατος, άµεσα ή έµµεσα, επί ∆ιαχωρισµένων ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου που υπάγονται στην αρµοδιότητά της από επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε
δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
4. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί η συµµετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάµενη συµµετοχή χωρίς
να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη ΡΑΕ ή χωρίς να εγκριθεί η πραγµατοποίησή της, ή σε
περίπτωση µη γνωστοποίησης στη ΡΑΕ της µεταβολής της ταυτότητας του φυσικού ή νοµικού
προσώπου που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε συµµετοχή σε ∆ιαχωρισµένο ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή του προσώπου. Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ µπορεί µε
απόφασή της να επιβάλλει σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης
της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάµενης συµµετοχής, τις κυρώσεις του άρθρου 36.
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλογικά και σε περιπτώσεις απόκτησης
συµµετοχής σε Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
«1. Ειδικώς όσον αφορά στον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος συστάθηκε µε το π.δ. 33/2007 (Α'31) κατ'
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α' 313), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 62 και 63 για τους διαχωρισµένους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου, για όσο διάστηµα η ∆ΕΠΑ Α.Ε. εξακολουθεί να συµµετέχει στο µετοχικό του κεφάλαιο. Στην
περίπτωση αυτή στον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η
παράγραφος 4 του άρθρου 63 Ι.
2. Μέχρι την 31.12.2017 το 66% των µετοχών που κατέχει η ∆ΕΠΑ Α.Ε. επί του µετοχικού κεφαλαίου
του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και µεταβιβαστεί µέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα
διενεργήσει το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆ Α.Ε.) και το

υπόλοιπο 34% θα µεταβιβαστεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το πωλούµενο ποσοστό του 66% του
προηγούµενου εδαφίου, θα αποτελείται, µετά τη µεταβίβαση των µετοχών που κατέχει η ∆ΕΠΑ Α.Ε.
επί του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στους µετόχους της, από το 35% των µετοχών που θα
αντιστοιχεί στη συµµετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. και το 31%
των µετοχών που θα αντιστοιχεί στη συµµετοχή του ΤΑΙΠΕ∆ Α.Ε. επί του µετοχικού κεφαλαίου του
∆ΕΣΦΑ Α.Ε.. Οι όροι συµµετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία των υποψήφιων επενδυτών
πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και την ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας µεταξύ των µετόχων του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.. «Οι
υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να είναι είτε (α) ∆ιαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς πιστοποιηµένοι µε
τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και µέλη του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSO- G) ή νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα
αποκλειστικά από τέτοιο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή νοµικά πρόσωπα που έχουν τον
άµεσο αποκλειστικό έλεγχο τέτοιου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή νοµικά πρόσωπα που
ελέγχονται αποκλειστικά από νοµικό πρόσωπο που έχει τον άµεσο αποκλειστικό έλεγχο τέτοιου
∆ιαχειριστή Συστήµατος, είτε (β) κοινοπραξίες, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα µέλος της
κοινοπραξίας εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες των δικαιούµενων συµµετοχής υποψηφίων
επενδυτών της περίπτωσης α' και ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο της κοινοπραξίας. Ο όρος
«έλεγχος» του προηγούµενου εδαφίου έχει την έννοια του ελέγχου, όπως ορίζεται στον Κανονισµό
139/2004/ΕΚ.».
3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζονται και στον
∆ΕΣΦΑ Α.Ε. υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63».

Άρθρο 63Β
Πάγια στοιχεία, εξοπλισµός, προσωπικό και ταυτότητα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και σχέσεις του µε την
Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ στελεχώνεται µε όλο το ανθρώπινο δυναµικό και εξοπλίζεται µε όλους τους τεχνικούς,
υλικούς και οικονοµικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου. Ειδικότερα: (α) Τα πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση της δραστηριότητας
της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένου του Συστήµατος Μεταφοράς, είναι ιδιοκτησία
του, όπως ορίζεται µε το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (Α' 313). (β) Το προσωπικό που είναι απαραίτητο
για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συµπεριλαµβανοµένης της
άσκησης όλων των εταιρικών καθηκόντων, πέραν του προσωπικού που έχει ήδη µεταφερθεί στον
∆ΕΣΦΑ ΑΕ µε το π.δ. 34/2007 (Α' 31) κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 3428/2005,
προσλαµβάνεται αποκλειστικά από τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. (γ) Η εκµίσθωση προσωπικού και η παροχή
υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη
Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου απαγορεύεται. Ωστόσο, ο
∆ΕΣΦΑ ΑΕ δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στη ∆ΕΠΑ ΑΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις: (αα) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων
Χρηστών του ΕΣΦΑ, (ββ) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,
(γγ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και (δδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω
υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.
2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 63Ε του
παρόντος, οι κατάλληλοι οικονοµικοί πόροι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την
αντικατάσταση των υφιστάµενων πάγιων στοιχείων του ΕΣΦΑ παρέχονται στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σε εύθετο
χρόνο από τη(ν) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, κατόπιν σχετικού αιτήµατός του.
3. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται:

(α) Να δηµιουργεί σύγχυση µε την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήµατα και τις εγκαταστάσεις του,
όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή
οιουδήποτε µέρους της. (β) Να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή εξοπλισµό, χώρους και
συστήµατα ασφαλείας µε οποιοδήποτε τµήµα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού
Αερίου ή να συνεργάζεται µε τους ίδιους συµβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήµατα
πληροφορικής ή τον εξοπλισµό και τα συστήµατα ασφαλείας του. (γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των
λογαριασµών του σε ελεγκτή που ελέγχει τους λογαριασµούς της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή άλλου τµήµατος ή κλάδου αυτής.
4. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυµίας του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3.

Άρθρο 63Γ
Μέτρα ανεξαρτησίας του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ (άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε, 63Θ παράγραφοι 9 και 10 και 63Ι, ο ∆ΕΣΦΑ
ΑΕ έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνει αποφάσεις που αφορούν στους πόρους που είναι
αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ συµπεριλαµβανοµένης της
άντλησης κεφαλαίων στη χρηµαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου
του.
2. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται
για την οµαλή και αποτελεσµατική διενέργεια της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και
για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσµατικού, ασφαλούς και οικονοµικού ΕΣΦΑ.
3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου που
εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να αποκτήσουν
άµεση ή έµµεση συµµετοχή στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν έχει ούτε άµεση ούτε έµµεση
συµµετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής και της προµήθειας Φυσικού Αερίου ούτε λαµβάνει
µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.
4. Η συνολική οργανωτική δοµή και το καταστατικό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ διασφαλίζουν την ουσιαστική
ανεξαρτησία του σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο. Η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού
Αερίου απαγορεύεται να ορίζει άµεσα ή έµµεσα την ανταγωνιστική συµπεριφορά του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σε
σχέση µε τις καθηµερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση του ΕΣΦΑ, ή σε σχέση µε τις
δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία του Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 63Θ του παρόντος.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου και σύµφωνα
µε τα άρθρα 13 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 στοιχείο (α), 16 παράγραφοι 2, 3 και 5, 18
παράγραφος 6 και 21 παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν
προβαίνει σε διακρίσεις κατά προσώπων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει
τον ανταγωνισµό στον τοµέα της παραγωγής ή προµήθειας Φυσικού Αερίου.
6. Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου και του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης δανείων
προς τη Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις
συνθήκες της αγοράς. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να διατηρεί λεπτοµερή αρχεία των εν λόγω
εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήσεώς της.
7. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε
τη(ν) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι οποίες θεωρούνται ως εγκριθείσες

σιωπηρώς, αν η ΡΑΕ δεν φέρει αντιρρήσεις εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
των συµφωνιών προς έγκριση.
8. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του παρόντος και είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των
παρόντων παγίων στοιχείων του ΕΣΦΑ.
9. Η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου απαγορεύεται: (α) να προβαίνει σε πράξεις
που παρεµποδίζουν ή επηρεάζουν τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ κατά τη συµµόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις
που αυτός υπέχει σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο, (β) να απαιτεί από τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να ζητά έγκριση
της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών.
10. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε
καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ µέρους του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στη(ν) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ΑΕ.
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος κεφαλαίου, είναι
αυτοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία, κατά παρέκκλιση των
ρυθµίσεων του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από κάθε µέτοχο
ή τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 63∆
Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ (άρθρο 19 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ)

1. Οι αποφάσεις σχετικά µε το διορισµό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, λαµβάνονται από το Εποπτικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
που διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 63Ε του παρόντος και καθίστανται δεσµευτικές, σύµφωνα µε
τους όρους της παραγράφου 2.
2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των
προσώπων που διορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ, και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης λήξης της περιόδου απασχόλησης,
κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσµευτικοί µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων
από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ µπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως
προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου: (α) εφόσον
προκύψουν αµφιβολίες αναφορικά µε την επαγγελµατική ανεξαρτησία του προτεινόµενου προσώπου,
ή/και (β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά
µε την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.
3. Τα µισά πλέον ενός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και, σε κάθε περίπτωση όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη
διοίκηση ή λαµβάνουν αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσοι αναφέρονται απευθείας
στα πρόσωπα αυτά για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του
ΕΣΦΑ, δεν πρέπει να κατέχουν επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση,
άµεσα ή έµµεσα, η οποία να συνδέεται µε την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή
µε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρησή της, πέραν του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ,
ούτε µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχο της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού
Αερίου, µε εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς, οργανισµούς ή κρατικούς λειτουργούς του Ελληνικού
∆ηµοσίου, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από το διορισµό τους. Τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες που δεν
υπόκεινται στον περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν ασκήσει δραστηριότητα

διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηριότητα στη(ν) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου
για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών πριν από το διορισµό τους.
4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες,
καθώς και το προσωπικό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελµατική θέση ή ευθύνη,
συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή
κλάδο της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή µε άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρησή
ή µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και το προσωπικό
του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές ή άλλες κινητές αξίες στη(ν)
Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο της κι εν
γένει να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή ή δικαιώµατα ψήφου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο
των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αµέσως προηγούµενου εδαφίου δεν εµπίπτει η
έµµεση κατοχή τέτοιων εταιρικών µεριδίων ή κινητών αξιών µέσω κατοχής µεριδίων αµοιβαίων
κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (Α' 210) ή µέσω συµµετοχής σε άλλα σύνθετα
επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, όπως οι δοµηµένες τραπεζικές προθεσµιακές καταθέσεις
ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεµένες µε επενδύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13γ
παράγραφος Α του ν.δ. 400/1970 (Α' 10), όπως ισχύει, ή µέσω συµµετοχής σε οµαδικά προγράµµατα
ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του ν.δ. 400/1970, ή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόµενους
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες,
καθώς και το προσωπικό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν κανένα συµφέρον ούτε να λαµβάνουν
οικονοµικό όφελος, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη
Συνδεδεµένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Η αµοιβή τους
δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης
Φυσικού Αερίου πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσµάτων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. ∆εν συνιστά
παράνοµο οικονοµικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η έµµεση κατοχή εταιρικών µεριδίων ή
κινητών αξιών κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου 4.
6. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές
αρµοδιότητες δύνανται να καταγγείλουν στη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του
παρόντος, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η ΡΑΕ να ενεργήσει σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος.
7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, τα µέλη του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες υποχρεούνται να µην έχουν
επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση που να συνδέεται µε οποιοδήποτε
τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού
Αερίου ή µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Οµοίως
απαγορεύεται στη(ν) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου να απασχολεί µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
σε οποιαδήποτε επαγγελµατική θέση ή ευθύνη ή επιχειρηµατική σχέση που να συνδέεται µε
οποιοδήποτε τµήµα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή µε τους µετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστηµα τεσσάρων
(4) ετών από τη λήξη της απασχόλησής τους.
8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 εφαρµόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή/και τα πρόσωπα που
ασκούν διοίκηση ή λαµβάνουν αποφάσεις καθηµερινής διαχείρισης του ΕΣΦΑ και όσους αναφέρονται
απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την
ανάπτυξη του ΕΣΦΑ.
9. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 8 του παρόντος επιβάλλεται µε απόφαση
της ΡΑΕ πρόστιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

Άρθρο 63Ε

Σύνθεση και αρµοδιότητες του Εποπτικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ (άρθρο 20 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι" και κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, το Εποπτικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων
που µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων των µετόχων του ∆ΕΣΦΑ
ΑΕ, ειδικότερα των αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση των ετησίων και µακροπρόθεσµων σχεδίων
χρηµατοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και το ύψος των µερισµάτων που
διανέµονται στους µετόχους του. Από τις αποφάσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Εποπτικού
Συµβουλίου εξαιρούνται όσες σχετίζονται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες του ΕΣΦΑ, µε τη
διαχείριση του ΕΣΦΑ και µε τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του
Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, «το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 63Θ του
παρόντος.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) µέλη. Η σύνθεση των µελών του
Εποπτικού Συµβουλίου έχει ως εξής:
(α) τέσσερα (4) µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ,
(β) δύο (2) µέλη διορίζονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και
(γ) ένα (1) µέλος διορίζεται από το πλέον αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού
του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.
Ο κατά τα ανωτέρω διορισµός των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ,
η οποία τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της
προθεσµίας της παραγράφου 3 του παρόντος.
3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης
ή ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης τερµατισµού της περιόδου απασχόλησης
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ εντός δέκα (10) ηµερών από το
διορισµό, την ανανέωση ή τον τερµατισµό της απασχόλησης των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου,
µε επιµέλεια των προσώπων που έχουν δικαίωµα διορισµού ή του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να
προβάλει αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από την κοινοποίηση των
προτεινόµενων µελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της επόµενης παραγράφου 4.
4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι
τουλάχιστον το ήµισυ των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, πλην ενός: (α) δεν κατείχαν καµία
επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται
µε τη(ν) Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή µε οποιοδήποτε άλλο τµήµα ή κλάδο
ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχείρησή της, πέραν του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, ή µε τους µετόχους που ασκούν τον
Έλεγχό της, µε εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών πριν από το διορισµό τους, και (β) συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων
4 ως 7 του άρθρου 63∆ του παρόντος.
5. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε µέλους του Εποπτικού
Συµβουλίου κοινοποιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων από την ως
άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αµφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της
πρόωρης λήξης της απασχόλησης του µέλους.
6. Ο διορισµός µε τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και η για
οποιονδήποτε λόγο παύση τους υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α του κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για
τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης
των προτεινόµενων µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης
των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόµιµη σύνθεση των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου.

Άρθρο 63Ζ
Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου
1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως
11 του άρθρου 35α, καθώς και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει,
ισχύουν κατ' αναλογική εφαρµογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.

Άρθρο 63Η
Πρόγραµµα συµµόρφωσης και Υπεύθυνος Συµµόρφωσης (άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρµογή πρόγραµµα συµµόρφωσης στο
οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να αποκλείεται η διακριτική συµπεριφορά
και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συµµόρφωσής του προς το εν λόγω
πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των
εργαζοµένων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται
στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει
αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από την υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση. Το
εγκεκριµένο πρόγραµµα συµµόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ εντός πέντε (5)
ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές
προσδιορίζονται µε το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον
ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
2. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης
της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί
να είναι και νοµικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των
εξουσιών του νοµικού προσώπου ως Υπευθύνου Συµµόρφωσης. Οι παράγραφοι 2 ως 7 του άρθρου
63∆ του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
3. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος συµµόρφωσης, (β) την εκπόνηση ετήσιας
έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του προγράµµατος
συµµόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ, (γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συµβούλιο και
την έκδοση συστάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του, (δ) την
κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος
συµµόρφωσης, και (ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις
µεταξύ της «Kάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου» και του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.
4. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά µε το
επενδυτικό πρόγραµµα ή µε µεµονωµένες επενδύσεις στο ΕΣΦΑ. Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή είναι η ηµεροµηνία υποβολής του προγράµµατος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ
ΑΕ στο Εποπτικό Συµβούλιο.
5. Εάν η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου στη γενική συνέλευση ή µε την
ψηφοφορία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου που έχει διορίσει εµποδίζει τη λήψη απόφασης µε
συνέπεια να παρεµποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που βάσει του Προγράµµατος
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόµενα τρία (3) χρόνια, ο Υπεύθυνος

Συµµόρφωσης υποχρεούται να το αναφέρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του παρόντος.
6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπευθύνου Συµµόρφωσης,
περιλαµβανοµένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύνου Συµµόρφωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης δεν επιτρέπεται να
κατέχει άλλη επαγγελµατική θέση, ευθύνη ή συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, στη(ν) Κάθετα
Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή σε οποιονδήποτε κλάδο ή τµήµα της ή άλλη
Συνδεδεµένη Επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες µετόχους της.
7. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη
ΡΑΕ και έχει το δικαίωµα να υποβάλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στο Εποπτικό
Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως
στη ΡΑΕ µέχρι και την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα
που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση τις
εκθέσεις του Υπευθύνου Συµµόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
και µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, ώστε
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν
τα κατάλληλα µέτρα. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να
υποβάλει προς έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ.
Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος συµµόρφωσης του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ µέχρι και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.
8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποχρεούται να συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις
που εξετάζουν τα ακόλουθα θέµατα: (α) τους όρους πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, όπως καθορίζονται στον
Κανονισµό (ΕΚ) 715/2009, ειδικότερα όσον αφορά στα τιµολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων,
την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις
δευτερογενείς αγορές, (β) έργα που αναλαµβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη
του ΕΣΦΑ, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για το ΕΣΦΑ και των
επενδύσεων σε νέες συνδέσεις µεταφοράς, στην επέκταση του δυναµικού και στη βελτιστοποίηση του
υπάρχοντος δυναµικού για το ΕΣΦΑ, (γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
απαραίτητες για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ. Η µη συµµετοχή του Υπευθύνου Συµµόρφωσης στις
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων παρά µόνον εάν δεν έχει λάβει
χώρα η νοµότυπη και εµπρόθεσµη κλήση του Υπευθύνου Συµµόρφωσης.
9. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης παρακολουθεί τη συµµόρφωση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µε το άρθρο 66 του
παρόντος.
10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδοµένα και στα γραφεία του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του, χωρίς προηγούµενη αναγγελία.
11. Μετά από προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ, το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να παύσει τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης. Η ΡΑΕ µε απόφασή της παύει τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης για λόγους
έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας.
12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του Υπευθύνου Συµµόρφωσης στα
αρχεία και τις εγκαταστάσεις του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους από 20.000 ευρώ ως
100.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

13. Η ΡΑΕ µε απόφασή της µπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραµµές ως προς την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 63Θ
Ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις (άρθρο 22 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ)
1. Κάθε έτος, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και
θέτει σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα επόµενα δέκα (10) έτη.
2. Στο σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης
και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη
από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος κατασκευής των
έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος τους. Στο σχέδιο Προγράµµατος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ περιλαµβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ
για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόµενων τριών
(3) ετών.
3. Κατά την κατάρτιση του Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει
υπόψη: (α) Στοιχεία της υφιστάµενης και της προβλεπόµενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου.
(β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια
εφοδιασµού µε φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. (γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της
αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, µε στόχο την πρόληψη
συµφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης
διαµετακόµισης. (δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών µε φυσικό αέριο µε στόχο την περιφερειακή
ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών. (ε) Την προστασία του
περιβάλλοντος.
(στ) Το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 715/2009. (ζ) Τη βιωσιµότητα των έργων που εντάσσονται στο
Πρόγραµµα και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράµµατος
Ανάπτυξης.
4. O ∆ΕΣΦΑ ΑΕ οριστικοποιεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ λαµβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και το υποβάλλει στη ΡΑΕ.
5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δηµόσια διαβούλευση µε τους
υφιστάµενους και δυνητικούς Χρήστες. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµόσια διαβούλευση έχουν οι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε ενδιαφερόµενος που τεκµηριώνει έννοµο
συµφέρον. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων
επενδύσεων που προέκυψαν από τη δηµόσια διαβούλευση, δηµοσιεύονται από τη ΡΑΕ στην
ιστοσελίδα της.
6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει σχετικά µε τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράµµατος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ,
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) Πιθανές επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη δηµόσια
διαβούλευση. (β) Τη συνέπεια του Προγράµµατος µε το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα
περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3
του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009. Σε περίπτωση
αµφιβολίας σχετικά µε τη συµβατότητα του προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ µε το διακοινοτικό ή τα
περιφερειακά προγράµµατα, η ΡΑΕ δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτηµα στον Οργανισµό
Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας.

7. Η ΡΑΕ, µε την ολοκλήρωση των προβλεποµένων στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά
στην ιστοσελίδα της το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποιεί στον Οργανισµό
Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
9. Σε περίπτωση που ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν εκτελέσει µία επένδυση που σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, ήταν προγραµµατισµένη να εκτελεσθεί κατά τα επόµενα
τρία (3) έτη, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι πέραν του ελέγχου του, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τουλάχιστον
ένα από τα ακόλουθα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση της επένδυσης, εφόσον αυτή
εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης βάσει του πλέον πρόσφατου Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ: (α)
Να απαιτήσει από τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να εκτελέσει την εν λόγω επένδυση. (β) Να διοργανώσει διαδικασία
πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, ανοικτή σε κάθε επενδυτή για την εν λόγω επένδυση. (γ)
Να υποχρεώσει τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι
απαραίτητες επενδύσεις και να επιτραπεί σε ανεξάρτητους επενδυτές να συµµετάσχουν στο κεφάλαιό
του.
10. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα τα οποία περιγράφονται στην περίπτωση β' της
παραγράφου 9, δύναται να υποχρεώσει τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να δεχθεί ένα ή περισσότερα από τα εξής:
(α) Τη χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο.
(β) Την κατασκευή του έργου από οποιονδήποτε τρίτο.
(γ) Την οικοδόµηση των νέων πάγιων στοιχείων που τον αφορούν. (δ) Τη λειτουργία των νέων πάγιων
στοιχείων που τον αφορούν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες
τις πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγµατοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια
στοιχεία µε το ΕΣΦΑ και καταβάλλει εν γένει κάθε προσπάθεια προκειµένου να διευκολύνει την
εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί χρηµατοοικονοµικοί διακανονισµοί υπόκεινται στην
προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των
εν λόγω επενδύσεων καλύπτεται από τα τιµολόγια που καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 88.
12. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να εκτελεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ µε βάση τους
εγκεκριµένους Κανονισµούς Προµηθειών και Έργων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίοι εκδίδονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ προσαρµόζονται οι διατάξεις των Κανονισµών αυτών στην εταιρική
οργάνωση και στο σκοπό του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Άρθρο 63Ι
∆ιορισµός Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου (άρθρα 14 και 15 της
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

1. Σε περίπτωση συστηµατικής παράβασης από τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ των υποχρεώσεων που υπέχει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ιδίως σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση µεροληπτικής
συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης, η ΡΑΕ δύναται µε
αιτιολογηµένη απόφασή της που λαµβάνεται κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να
διορίσει τρίτο πρόσωπο ως ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΦΑ, ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως
Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος κατά τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, ιδίως στο

άρθρο 14 αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ διατηρεί την κυριότητα του συνόλου των
στοιχείων που απαρτίζουν το ΕΣΦΑ.
2. Στην ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ θα πρέπει να τεκµηριώνεται η συνδροµή των ακόλουθων
προϋποθέσεων: (α) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει
αποδείξει ότι συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχεία α', β' και γ'
του παρόντος, (β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει
ότι διαθέτει τους απαιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την
εκτέλεση των καθηκόντων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δυνάµει του άρθρου 68, και του εγκεκριµένου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του παρόντος Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, (γ) ο υποψήφιος
Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αναλάβει εγγράφως να συµµορφωθεί
προς το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ υπό την παρακολούθηση της ΡΑΕ, (δ) ο
∆ΕΣΦΑ ΑΕ έχει αποδείξει την ικανότητά του να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που υπέχει από την
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεώνεται να παράσχει
όλα τα σχέδια συµβατικών ρυθµίσεων µε την υποψήφια επιχείρηση και κάθε άλλη συναφή οντότητα,
και (ε) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει την
ικανότητά του να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
715/2009, συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς Φυσικού
Αερίου σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου πληροί τις
προϋποθέσεις της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 2 ή του άρθρου 65 του παρόντος,
εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 3 του
Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 65 του παρόντος νόµου.
4 (πρώην 3). Κάθε Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου που διορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της
πρόσβασης τρίτων, συµπεριλαµβανοµένης της είσπραξης τελών πρόσβασης και επιβαρύνσεων
συµφόρησης, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ και για τη
διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του ΕΣΦΑ να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µε
προγραµµατισµό επενδύσεων. Για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος
Φυσικού Αερίου είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό (συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας
αδειοδότησης), την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας υποδοµής. Για το σκοπό αυτόν,
ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος ενεργεί ως διαχειριστής του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ δεν µπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη
διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε και για τον προγραµµατισµό των επενδύσεων.
5 (πρώην 4). Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ως κύριος των παγίων του ΕΣΦΑ
υποχρεούται: (α) να παρέχει κάθε σχετική συνεργασία και στήριξη στον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή
Συστήµατος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, συµπεριλαµβανοµένων
ιδιαίτερα όλων των συναφών πληροφοριών, (β) να χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει
ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου και εγκρίνει η ΡΑΕ ή να συµφωνεί στη
χρηµατοδότησή τους από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου του
Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Οι σχετικοί διακανονισµοί χρηµατοδότησης
υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Πριν από την έγκριση αυτή, η ΡΑΕ διαβουλεύεται µε τον ∆ΕΣΦΑ
ΑΕ και µε τους Χρήστες του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος, (γ) να
µεριµνά για την κάλυψη της ευθύνης που αφορά στα πάγια στοιχεία του ΕΣΦΑ, µε εξαίρεση το µέρος
της ευθύνης που αφορά τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου, και
(δ) να παρέχει εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επεκτάσεων του ΕΣΦΑ, µε
εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύµφωνα µε το στοιχείο β', συµφώνησε να χρηµατοδοτηθούν
από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή
Συστήµατος Φυσικού Αερίου.
6 (πρώην 5). Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ως κυρίου του
ΕΣΦΑ και λαµβάνει κάθε σχετικό µέτρο σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τη
συµµόρφωση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ προς τις υποχρεώσεις που υπέχει µε την παράγραφο 4 του παρόντος.

7 (πρώην 6). Ο διορισµός Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, δεν απαλλάσσει τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ από τις υποχρεώσεις που υπέχει σύµφωνα µε τα άρθρα
63Β ως και 63Η του παρόντος.

Άρθρο 63ΣΤ
Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα εντός τριών (3) ηµερών από το διορισµό των µελών
του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63Ε και εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρό του. Το
Εποπτικό Συµβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει στην έδρα του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ τουλάχιστον µία (1) φορά
ανά εταιρική χρήση και εκτάκτως όποτε απαιτείται από τις εταιρικές ανάγκες, µετά από πρόσκληση
που γνωστοποιείται µε επιµέλεια του Προέδρου του στα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης τουλάχιστον επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν από την τακτική ή έκτακτη
συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει µε σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην πρόσκληση επισυνάπτεται έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ που παρέχει τις
απαραίτητες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την
πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη συνεδρίαση του Εποπτικού
Συµβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του παρόντος.
2. Το Εποπτικό Συµβούλιο δύνανται να συγκαλέσουν και δύο (2) εκ των µελών του ή ο Υπεύθυνος
Συµµόρφωσης µε πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον επτά (7) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση στα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης,
εφόσον δεν είναι αυτός που συγκαλεί τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει µε
σαφήνεια τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσµίας στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και στη ΡΑΕ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
κοινοποιήσει στα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης την αναφερόµενη
στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος έκθεση εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών
από την ως άνω κοινοποίηση της πρόσκλησης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Με αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου που κοινοποιείται στα
υπόλοιπα µέλη του, τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισθείσα σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος συνεδρίαση, αναβάλλεται µια µόνο φορά η λήψη αποφάσεων
από το Εποπτικό Συµβούλιο για όλα ή ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η αίτηση θα πρέπει
να ορίζει την ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, η οποία όµως
δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από επτά (7) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η µετά
από αναβολή συνέλευση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου αποτελεί συνέχιση της
προηγούµενης.
4. Σε κάθε περίπτωση, το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς την τήρηση των ως άνω
διατυπώσεων, εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του και ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης και κανείς δεν
αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τέσσερα (4) εκ των µελών του. Οι αποφάσεις του Εποπτικού
Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων
µελών. Κάθε µέλος δύναται να αντιπροσωπεύσει έγκυρα µόνο ένα άλλο µέλος. Η αντιπροσώπευση
αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο που έχει τη θεωρηµένη υπογραφή του αντιπροσωπευόµενου µέλους
και το οποίο επισυνάπτεται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύµφωνα µε την αµέσως επόµενη
παράγραφο. Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα άλλα εκτός των µελών του
Εποπτικού Συµβουλίου.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό
βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων, κατά τη συνεδρίαση, µελών του
Εποπτικού Συµβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη που παραστάθηκαν κατά τη
συνεδρίαση και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον έχει παραστεί κατά τη συνεδρίαση. Αντίγραφα
των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή
άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή
τους. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να χορηγεί στους µετόχους του αντίγραφα των πρακτικών του
Εποπτικού Συµβουλίου.
7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους και τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, εφόσον η παρουσία του κατά τη συνεδρίαση
του Εποπτικού Συµβουλίου απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 63Η
του παρόντος, ισοδυναµεί µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί
συνεδρίαση.
8. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποιούνται εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη τους
στη ΡΑΕ. Αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου που υπάγονται στις πράξεις και τα στοιχεία που
υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως
κάθε φορά ισχύει, καταχωρούνται στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της αρµόδιας αρχής και
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7β του κ.ν.
2190/1920.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, εφόσον η
συµµετοχή του Υπευθύνου Συµµόρφωσης σε αυτές είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 63Η του παρόντος.
10. Το καταστατικό δύναται να ορίζει και συντοµότερες προθεσµίες σύγκλησης του Εποπτικού
Συµβουλίου, καθώς και τη δυνατότητά σύγκλησής του από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή/και από µετόχους εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.

Άρθρο 64
∆ιορισµός και πιστοποίηση των ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(Άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Κάθε υποψήφιος ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να
γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συµµόρφωσή του προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου αιτούµενος τη
χορήγηση πιστοποίησης. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει την αίτησή του προβαίνοντας σε
κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσµίες του Κανονισµού
(ΕΚ) 715/2009. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 63 του παρόντος, και καταχωρείται στο µητρώο
αιτήσεων της ΡΑΕ. Με απόφασή της η ΡΑΕ καθορίζει τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που
συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου ∆ιαχειριστή. Η ΡΑΕ, εντός τασσόµενης προθεσµίας, δύναται
να ζητήσει από τον υποψήφιο ∆ιαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την υποβληθείσα
αίτηση.
2. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, εντός ρητώς τασσόµενης
προθεσµίας, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά µε την τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου και
του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009 ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και να αιτηθεί µε
αιτιολογηµένη απόφασή της τη λήψη µέτρων προς το σκοπό συµµόρφωσής του µε τις διατάξεις του
παρόντος. Κατόπιν γνωστοποίησης από τον υποψήφιο ∆ιαχειριστή της συµµόρφωσής του µε τις
υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση του ∆ιαχειριστή εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του ∆ιαχειριστή
θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύµφωνα µε την

παράγραφο 2, εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αµελλητί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ρητή ή σιωπηρή απόφασή της σχετικά µε την πιστοποίηση του ∆ιαχειριστή
µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η ρητή ή σιωπηρή απόφαση της ΡΑΕ παράγει αποτελέσµατα
µετά την περάτωση της διαδικασίας που καθορίζεται µε το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009.
Η απόφαση της ΡΑΕ και η γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κάθε ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί
στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόµενη συναλλαγή που ενδεχοµένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση της
συµµόρφωσης του προς τις επιταγές του παρόντος κεφαλαίου.
5. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της
κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 65
Πιστοποίηση σε σχέση µε τρίτες χώρες (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Όταν υποβάλλεται αίτηµα πιστοποίησης από κύριο ή ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου που τελεί υπό τον Έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ
ειδοποιεί σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΡΑΕ γνωστοποιεί επίσης αµελλητί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάθε περίσταση που θα µπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου Συστηµάτων
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από πρόσωπο
ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
2. Οι ∆ιαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου γνωστοποιούν στη ΡΑΕ κάθε περίσταση
που θα µπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση του Ελέγχου Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
ή του ∆ιαχειριστή του από πρόσωπο ή πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά µε την πιστοποίηση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή της αίτησης της παραγράφου 1 ή τη λήξη της προθεσµίας της
παραγράφου 4 και αρνείται την πιστοποίηση, εάν δεν έχει αποδειχθεί: (α) κατά πόσον η απόκτηση
Ελέγχου συνεπάγεται παράβαση του άρθρου 62 και (β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει
σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή κράτους - µέλους ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξέταση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη: (αα) τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που
απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε
µία ή περισσότερες τρίτες χώρες, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, στις
οποίες διαλαµβάνονται τα ζητήµατα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, (ββ) τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία απορρέουν δυνάµει
συµφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα µε τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµφωνίες
αυτές συνάδουν µε τη νοµοθεσία της 'Ενωσης, και (γγ) άλλα συγκεκριµένα στοιχεία και περιστάσεις
που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.
4. Η ΡΑΕ, δύναται να ζητήσει από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τις
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας Φυσικού
Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε πληροφορία σχετική µε την εκτέλεση των καθηκόντων του ως
προς τη διαδικασία πιστοποίησης τάσσοντας για το σκοπό αυτόν σχετική προθεσµία.
5. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές
πληροφορίες που σχετίζονται µε αυτήν.
6. Πριν από την έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ σχετικά µε την πιστοποίηση, η ΡΑΕ αιτείται τη γνώµη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το: (α) µε την επιφύλαξη τυχόν χορήγησης εξαίρεσης κατ' άρθρο 36
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, κατά πόσον ο υπό πιστοποίηση φορέας συµµορφώνεται προς τις
απαιτήσεις του άρθρου 62 του παρόντος κατόπιν της αλλαγής του Ελέγχου του, και (β) κατά πόσον η

χορήγηση της πιστοποίησης δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η ΡΑΕ λαµβάνει εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη των προθεσµιών που προβλέπονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά την
πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαµβάνει δεόντως υπόψη τη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή άλλου κράτους - µέλους ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
8. Η τελική απόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν η τελική
απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει από τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ µαζί µε την απόφαση και το αιτιολογικό της.
9. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την πιστοποίηση του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του νοµικού
ελέγχου της κρίνει ότι διακυβεύεται η δηµόσια ασφάλεια της χώρας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 65A
1. Ειδικά όσον αφορά στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, στην περίπτωση που η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση
Φυσικού Αερίου προέρχεται από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 65, η ΡΑΕ δύναται να
επιβάλει την αναστολή της άσκησης του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου που η Κάθετα
Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) Η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή οι µέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια
ή στη λήψη απόφασης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασµού της Χώρας ή άλλων κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τέτοιες αποφάσεις ή ενέργειες αναφέρονται, ιδίως, η µη
χορήγηση των οικονοµικών πόρων που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας και την
ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, ιδιαιτέρως δε των επενδύσεων εκείνων που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, καθώς και εκείνων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών
τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε µορφή και των
διασυνδέσεων του ΕΣΦΑ µε διασυνοριακούς αγωγούς διαµετακόµισης και περιλαµβάνονται στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. β) Η Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και οι µέτοχοί της προβούν σε κάποια ενέργεια ή στη λήψη απόφασης
που θα εµπόδιζε το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να συµµορφωθεί µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά
στις αρµοδιότητες ελέγχου, παροχής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων εκ µέρους της ΡΑΕ, ή να
συµµορφωθεί µε τυχόν διακρατικές συµφωνίες και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι µέτοχοί της ή οι
συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες ή λάβουν αποφάσεις µε τις οποίες η
συµµόρφωση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συνδέεται ή εξαρτάται, άµεσα ή
έµµεσα, µε την προµήθεια φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανόµενης της Ελλάδας,
ή τη σύναψη ή την εφαρµογή των συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου προς την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Η επιβολή της κύρωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται ειδικότερα την αναστολή της άσκησης των
δικαιωµάτων συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των µετόχων, για το σύνολο των µετοχών
που η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.
3. Η κύρωση της παραγράφου 1 επιβάλλεται µόνο κατόπιν ακροάσεως της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Με την κλήση σε ακρόαση παρέχεται στην Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου προθεσµία έως και δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών για την παροχή
εξηγήσεων ή την εφαρµογή µέτρων αποκατάστασης.
4. Στην περίπτωση που η διαδικασία της παραγράφου 3 δεν έχει ως αποτέλεσµα την άρση των λόγων
που οδήγησαν στην κλήση σε ακρόαση, η ΡΑΕ προβαίνει σε αναστολή της άσκησης των δικαιωµάτων
ψήφου που η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου κατέχει στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, για χρονικό

διάστηµα που κρίνεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα και τη συστηµατικότητα της πράξης ή της
παράλειψης, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας και λαµβάνοντας υπόψη το δηµόσιο
συµφέρον. Η εν λόγω αναστολή άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου αίρεται, µε απόφαση της ΡΑΕ,
εφόσον αποδεδειγµένα έχουν αρθεί οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή του εν λόγω µέτρου.
5. Σε περίπτωση που, µετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήµατος δεν έχουν αρθεί οι λόγοι
επιβολής της αναστολής άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η ΡΑΕ
δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστηµα της αναστολής άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων
ψήφου.
6. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, η ΡΑΕ δύναται να διαβουλεύεται µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενεργείας
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου.
7. Η επιβολή των ως άνω κυρώσεων δεν συνεπάγεται την αδυναµία επιβολής άλλης κύρωσης, κατά
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 66
Εχεµύθεια ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 του παρόντος ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση
κοινοποίησης πληροφοριών, οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη µεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών
που αφορούν στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα.
2. Απαγορεύεται στους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου: (α) Η κοινοποίηση τυχόν εµπορικά
ευαίσθητων πληροφοριών στα λοιπά µέρη της επιχείρησης, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται
για την εκτέλεση επιχειρηµατικής συναλλαγής. (β) Η χρήση κοινών παρόχων υπηρεσιών, όπως
ενδεικτικά, κοινή νοµική υπηρεσία και κοινοί σύµβουλοι και ελεγκτές, µε τα λοιπά µέρη της
επιχείρησης. ∆εν εµπίπτει στην ως άνω απαγόρευση η κοινή χρήση αµιγώς διοικητικών υπηρεσιών ή
συστηµάτων πληροφορικής.
3. Κατά την αγορά ή πώληση Φυσικού Αερίου από Συνδεδεµένες µε αυτούς Επιχειρήσεις οι
∆ιαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να µην καταχρώνται τις εµπορικά ευαίσθητες
πληροφορίες, τις οποίες λαµβάνουν από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής
πρόσβασης στο σύστηµα.
4. Οι ∆ιαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και
να δηµοσιεύουν έγκαιρα στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υγιή
ανταγωνισµό και την αποτελεσµατική πρόσβαση και λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της αρχής της
διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες,
σύµφωνα µε την αµέσως επόµενη παράγραφο 5.
5. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη ΡΑΕ, απαγορεύεται στα πρόσωπα που
ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασµό ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου είτε ως
µέλη του διοικητικού συµβουλίου του είτε ως προσωπικό του είτε ως απασχολούµενοι µε ή χωρίς
αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε άλλη έννοµη σχέση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου, να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί
ως εµπορικά ευαίσθητες/α και συνιστούν επιχειρηµατικό απόρρητο.
6. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 36 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 67
Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου
1. Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) είναι το Σύστηµα Φυσικού Αερίου το οποίο περιλαµβάνει:
(α) Το υφιστάµενο, κατά την έκδοση του παρόντος, Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός
της Ελληνικής Επικράτειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
2364/1995 (Α' 252), όπως ισχύει, αποτελούµενο από τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του και τις
προγραµµατισµένες επεκτάσεις και ενισχύσεις του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε την υπ' αριθ. ∆1/Γ/1588/2007
υπουργική απόφαση (Β' 60), τις εγκαταστάσεις µέτρησης, ρύθµισης, συµπίεσης και αποσυµπίεσης,
το σύστηµα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισµού, τα κέντρα λειτουργίας και
συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανοµής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που αποτελούν
στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήµατος Μεταφοράς, καθώς και τα υφιστάµενα
σηµεία εισόδου του µετρητικού σταθµού Σιδηροκάστρου και Αγίας Τριάδας Μεγάρων Αττικής και των
Κήπων Έβρου. Ο εσωτερικός χώρος των αγωγών του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου δεν
αποτελεί Εγκατάσταση Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. (β) Την Εγκατάσταση ΥΦΑ στη νήσο
Ρεβυθούσα. Οι δεξαµενές ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα δεν αποτελούν Εγκατάσταση Αποθήκευσης και
χρησιµοποιούνται µόνο για προσωρινή αποθήκευση του ΥΦΑ πριν από την επαναεριοποίησή του και
την έγχυσή του στο Σύστηµα Μεταφοράς. (γ) Τα έργα επέκτασης και ενίσχυσης του ΕΣΦΑ, τις
εγκαταστάσεις, τις διασυνδέσεις, τις υποδοµές ή τους χώρους αποθήκευσης και επανεισαγωγής
Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ που εκτελούνται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Τα έργα που εντάσσονται στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ αποτελούν έργα δηµόσιας ωφέλειας και µείζονος εθνικής
σηµασίας. (δ) Τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΦΑ µπορούν να υλοποιούνται και από εταιρεία στην
οποία ο ∆ΕΣΦΑ συµµετέχει τουλάχιστον σε ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου και έχει τη
διοίκηση. Στην περίπτωση που τµήµα του ΕΣΦΑ έχει κατασκευασθεί από θυγατρική εταιρεία του
∆ΕΣΦΑ κατά τα προβλεπόµενα ανωτέρω, ο υπολογισµός του µέρους των ρυθµιζοµένων εσόδων του
ΕΣΦΑ που αντιστοιχεί στο τµήµα αυτό καθορίζεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 88. Οι διατάξεις των
παραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 3734/2009 (Α' 8) εφαρµόζονται αναλόγως στις ανωτέρω
προβλεπόµενες θυγατρικές εταιρείες του ∆ΕΣΦΑ. Για τους λοιπούς µετόχους των ανωτέρω
θυγατρικών εταιρειών ισχύουν οι περιορισµοί του άρθρου 62 παράγραφοι 1, 2 και 4 του παρόντος,
εκτός αν αυτοί είναι ∆ιαχειριστές Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 14 ή το κεφάλαιο IV
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Η διαχείριση των τµηµάτων αυτών του ΕΣΦΑ γίνεται από τον ∆ΕΣΦΑ.
2. ∆εν περιλαµβάνονται στο ΕΣΦΑ εγκαταστάσεις συµπίεσης Φυσικού Αερίου για τελική χρήση από
κινητήρες οχηµάτων και λοιπές εµπορικές χρήσεις.
3. Η διαχείριση του ΕΣΦΑ ανατίθεται µε τον παρόντα νόµο στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, η δε άσκηση της
δραστηριότητας του τελευταίου διέπεται από τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. Κάθε υφιστάµενη
διάταξη που παραπέµπει ή αναφέρεται σε άδεια κυριότητας ή διαχείρισης του ΕΣΦΑ νοείται ως
παραποµπή στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.

Άρθρο 68
Αρµοδιότητες του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ

1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ και τις
διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειµένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά
άρτιο και ολοκληρωµένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά
τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία µίας
ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος.
2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ:
(α) Παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο ΕΣΦΑ µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο
και για όσο διάστηµα επιθυµούν, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του
ΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτόν συνάπτει µε τους Χρήστες Συµβάσεις Μεταφοράς, Συµβάσεις Χρήσης
Εγκατάστασης ΥΦΑ και Συµβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, σύµφωνα µε πρότυπες
συµβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται και δηµοσιεύονται από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα του, µετά
από έγκριση της ΡΑΕ. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µπορεί να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης στο ΕΣΦΑ µόνο για
λόγους έλλειψης δυναµικότητας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ ή
αν η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ ενδέχεται να εµποδίζει το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί. Η άρνηση παροχής πρόσβασης
αιτιολογείται ειδικά και ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος Χρήστης και η ΡΑΕ. Άρνηση
πρόσβασης επιτρέπεται, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 48 της
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαρές οικονοµικές και
χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες, λόγω συµβάσεων που περιέχουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς
ανεξαρτήτως παραλαβής. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις του ΕΣΦΑ για την
παροχή πρόσβασης, όταν αυτό είναι οικονοµικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός πελάτης είναι
διατεθειµένος να πληρώσει γι' αυτές. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ εξασφαλίζει το κατάλληλο δυναµικό εισόδου και
εξόδου για τη νέα σύνδεση, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
(β) Προγραµµατίζει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ και τις παραλαβές Φυσικού Αερίου
από αυτό, κατανέµει το φορτίο στους Χρήστες και µεριµνά για την εξασφάλιση της ποιότητας του
Φυσικού Αερίου.
(γ) Έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα
∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 312/2014 (EE L 91/15).
(γα) Έχει την ευθύνη για την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά
τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να συνάπτει, κατόπιν
διαγωνισµού, µε διαφανείς διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της
αγοράς, συµβάσεις για την αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συµβάσεις αυτές συνοµολογεί
µετά την έγκριση του ετήσιου προγράµµατος αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης
από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως
προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. τηρεί χωριστό λογαριασµό
αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ.
(δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασµό για
τις δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
(ε) Εφαρµόζει µηχανισµούς διαχείρισης της συµφόρησης στα σηµεία εισόδου και εξόδου, οι οποίοι
βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε µηχανισµούς της αγοράς, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια όπως
ορίζεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειµένου να προάγεται ο υγιής ανταγωνισµός, χωρίς
διακρίσεις µεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών. ∆ηµοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις
ροών σε κάθε σηµείο εισόδου και εξόδου για τα επόµενα έτη, προκειµένου να ενηµερώνονται οι
Χρήστες για την πιθανότητα συµφόρησης. Ενηµερώνει τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, όταν η ζήτηση για δέσµευση µεταφορικής ικανότητας σε σηµείο
εισόδου ή εξόδου δηµιουργεί εύλογα πιθανότητα συµφόρησης στο σηµείο αυτό. Τηρεί χωριστό
λογαριασµό για τη διαχείριση της συµφόρησης, το πιστωτικό υπόλοιπο του οποίου συνυπολογίζεται
κατά τον καθορισµό του τιµολογίου χρήσης του ΕΣΦΑ, όπως προβλέπεται στον Κανονισµό
Τιµολόγησης.

(στ) Μεριµνά για την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών σύµφωνα µε το
άρθρο 73.
(ζ) Συντάσσει κάθε έτος και δηµοσιεύει αναλυτική έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ, για τις µεταβολές
των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΕΣΦΑ, τη δέσµευση µεταφορικής ικανότητας, την εξισορρόπηση
φορτίου, το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησης, τη συµφόρηση και τη διαχείρισή της, τις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιµετώπισή τους.
(η) Τηρεί Μητρώο Κατόχων ∆εσµευµένης Μεταφορικής Ικανότητας.
(θ) Συνάπτει συµφωνίες µε τους ∆ιαχειριστές ΑΣΦΑ, ∆ικτύων ∆ιανοµής, καθώς και Συστηµάτων
Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστηµένα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, µε σκοπό την ενίσχυση
της µεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αµοιβαία συνεργασία.
(ι) Παρέχει τις υπηρεσίες του µε διαφάνεια, αµεροληψία και χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή
των κατηγοριών των Χρηστών του ΕΣΦΑ, όπως διακρίσεις υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν
επιχειρήσεων, των µετόχων τους ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
(ια) Παρέχει στους ∆ιαχειριστές ΑΣΦΑ ή ∆ικτύων ∆ιανοµής, που συνδέονται µε το ΕΣΦΑ, τις αναγκαίες
πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεµένων
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισης και κατανοµής του δυναµικού διασύνδεσης.
(ιβ) Παρέχει σε κάθε Χρήστη του ΕΣΦΑ επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του συστήµατος και τη
δεσµευµένη µεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού, την αποτελεσµατική
πρόσβαση στο ΕΣΦΑ, καθώς και τη µεταφορά Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συµβατό µε την ασφαλή,
αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, µε την επιφύλαξη τήρησης του εµπιστευτικού
χαρακτήρα των εµπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα
ΕΣΦΑ, στο οποίο δηµοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα
∆ιαχείρισης αυτού.
(ιγ) ∆ηµοσιεύει κατάλογο των τιµολογίων χρέωσης των Χρηστών του ΕΣΦΑ για τις παρεχόµενες σε
αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των τιµολογίων αυτών.
(ιδ) Ενηµερώνει τη ΡΑΕ για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά διατάξεις του
νόµου αυτού ή όρους άδειας, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου νόµου.
(ιε) Εγκαθιστά και διαχειρίζεται Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, στο οποίο οι
Χρήστες καταχωρίζουν προτάσεις για τη σύναψη συµβάσεων µεταπώλησης Φυσικού αερίου,
συµβάσεων εκχώρησης ή µεταβίβασης του δικαιώµατος χρήσης δεσµευµένης δυναµικότητας και
αποθηκευτικού χώρου, συµβάσεων για την αγορά και πώληση ποσοτήτων φυσικού αερίου, καθώς και
προτάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών ΥΦΑ, δηλώσεις αποδοχής των προτάσεων αυτών και κάθε
άλλο στοιχείο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
(ιστ) Καταρτίζει τον Κανονισµό Ηλεκτρονικού Συστήµατος Συναλλαγών Φυσικού Αερίου, ο οποίος
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισµό αυτό
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών
Φυσικού Αερίου, οι όροι και η διαδικασία υποβολής και καταχώρισης από τους Χρήστες στο σύστηµα
αυτό των προτάσεων της περίπτωσης ιε' της παραγράφου αυτής, η καταχώριση των δηλώσεων
αποδοχής των προτάσεων αυτών, καθώς και θέµατα τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν στη
διαµόρφωση, στην τήρηση και στη λειτουργία του, ώστε να παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση στους
ενδιαφερόµενους για τη σύναψη των συµβάσεων της περίπτωσης ιε' και να διευκολύνεται η διαδικασία
κατάρτισης των συµβάσεων αυτών».
(ιζ) Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που του ανατίθενται, χάριν
του γενικού οικονοµικού συµφέροντος, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την ανάκτηση
δαπανών του ∆Ε-ΣΦΑ ΑΕ, που οφείλονται στην εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών

κοινής ωφέλειας σύµφωνα µε την παρούσα διάταξη, εγκρίνονται χωριστά τιµολόγια, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 88 του παρόντος.
(ιη) Συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Αερίου.
(ιθ) Συµµετέχει σε κοινοπραξίες, µεταξύ άλλων µε έναν ή περισσότερους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, χρηµατιστήρια φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς φορείς µε στόχο να
αναπτυχθεί η δηµιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης της
αγοράς.
(ικ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα σύµφωνα µε το νόµο, την πιστοποίηση που του χορηγείται και τους
ισχύοντες κανονισµούς και κώδικες. (κα) Καταρτίζει το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
3. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ επιτρέπεται µόνο στις κάτωθι
περιπτώσεις: (α) Για την εξισορρόπηση φορτίου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα
∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ και το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου που καταρτίζεται από τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.
και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και µε το οποίο καθορίζονται επιµέρους µεθοδολογίες, τιµές παραµέτρων
και λεπτοµέρειες εφαρµογής για την εξισορρόπηση φορτίου. (αα) Για την αντιστάθµιση φυσικών
απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε την περίπτωση γα' της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. (β) Για την αποσυµφόρηση της Εγκατάστασης ΥΦΑ Ρεβυθούσας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά και πώληση Φυσικού
Αερίου πραγµατοποιείται κατά τρόπο ώστε οι σχετικές χρεώσεις και πιστώσεις προς το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ,
για κάθε αγοραπωλησία, να ισοσκελίζονται.
4. ∆εν επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, µε
εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον Α∆ΜΗΕ ΑΕ, η οποία παράγεται από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ και εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3468/2006
(Α' 129) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις, εφόσον υλοποιούνται σύµφωνα µε
εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, εντάσσονται στη ρυθµιζόµενη περιουσιακή βάση του
ΕΣΦΑ και τα σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης
του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88.
5. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ τις αναγκαίες πληροφορίες, για να επιτυγχάνεται
η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.

Άρθρο 69
Κώδικας ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας ∆ιαχείρισης
του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ.
Ο Κώδικας αυτός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθµίζονται ιδίως:
(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές
προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο ΕΣΦΑ.
(β) Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί σχετικά µε τη δέσµευση και αποδέσµευση
δυναµικότητας του ΕΣΦΑ από τους Χρήστες, καθώς και την περαιτέρω εκχώρηση της δεσµευµένης
µεταφορικής ικανότητας ή δυναµικότητας, αντίστοιχα, σε άλλους Χρήστες.
(γ) Η διαχείριση των σηµείων εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ.

(δ) Ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και ο καθορισµός των προδιαγραφών ποιότητας και των
συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.
(ε) Η διαδικασία κατανοµής στους Χρήστες των µετρούµενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σηµεία
εισόδου και εξόδου του ΕΣΦΑ.
(στ) Ο προγραµµατισµός και η συντήρηση του ΕΣΦΑ και οι σχετικές υποχρεώσεις του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και
των Χρηστών.
(ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, έγκρισής του από τη ΡΑΕ και
παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτοµέρεια, σχετικά µε την ανάπτυξη του
ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης, της ενίσχυσης και
της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόµενα δέκα (10) έτη από
τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόµενο κόστος τους. Στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
περιλαµβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα
οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόµενων τριών
(3) ετών. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη: (αα) Στοιχεία της
υφιστάµενης και της προβλεπόµενης προσφοράς και ζήτησης Φυσικού Αερίου. (ββ) Την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασµού µε Φυσικό
Αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. (γγ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και
τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του, µε στόχο την πρόληψη συµφορήσεων, καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης. (δδ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών µε Φυσικό Αέριο µε
στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών.
(εε) Την προστασία του περιβάλλοντος. (στστ) Το διακοινοτικό πρόγραµµα ανάπτυξης και τα
περιφερειακά επενδυτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3
του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 715/2009. (ζζ) Τη
βιωσιµότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα και τη δυνατότητα χρηµατοδότησής τους,
εκτός του πλαισίου του Προγράµµατος Ανάπτυξης.
(η) Οι µηχανισµοί διαχείρισης της συµφόρησης, οι σχετικές υποχρεώσεις των Χρηστών και του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή των µηχανισµών αυτών, προκειµένου η
διαχείριση της συµφόρησης στα σηµεία εισόδου να διενεργείται κατά τον πλέον πρόσφορο οικονοµικά
τρόπο, να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε µηχανισµούς της αγοράς, να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση
του ΕΣΦΑ και να κατανέµει την υπάρχουσα µεταφορική ικανότητα στους Χρήστες που τη
χρησιµοποιούν.
(θ) Η διαδικασία αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή που αφορά τη
σύναψη συµβάσεων και τον προσδιορισµό του κόστους αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και
ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισµού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες
για την ανάκτηση από τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. του κόστους αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων
αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του ΕΣΦΑ.
Η µεθοδολογία και οι τιµές των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους
αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε..
(ι) Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την εξισορρόπηση φορτίου και τη διενέργεια πράξεων
εξισορρόπησης στο ΕΣΦΑ.
(ια) Τα κριτήρια, µε βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας
καταναλωτών για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
(ιβ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ,
που µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος.

(ιγ) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µε τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασµοί
που πρέπει να τηρεί ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ για τις συναλλαγές αυτές.
(ιδ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 92, καθώς και η διαδικασία κάλυψης του κόστους προµήθειας ποσοτήτων
ΥΦΑ που πωλούνται κατόπιν διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένου του σταθερού και µεταβλητού
κόστους µεταφοράς των σχετικών ποσοτήτων, εφόσον οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ρήτρες
υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής µέσω του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού που
προβλέπεται στο άρθρο 73.
(ιε) κάθε θέµα σχετικό µε την αντιµετώπιση κρίσεων στο ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και ∆ιαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης
του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προµηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης µη
συνδροµής πταίσµατος του εκάστοτε Προµηθευτή, και οι βασικοί όροι των συµβάσεων των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73.
(ιστ) Κάθε άλλο θέµα συναφές µε τη ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης, εκµετάλλευσης, συντήρησης
και ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνεται ο Κανονισµός Μετρήσεων που καταρτίζεται από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Στον Κανονισµό αυτόν περιλαµβάνονται οι
κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των µετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι µέθοδοι
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη µέτρηση Φυσικού Αερίου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εγκρίνεται ο Κανονισµός Πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ. Ο Κανονισµός αυτός καταρτίζεται από το
∆ΕΣΦΑ ΑΕ κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και περιλαµβάνει πληροφορίες για
τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές της εκφόρτωσης ή της φόρτωσης πλοίων ΥΦΑ στις
Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και κάθε τεχνικό ή άλλο χαρακτηριστικό, που αφορά την έγχυση ΥΦΑ στις ή από
τις Εγκαταστάσεις αυτού.
5. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι µεθοδολογίες, οι υπολογισµοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι
λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, τις οποίες
καταρτίζει ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.

Άρθρο 70
Τεχνικοί κανόνες

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται
µετά από εισήγηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές συστάσεις του Οργανισµού
Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισµοί Εξωτερικών
Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη µελέτη, στα υλικά, στην εγκατάσταση, στην επιθεώρηση,
στις δοκιµές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία των Συστηµάτων Μεταφοράς, Εγκαταστάσεων ΥΦΑ,
Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τεχνικά έγγραφα,
για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, που αφορούν στα Συστήµατα Μεταφοράς, στις
Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και στις Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται
µετά από εισήγηση επιτροπής εµπειρογνωµόνων που συστήνεται µε απόφαση του ίδιου Υπουργού,
θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισµοί Εξωτερικών Εγκαταστάσεων ∆ικτύων ∆ιανοµής και Τεχνικοί
Κανονισµοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου που θα αφορούν στη µελέτη, στα υλικά, στην

εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις δοκιµές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία ∆ικτύων ∆ιανοµής
και εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων των καταναλωτών Φυσικού Αερίου.
3. Οι ανωτέρω Κανονισµοί εκδίδονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες πληροφόρησης που προβλέπονται
στο π.δ. 39/2001 (Α' 28).

Άρθρο 71
∆έσµευση δυναµικότητας ΕΣΦΑ
1. Για τη δέσµευση δυναµικότητας του ΕΣΦΑ συνάπτονται συµβάσεις µεταξύ του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και των
Χρηστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 68. Οι
συµβάσεις αυτές συνάπτονται µέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
Χρήστη. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ επεξεργάζεται τις υποβαλλόµενες αιτήσεις, τηρώντας τη σειρά της χρονικής
προτεραιότητας της υποβολής τους. Συµβάσεις επιτρέπεται να συνάπτονται και για δυναµικότητα η
οποία πρόκειται να είναι διαθέσιµη στο µέλλον, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης
του ΕΣΦΑ. Με τις συµβάσεις αυτές µπορεί να προβλέπεται υποχρέωση αποζηµίωσης των Χρηστών,
εάν η συµβατικά δεσµευµένη δυναµικότητα δεν είναι διαθέσιµη στο χρόνο που ορίζεται από τη
σύµβαση.
2. Συµβάσεις διακοπτόµενης δέσµευσης δυναµικότητας είναι έγκυρες. Στην περίπτωση αυτή, τα
τιµολόγια χρήσης εγκατάστασης καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88,
λαµβανοµένης υπόψη και της πιθανότητας διακοπής της πρόσβασης στο ΕΣΦΑ.
3. Τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από
εισήγηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
ΕΣΦΑ, δεσµεύεται από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθµισης
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, την ασφάλεια εφοδιασµού και την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
4. Με τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ µπορεί να καθορίζεται το ανώτατο όριο της δυναµικότητας
που επιτρέπεται να δεσµεύεται από τον ίδιο Χρήστη σε ορισµένο σηµείο εισόδου του ΕΣΦΑ. Από τον
περιορισµό αυτό µπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις για την εξυπηρέτηση των µακροχρόνιων
συµβάσεων Προµήθειας Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 3428/2005.
5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µπορεί να αποδεσµεύεται δυναµικότητα που έχει
δεσµευθεί και δεν χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Η
αποδέσµευση της δυναµικότητας συνεπάγεται απαλλαγή του Χρήστη από τις οικονοµικές
υποχρεώσεις έναντι του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στη δυναµικότητα που αποδεσµεύεται. Η
απόφαση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ περί αποδέσµευσης δυναµικότητας γνωστοποιείται αµελλητί στη ΡΑΕ.
6. Με συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ Χρηστών επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωµάτων που
απορρέουν από σύµβαση δέσµευσης δυναµικότητας, καθώς και η αναδοχή των αντίστοιχων
υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. Απαγορεύονται και είναι
απολύτως άκυροι όροι της σύµβασης δέσµευσης δυναµικότητας, µε τους οποίους περιορίζεται ή
αποκλείεται η δυνατότητα εκχώρησης και αναδοχής. Οι συµβάσεις εκχώρησης και αναδοχής
συνάπτονται µόνον εγγράφως.
7. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί Μητρώο Κατόχων ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας, στο οποίο καταχωρίζει τους
Χρήστες υπέρ των οποίων δεσµεύεται δυναµικότητα.

Άρθρο 72
Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ

1. ∆ικαίωµα σύναψης µε το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ Συµβάσεων Μεταφοράς και Συµβάσεων Χρήσης
Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο ΕΣΦΑ, έχουν οι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.
2. Στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ εγγράφονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης:
(α) οι Προµηθευτές,
(β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προµηθεύονται και
(γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονοµικής φερεγγυότητας και τεχνικής
επάρκειας.
3. Η ΡΑΕ εκδίδει τον Κανονισµό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ. Με τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται κάθε
τεχνικό θέµα σχετικά µε τη δοµή του Μητρώου, οι εγγυήσεις οικονοµικής φερεγγυότητας και τεχνικής
επάρκειας που πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό, όπου απαιτείται, η διαγραφή από το
Μητρώο, η πρόσβαση σε αυτό, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 73
Ασφάλεια εφοδιασµού στο ΕΣΦΑ

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης
ανάγκης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της
ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (L 295).
Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης,
κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο
δύναται να προβλέπει τη σύσταση οµάδας ή οµάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές
ρόλων και αρµοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση,
επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισµού 994/2010.
2. Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε ενδεχόµενη κρίση εφοδιασµού µε φυσικό
αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόµη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη
διαταραχή εφοδιασµού, τότε λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του
Κανονισµού 994/2010. Σε περίπτωση που τα µέτρα που εφαρµόζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί
η εναποµένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, αποφασίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο της
παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρµογή πρόσθετων µέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 994/2010, προκειµένου να διασφαλιστεί ο, κατά
προτεραιότητα, εφοδιασµός µε αέριο των Προστατευόµενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι
επιπτώσεις από το έλλειµµα παραγωγικού δυναµικού στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Επιβεβληµένη διακοπή ή περιορισµός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαµβάνει χώρα σε
περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε τον κατάλογο σειράς διακοπής και τις
διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα
∆ιαχείρισης του Συστήµατος. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο
έκτακτης ανάγκης, οι Πελάτες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν
θεµελιώνουν δικαίωµα για κανενός είδους αποζηµίωση έναντι του/των αρµόδιου/ων οργάνου/ων που
έλαβε/αν τη σχετική απόφαση.
4. Μεταξύ του ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε
καύσιµο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέµατα εναλλακτικού καυσίµου, υπογράφεται υποχρεωτικώς
σύµβαση για την, έναντι ανταλλάγµατος, διατήρηση αποθέµατος εναλλακτικού καυσίµου και τη

διατήρηση της διαθεσιµότητας λειτουργίας της µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο. Ως εναλλακτικό
καύσιµο νοείται το υγρό καύσιµο που διατηρείται σε δεξαµενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι
εγκατεστηµένη η µονάδα. «Το αντάλλαγµα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων
εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται
στην απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος
διατήρησης αποθεµάτων, πετρελαίου, καθώς και τη διάφορά κόστους πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
για τη διενέργεια δοκιµών που εκτελούνται για την πιστοποίηση της δυνατότητας λειτουργίας της
µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο είτε πριν τη σύναψη της σύµβασης της παρούσας παραγράφου, υπό
την προϋπόθεση ότι η διαδικασία των δοκιµών καταλήγει στην υπογραφή της σύµβασης, είτε µετά τη
σύναψη της σύµβασης, καθώς και τακτικών δοκιµών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύµβαση της παρούσας παραγράφου µε
τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ». Το ύψος του ανταλλάγµατος, καθορίζεται µε την απόφαση ΡΑΕ που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
5. Μεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύναται να συνάπτεται σύµβαση για την, έναντι
ανταλλάγµατος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιµετώπιση κρίσεων. ∆υνάµει
συµβάσεως, η οποία συνάπτεται µεταξύ του ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ και κάθε Προµηθευτή, δύνανται
να ανακτώνται, εν µέρει ή στο σύνολό τους, και µέχρι ανώτατων ποσών που καθορίζονται στην
απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε
Προµηθευτής για αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης µετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου
επιφυλακής, και για όσο διάστηµα το επίπεδο κρίσης παραµένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης
ανάγκης. Το ανακτώµενο µέρος του κόστους του Προµηθευτή από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ
µειώνεται ανάλογα µε την κατά περίπτωση συµβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ.
6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις
Συµβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης και για
τη χρηµατοδότηση των µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ
εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασµού ανά µονάδα ποσότητας φυσικού
αερίου που οι τελευταίοι παραλαµβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες
Φυσικού Αερίου. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του παρόντος
νόµου, πρόστιµα που επιβάλλονται µε απόφαση της ΡΑΕ για παραβίαση υποχρεώσεων που
προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και το ρυθµιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασµού της Χώρας
µε Φυσικό Αέριο αποτελούν έσοδο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού. Τα µέτρα του σχεδίου
προληπτικής ανάγκης, τα οποία χρηµατοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ. Το ύψος του µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού που καταβάλλεται
από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο του λογαριασµού
ασφάλειας εφοδιασµού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση των
µέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ. Ο ∆ιαχειριστής
καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονοµικό
αντάλλαγµα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό
υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (δ) του
άρθρου 68. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού δεν
επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή, ο ∆ιαχειριστής χρηµατοδοτεί το
Λογαριασµό και το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος του ∆ιαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το
Λογαριασµό αυτόν. Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού,
τούτο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται µε την απόφαση της ΡΑΕ της
παραγράφου αυτής, η δε καταβολή από τον ∆ιαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους
δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται, ατόκως, µέχρι τη
δηµιουργία θετικού υπολοίπου στο Λογαριασµό αυτόν και δεν συνιστά υπερηµερία του ∆ιαχειριστή.
Στην περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασµού, µε νέα απόφαση της ΡΑΕ συµπληρώνεται
η αρχική απόφασή της έτσι ώστε µε αναπροσαρµογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού, να καλυφθεί
ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού εντός του αµέσως
επόµενου έτους. Οι όροι και το περιεχόµενο των συµβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος
άρθρου εκπονούνται από τον ∆ιαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.
7. Σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης κατά άρθρο 10 του Κανονισµού 994/2010, ο
∆ιαχειριστής του ΕΣΦΑ υποχρεούται ως ύστατο µέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασµού
της χώρας, να αεριοποιήσει ποσότητες Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Χρηστών, οι οποίες

έχουν προσωρινώς αποθηκευθεί στη νήσο Ρεβυθούσα και οι οποίες είναι αναγκαίες αποκλειστικώς
για την εξυπηρέτηση Προστατευόµενων Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζηµιώνονται από τους
Προµηθευτές των Προστατευόµενων Καταναλωτών, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία που καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται
υποχρεωτικώς για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 74
Άδεια ΑΣΦΑ
1. ∆ικαίωµα κατασκευής και κυριότητας ή, σε περίπτωση υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης,
δικαίωµα χρήσης των ΑΣΦΑ έχουν οι κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ. Η Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται µόνο σε νοµικά
πρόσωπα µε απόφαση της ΡΑΕ και σε περίπτωση που µε την Άδεια χορηγείται δικαίωµα κατασκευής
και κυριότητας συστηµάτων µεταφοράς µόνο σε εταιρείες που εµπίπτουν στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2009/101/ΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών.
2. Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, αναφέρονται ιδίως: (α) Στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος και ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο, στην
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της χώρας ή άλλου κράτους - µέλους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στην προστασία του περιβάλλοντος. (β) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην
τεχνική και χρηµατοοικονοµική δυνατότητά του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την ασφαλή,
αξιόπιστη και οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του έργου. (γ) Στην ενίσχυση του ελεύθερου
ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο ΑΣΦΑ,
κατά τρόπο άµεσο και οικονοµικό, σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις µεταξύ
των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών. (δ) Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρετεί η
προτεινόµενη επένδυση και στην οικονοµική αποδοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του
ΑΣΦΑ. (ε) Σε περίπτωση που µε την Άδεια χορηγείται δικαίωµα κατασκευής και κυριότητας
Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στην ικανοποίηση των κριτηρίων της παραγράφου 1 του
άρθρου 61 και του άρθρου 62.
3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ για Απευθείας Γραµµές, αποτελεί η προηγούµενη
άρνηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ή σε άλλο ΑΣΦΑ.
4. Η Άδεια περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Τα στοιχεία του κατόχου αυτής.
(β) Την περιγραφή του ΑΣΦΑ, για το οποίο χορηγείται η Άδεια, µε ειδική αναφορά της θέσης ή της
γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης και των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου.
(γ) Το χρονικό διάστηµα ισχύος της Άδειας.
(δ) Τα δικαιώµατα που χορηγούνται µε την Άδεια, καθώς και τους όρους και τους περιορισµούς που
διέπουν την άσκησή τους.

5. Η Άδεια ΑΣΦΑ τροποποιείται σε περίπτωση επέκτασης του ΑΣΦΑ ή άλλης µεταβολής, όπως σε
περίπτωση µεταβολής των τεχνικών του χαρακτηριστικών, κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών.
6. Η χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες
άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως η πιστοποίηση σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65, εφόσον µε την άδεια χορηγείται δικαίωµα κυριότητας Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
7. Με την Άδεια ΑΣΦΑ, επιτρέπεται να επιβάλλονται στον κάτοχό της, για ορισµένο χρόνο, ειδικοί όροι
και περιορισµοί, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Αδειών,
όπως: (α) Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγµατος στο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ ή η επιβολή ειδικού τέλους στους
Χρήστες του ΑΣΦΑ υπέρ του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, εφόσον η χρήση του ΑΣΦΑ ευνοείται από τα τιµολόγια
χρήσης του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και ενδέχεται να επηρεάζει δυσµενώς την οικονοµική αποτελεσµατικότητα
αυτού. Το ύψος του ανταλλάγµατος ορίζεται κατά τρόπο ώστε η δυσµενής επίδραση να
αντισταθµίζεται πλήρως. (β) Η υποχρέωση καταβολής ευλόγου ανταλλάγµατος από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ
στον κύριο του ΑΣΦΑ, εφόσον το ΑΣΦΑ συνεισφέρει ουσιωδώς στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα
του ΕΣΦΑ.
8. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ τηρεί ειδικό λογαριασµό για τη διαχείριση των πληρωµών και χρεώσεων που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 7. Το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού
λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό των τιµολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Τιµολόγησης.
9. Τα έργα κατασκευής ή επέκτασης των ΑΣΦΑ, ανάλογα µε το σκοπό τους, µπορούν να
χαρακτηρίζονται έργα δηµόσιας ωφέλειας, µε την άδεια που τους χορηγείται.

Άρθρο 75
∆ιαγωνισµός χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ
1. Για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ µπορεί να διενεργείται δηµόσιος διαγωνισµός στις περιπτώσεις που:
(α) Η κατασκευή του συγκεκριµένου ΑΣΦΑ είναι αναγκαία, για λόγους εξυπηρέτησης δηµοσίου
συµφέροντος, όπως ασφάλειας του εφοδιασµού, προστασίας του περιβάλλοντος και ισόρροπης
περιφερειακής ανάπτυξης. (β) Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ,
που αφορούν την ίδια γεωγραφική θέση ή περιοχή. (γ) Η χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, για την οποία
υποβλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο πλαίσιο του µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού,
ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες σε βάρος του δυνητικού ανταγωνισµού, ιδίως εάν ευνοεί τη
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή επιδρά αποτρεπτικά στην ανάπτυξη, για µακρό χρονικό
διάστηµα, άλλων παρόµοιων ανταγωνιστικών επενδύσεων, επειδή καθίστανται οικονοµικά µη
αποδοτικές και µη βιώσιµες.
2. Για τη διεξαγωγή διαγωνισµού στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο
αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη της ΡΑΕ.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το αντικείµενο του διαγωνισµού, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να
υποβάλλουν προσφορές και προσδιορίζονται η διαδικασία του διαγωνισµού, οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια κατακύρωσης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να καθορίζεται ότι, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, δεν χορηγείται άλλη Άδεια ΑΣΦΑ
για την ίδια περιοχή ή για εγκατάσταση αντίστοιχη αυτής του διαγωνισµού.
3. Τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση για
την υποβολή των προσφορών, περίληψη της ανωτέρω πρόσκλησης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο
ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του τόπου εγκατάστασης του ΑΣΦΑ, εφόσον εκδίδονται, στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ και στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, η ανωτέρω

προθεσµία µπορεί να συντέµνεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και για χρόνο
όχι βραχύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών.
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόµενο στην πρόσκληση στοιχείο τίθενται στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η συγγραφή
υποχρεώσεων περιέχει τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
Άδειας ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.
5. Το πρόσωπο που επιλέγεται µε τη διαδικασία του διαγωνισµού οφείλει να συστήσει εταιρεία µε τη
µορφή που προβλέπει η σχετική προκήρυξη, µε αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή, κυριότητα και
διαχείριση ΑΣΦΑ, εντός τακτής προθεσµίας που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών, εντός της οποίας χορηγείται και η σχετική Άδεια ΑΣΦΑ.

Άρθρο 76

Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε ΑΣΦΑ και την υποχρέωση
ιδιοκτησιακού διαχωρισµού

1. Αίτηµα για την απαλλαγή τµήµατος ή του συνόλου του ΑΣΦΑ από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού
διαχωρισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 ή από την υποχρέωση παροχής
πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται µε την αίτηση χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ ή µε την αίτηση
τροποποίησης της Άδειας αυτής.
2. Η απαλλαγή χορηγείται µε απόφαση της ΡΑΕ, για ορισµένο χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/1973.
3. Η εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται, εφόσον πρόκειται για ΑΣΦΑ
που συνιστά τµήµα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση
παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας
2003/55/ΕΚ ή του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, µε την αίτηση
χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά µε τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην
Άδεια ΑΣΦΑ συµπεριλαµβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.

Άρθρο 77
∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ

1. Η διαχείριση και εκµετάλλευση ΑΣΦΑ επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια ∆ιαχείρισης
ΑΣΦΑ. Σε περίπτωση διαχείρισης, εκµετάλλευσης και ανάπτυξης ανεξάρτητου Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η Άδεια ∆ιαχείρισης δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση
πιστοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65.
2. Η Άδεια ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Αδειών µε απόφαση της ΡΑΕ. Με την Άδεια ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ και κατόπιν σχετικού
αιτήµατος του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ, µπορεί να επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις
διαχείρισης του ΑΣΦΑ.
3. Η Άδεια ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ, εφόσον πρόκειται για Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο
δεν έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, χορηγείται
αποκλειστικά στον κάτοχο της αντίστοιχης Άδειας ΑΣΦΑ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Άδεια

∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ δύναται να χορηγηθεί βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονοµικής ισορροπίας
σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας
ΑΣΦΑ συνάπτει σύµβαση µε τον κάτοχο της Άδειας ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ, µε την οποία καθορίζεται το
αντάλλαγµα που οφείλεται για την ανάληψη της διαχείρισης του ΑΣΦΑ από το συνολικά εισπρακτέο
έσοδο του ΑΣΦΑ µε βάση τα δηµοσιευόµενα τιµολόγια χρήσης του.
4. Ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ ασκεί νόµιµα τις Βασικές ∆ραστηριότητες Φυσικού Αερίου που
προσδιορίζονται στην Άδεια ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ.
5. Ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ που αποτελεί Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για το οποίο δεν έχει
χορηγηθεί εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ πρέπει να συµµορφώνεται µε
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 61 και του άρθρου 62. Αν ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ που
αποτελεί Εγκατάσταση ΥΦΑ ή Εγκατάσταση Αποθήκευσης µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους
κλάδους ή τµήµατα της Επιχείρησης αυτής, κατά τη νοµική µορφή, οργάνωση και διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:
(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν, µε
οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τµήµατα ή άλλες Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις της Κάθετα
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να έχουν ίδια συµφέροντα
που παρεµποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό.
(β) Ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ λαµβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται
για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΑΣΦΑ, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει
διαδικασίες συντονισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηµατικής εποπτείας της
µητρικής εταιρείας, σχετικά µε την απόδοση των επενδύσεων. Η µητρική εταιρεία µπορεί να εγκρίνει
ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή άλλο ισοδύναµο µέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωµα
επέµβασης, µε οποιονδήποτε τρόπο, στη διαχείριση, την καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους
αποφάσεις που αφορούν την αναβάθµιση του ΑΣΦΑ, εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση του
χρηµατοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί.
6. Αν ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ µετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου, για τη διασφάλιση της ισότιµης µεταχείρισης των Χρηστών του ΑΣΦΑ, ο ∆ιαχειριστής
καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου
να αποκλείεται οποιαδήποτε διακριτική µεταχείριση υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης
Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης
του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις του
προσωπικού του ΑΣΦΑ για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην
έγκριση της ΡΑΕ, η οποία τεκµαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η ΡΑΕ δεν φέρει
αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από την υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση.
7. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα συµµόρφωσης της παραγράφου 6 αναρτάται στην ιστοσελίδα του
∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ εντός πέντε (5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση
προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση
του προγράµµατος συµµόρφωσης στελέχους ή οργάνου του ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ, που ενεργεί ως
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του ∆ιαχειριστή και κάθε
θυγατρικής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης
υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία
περιγράφονται τα µέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης,
η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Με
βάση τις εκθέσεις του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία και
αµεροληψία του ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ και µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση του
προγράµµατος συµµόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αµεροληψία του ∆ιαχειριστή
ΑΣΦΑ υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα µέτρα. Ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ υποχρεούται
να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 6 νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων
ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση

αξιολόγησης του προγράµµατος συµµόρφωσης του ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ µέχρι και την 30ή Απριλίου
εκάστου έτους.
8. Με την Άδεια ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία
µέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισµού και της αµερόληπτης και µη
διακριτικής συµπεριφοράς του κατόχου της άδειας, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 78
Αρµοδιότητες ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ

1. Ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ λειτουργεί, συντηρεί, εκµεταλλεύεται και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο,
οικονοµικά αποδοτικό και ολοκληρωµένο ΑΣΦΑ.
2. Για το σκοπό αυτόν, ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ:
(α) Παρέχει σε άλλο ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ, όταν τα δύο ΑΣΦΑ διασυνδέονται και σε Χρήστες του ΑΣΦΑ,
πρόσβαση σε αυτό µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο και για όσο χρόνο ζητείται.
Προς τούτο συνάπτει, µε τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Χρηστών ΑΣΦΑ, Σύµβαση Χρήσης
ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε σχετική πρότυπη σύµβαση, που καταρτίζεται και δηµοσιεύεται από τον
∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ µετά από έγκριση της ΡΑΕ. Με τη Σύµβαση Χρήσης ΑΣΦΑ καθορίζονται ιδίως οι
υπηρεσίες που παρέχονται στον αντισυµβαλλόµενο και οι οφειλόµενες χρεώσεις σύµφωνα µε το
δηµοσιευµένο κατάλογο χρεώσεων. Άρνηση παροχής πρόσβασης στο ΑΣΦΑ επιτρέπεται µόνον είτε
λόγω έλλειψης δυναµικότητας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ, είτε όταν η πρόσβαση
στο ΑΣΦΑ ενδέχεται να εµποδίζει τον ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφελείας που του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 76. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ιαχειριστής ΑΣΦΑ Μεταφοράς προβαίνει στις
αναγκαίες βελτιώσεις του συστήµατος για την παροχή της πρόσβασης όταν αυτό είναι οικονοµικά
εφικτό ή όταν ένας δυνητικός Χρήστης είναι διατεθειµένος να πληρώσει γι' αυτές.
(β) Παρέχει τις υπηρεσίες του µε διαφάνεια, αντικειµενικότητα και χωρίς να εισάγει διακρίσεις µεταξύ
των Χρηστών του ΑΣΦΑ και, ιδίως, διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεµένων µε αυτόν Επιχειρήσεων, των
µετόχων ή των θυγατρικών εταιρειών τους.
(γ) ∆ηµοσιεύει κατάλογο όλων των τιµολογίων, µε τα οποία χρεώνει τους Χρήστες για τις υπηρεσίες
που σχετίζονται µε το ΑΣΦΑ.
(δ) Καταρτίζει και δηµοσιεύει κάθε έτος πρόγραµµα εργασιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από
τη ΡΑΕ και συντηρεί το ΑΣΦΑ µε βάση το πρόγραµµα αυτό.
(ε) Τηρεί Μητρώο Χρηστών ΑΣΦΑ, το οποίο δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
(στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρόπησης φορτίου του ΑΣΦΑ και την αντιστάθµιση
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης αυτού και
προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις προς τους Χρήστες του ΑΣΦΑ. Η µεθοδολογία κατάρτισης των
χρεώσεων για την εξισορρόπηση φορτίου του ΑΣΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο
88.
(ζ) Παρέχει σε κάθε άλλο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου ή ∆ικτύου ∆ιανοµής που
διασυνδέεται µε το ΑΣΦΑ επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των
διασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και ∆ικτύων ∆ιανοµής.

(η) Οφείλει να τηρεί τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικών πληροφοριών, οι οποίες
περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αποτρέπει την κοινοποίηση
πληροφοριών σχετικών µε τις δικές του δραστηριότητες που ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά
πλεονεκτήµατα σε τρίτους, κατά µεροληπτικό τρόπο. Οφείλει, επίσης, να µην καταχράται τις εµπορικά
ευαίσθητες πληροφορίες που λαµβάνει από τρίτους, κατά την παροχή ή τη διαπραγµάτευση για την
παροχή πρόσβασης στο ΑΣΦΑ.
(θ) Λαµβάνει τα µέτρα ασφάλειας εφοδιασµού που προβλέπονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ
και ενηµερώνει σχετικά τη ΡΑΕ και, εφόσον απαιτείται, το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.
(ι) Συντάσσει σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται
από τη ΡΑΕ.
(ια) Προγραµµατίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση του ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ.
(ιβ) Υποβάλει εγγράφως στη ΡΑΕ, µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση για τη λειτουργία του
ΑΣΦΑ, καθώς και για το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησής του, κατά το προηγούµενο έτος. Στην
έκθεση αυτή αναφέρονται το υφιστάµενο δυναµικό µεταφοράς ΑΣΦΑ, καθώς και τυχόν µεταβολές των
τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού.
3. Οι Χρήστες του ΑΣΦΑ υποχρεούνται να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή αυτού επαρκείς πληροφορίες,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του σε συνθήκες ελεύθερου
ανταγωνισµού.

Άρθρο 79
Κώδικας ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ
1. Με απόφαση της ΡΑΕ ύστερα από εισήγηση του ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ, θεσπίζεται ο Κώδικας
∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ σύµφωνα µε τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη
του ΑΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ ρυθµίζονται, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΑΣΦΑ,
ιδίως:
(α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι ελάχιστες απαιτούµενες λειτουργικές
προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο ΑΣΦΑ.
(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συµβάσεων µεταφοράς Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης,
καθώς και η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωµάτων των Χρηστών που απορρέουν από τις
συµβάσεις αυτές.
(γ) Η διαχείριση των διασυνδέσεων του ΑΣΦΑ, καθώς και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών
µε τους ∆ιαχειριστές Συστηµάτων και δικτύων διανοµής Φυσικού Αερίου που διασυνδέονται µε το
ΑΣΦΑ.
(δ) Ο τρόπος διενέργειας των µετρήσεων και ο καθορισµός των προδιαγραφών ποιότητας και
συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.
(ε) Η διαδικασία κατανοµής στους Χρήστες των µετρούµενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα σηµεία
εισόδου και εξόδου του ΑΣΦΑ.

(στ) Ο προγραµµατισµός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της συντήρησης και ανάπτυξης του
ΑΣΦΑ.
(ζ) Η διαδικασία λήψης αναγκαίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων εξισορρόπησης
φορτίου και αντιστάθµισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, για την ασφαλή, αξιόπιστη και
οικονοµικά αποτελεσµατική λειτουργία του ΑΣΦΑ και η κατανοµή του σχετικού κόστους στους Χρήστες
του ΑΣΦΑ.
(η) Τα κριτήρια µε βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας
καταναλωτών, για λόγους ασφάλειας εφοδιασµού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
(θ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του ∆ιαχειριστή του
ΑΣΦΑ, που µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία, η οποία διεξάγεται
από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
(ι) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του ∆ιαχειριστή µε τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασµοί
που πρέπει να τηρεί ο ∆ιαχειριστής για το σκοπό αυτόν.
(ια) Κάθε άλλο θέµα συναφές µε τη ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης, εκµετάλλευσης, συντήρησης και
ανάπτυξης του ΑΣΦΑ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από γνώµη του οικείου ∆ιαχειριστή, ρυθµίζονται οι µεθοδολογίες, οι
υπολογισµοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα
∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ.
4. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από τον ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ επιτρέπεται µόνο εφόσον
απαιτείται για την οµαλή, ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του ΑΣΦΑ και, ιδίως, για την
εξισορρόπηση φορτίου και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΑΣΦΑ. Η
σύναψη συµβάσεων αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου από τον ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ γίνεται µετά
από έγκριση της σχετικής διαδικασίας από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ.
5. ∆εν επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ∆ιαχειριστή ΑΣΦΑ,
µε εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, η οποία παράγεται από
ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του ΑΣΦΑ και εµπίπτουν στις διατάξεις
του ν. 3468/2006 (Α' 129) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις εφόσον υλοποιούνται
σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΑΣΦΑ, εντάσσονται στη Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση του
ΑΣΦΑ και τα σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης
του ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88.

Άρθρο 80
∆ιανοµή Φυσικού Αερίου και ∆ιαχείριση ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου διενεργείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η κατασκευή ∆ικτύου ∆ιανοµής επιτρέπεται σε όσους
έχει χορηγηθεί Άδεια ∆ιανοµής, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Αδειών. Η Άδεια ∆ιανοµής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Αδειών, µε απόφαση της ΡΑΕ.
2. Η διαχείριση και εκµετάλλευση ∆ικτύων ∆ιανοµής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Αδεια
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής. Η Αδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής χορηγείται κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών, µε απόφαση της ΡΑΕ. Η Αδεια ∆ιαχείρισης
∆ικτύου ∆ιανοµής δύναται να χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονοµικής
ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Αδειας ∆ιανοµής. Στην περίπτωση αυτή, ο

κάτοχος της Αδειας ∆ιανοµής συνάπτει σύµβαση µε τον κάτοχο της Αδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
∆ιανοµής, µε την οποία καθορίζεται το αντάλλαγµα που οφείλεται για την ανάληψη της ∆ιαχείρισης
του ∆ικτύου ∆ιανοµής από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του ∆ικτύου ∆ιανοµής, µε βάση τα
δηµοσιευόµενα τιµολόγια χρήσης του.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στις περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Αδειας
∆ιανοµής ή/και Αδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται
ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισµός που προκηρύσσεται µε απόφαση
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , µετά από γνώµη της
ΡΑΕ. Η απόφαση διεξαγωγής διαγωνισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
περίληψη αυτής σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Η
ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισµό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή
κηρύσσει το διαγωνισµό ως άγονο.
4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Αδειας ∆ιανοµής για ορισµένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει
ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται, µε βάση άλλη Αδεια ∆ιανοµής, να κατασκευασθεί στην ίδια
περιοχή ∆ίκτυο ∆ιανοµής και η υπάρχουσα ή προβλεπόµενη δυναµικότητα του εν λόγω ∆ικτύου
∆ιανοµής δεν έχει κορεσθεί.
5. Όταν ο κάτοχος Αδειας ∆ιανοµής ή/και Αδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής µετέχει σε Κάθετα
Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος
από άλλους κλάδους ή τµήµατα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νοµική µορφή, την
οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:
α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Αδειας ∆ιανοµής ή/και της Αδειας
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν στη διοίκηση, σε κλάδους ή τµήµατα
της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή άλλης
Συνδεδεµένης Επιχείρησης της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής
Ενέργειας, που έχουν την ευθύνη, άµεσα ή έµµεσα, για τη λειτουργία της παραγωγής, µεταφοράς και
προµήθειας φυσικού αερίου.
β) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας ∆ιανοµής ή/και της Άδειας
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής δεν επιτρέπεται να έχουν ίδια συµφέροντα, τα οποία παρεµποδίζουν
την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό.
γ) (πρώην (β)) Ο κάτοχος της Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής λαµβάνει αποφάσεις για τους
πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ∆ικτύου
∆ιανοµής, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισµού, ώστε να
εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηµατικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης
σχετικά µε την απόδοση των επενδύσεων. Η µητρική εταιρεία µπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο
χρηµατοδότησης ή άλλο ισοδύναµο µέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωµα επέµβασης µε οποιονδήποτε
τρόπο στη διαχείριση, την καθηµερινή λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις που αφορούν την
αναβάθµιση του ∆ικτύου ∆ιανοµής, εφόσον δεν σηµειώνεται υπέρβαση του χρηµατοδοτικού πλαισίου
που έχει εγκριθεί. ∆εν επιτρέπεται στη µητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά µε την καθηµερινή
λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση του ∆ικτύου
∆ιανοµής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού σχεδίου ή
οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου.
δ) (πρώην (γ)) Ο κάτοχος της Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής καταρτίζει και εφαρµόζει
πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να
αποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης
και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα
συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν
λόγω στόχου. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως
παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδοµάδων από την
υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα συµµόρφωσης αναρτάται
στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής εντός πέντε (5) ηµερών από

την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το
άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του
επιφορτισµένου µε την παρακολούθηση του προγράµµατος συµµόρφωσης στελέχους ή οργάνου του
κατόχου της Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής που ενεργεί ως υπεύθυνος συµµόρφωσης και έχει
πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την
εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, µέχρι
και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν
ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής
υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει
στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος συµµόρφωσης του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου
∆ιανοµής µέχρι και την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.
ε) (πρώην (δ)) Οι ανακοινώσεις και τα σήµατα του κατόχου Άδειας ∆ιανοµής και του κατόχου Άδειας
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα
του κλάδου προµήθειας της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν
εφαρµόζονται όταν ο κάτοχος Άδειας ∆ιανοµής ή/και ο Κάτοχος Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής
ελέγχεται από Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία
ελέγχει µέσω της συµµετοχής της σε δίκτυα διανοµής αθροιστικά την εξυπηρέτηση λιγότερων από
100.000 συνδεδεµένων Πελατών.
7. Οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής εξειδικεύονται στην Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
∆ιανοµής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη διασφάλιση: (α) Της αξιοπιστίας και της
ασφάλειας του ∆ικτύου, λαµβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος. (β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονοµικά αποδοτικού ∆ικτύου. (γ) Της
τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του
∆ικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της ∆ιανοµής, όσον αφορά,
µεταξύ άλλων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την εξισορρόπηση φορτίου, την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως καθορίζονται
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου. (δ) Της πρόσβασης στο ∆ίκτυο των Προµηθευτών και των
Πελατών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
του ∆ικτύου, βάσει τιµολογίων που εκδίδονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης του άρθρου
88. (ε) Της σύνδεσης στο ∆ίκτυο όσων το ζητούν, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου έναντι τιµολογίων που εγκρίνονται µε τον
Κανονισµό Τιµολόγησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 88. (στ) Της προµήθειας, εγκατάστασης,
συντήρησης, καλής λειτουργίας και αντικατάστασης των µετρητικών διατάξεων, που εγκαθίστανται
στο ∆ίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, και της συλλογής των
σχετικών µετρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L
91/15). (ζ) Της παροχής στους χρήστες του ∆ικτύου και τους ∆ιαχειριστές των ∆ιασυνδεδεµένων
Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και ∆ικτύων ∆ιανοµής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
αποτελεσµατική πρόσβαση στο δίκτυο, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ
L 91/15). (η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών του
∆ικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων και της διαφύλαξης του
εµπιστευτικού χαρακτήρα εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που λαµβάνει από τρίτους κατά την
παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης στο ∆ίκτυο. (θ) Συνεργασίας µε τους διαχειριστές
των ∆ιασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και ∆ικτύων ∆ιανοµής για την κατάρτιση και
εφαρµογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή
και απρόσκοπτη λειτουργία των ∆ικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και η
λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνεργασίας µε διαχειριστές οργανωµένων αγορών, στις οποίες
τυγχάνουν διαπραγµάτευσης ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης
του ∆ικτύου αναφορικά µε τη συµµετοχή σε αυτές τις αγορές για την παροχή των υπηρεσιών
εξισορρόπησης. (ι) Της σχεδίασης, του προγραµµατισµού και της υλοποίησης της ανάπτυξης του

∆ικτύου, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. (ια) Της δυνατότητας
προσέλκυσης νέων καταναλωτών και της σύνδεσής τους στο ∆ίκτυο σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου.
8. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής, θεσπίζεται
Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, σύµφωνα µε τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η
συντήρηση και η ανάπτυξή του. Ο Κώδικας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
δύναται να τροποποιηθεί είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του ∆ιαχειριστή. Με τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου δύνανται να ρυθµίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: (α) Τεχνικές
προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου και στόχοι
απόδοσης για τη δραστηριότητα της ∆ιανοµής, ιδίως όσον αφορά στις απώλειες και τις
ιδιοκαταναλώσεις, την ασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιµετώπιση συνθηκών έκτακτης
ανάγκης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. (β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύµφωνα µε
τους οποίους ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο ∆ίκτυο,
διασφαλίζοντας την πρόσβαση των χρηστών του ∆ικτύου κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και
άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του ∆ικτύου. (γ) Οι
όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων πελατών µε το δίκτυο διανοµής, βάσει
αντικειµενικών τεχνοοικονοµικών κριτηρίων, καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της
σύνδεσης στο δίκτυο, η οποία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία που ο ∆ιαχειριστής
∆ικτύου ∆ιανοµής υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης
σύνδεσης, σχετικά µε δυνατότητες µελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήµατός τους, όπως τυχόν
προγραµµατιζόµενη ή σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του ∆ικτύου που θα επιτρέψει τη σύνδεσή τους και το
χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση του ∆ικτύου που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους,
καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούµενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες
οµαδοποίησης εκκρεµών αιτήσεων σύνδεσης για τον επιµερισµό του κόστους της απαιτούµενης
ανάπτυξης του ∆ικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων µπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το
ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88. (δ) Η προθεσµία, εντός της
οποίας ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις αιτήσεις
σύνδεσης και να ενηµερώνει τους αιτούντες. (ε) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες
παράδοσης και παραλαβής του φυσικού αερίου που διακινείται µέσω του ∆ικτύου. (στ) Οι
υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την αντιµετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης
και ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των συνδεδεµένων χρηστών, λαµβανοµένων υπόψη
των µέτρων που λαµβάνονται σε εκτέλεση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L
295/1). (ζ) Οι διαδικασίες προγραµµατισµού της συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου διανοµής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 8, καθώς και οι διαδικασίες ενηµέρωσης των χρηστών του ∆ικτύου και
των ∆ιαχειριστών ∆ιασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου. (η) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία
σχετικά µε τη ∆ιαχείριση του ∆ικτύου τα οποία χορηγούνται στους χρήστες του δικτύου και ο τρόπος
χορήγησης αυτών. (θ) Οι συµβατικές υποχρεώσεις µεταξύ του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής και των
Χρηστών του ∆ικτύου και οι σχετικές δεσµεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν
σε περίπτωση µη τήρησης των διατάξεων του Κώδικα. Με τον Κώδικα καθορίζονται ιδίως οι
υποχρεώσεις των προµηθευτών για τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ∆ιαχειριστή των
χρεώσεων χρήσης του δικτύου, µέσω διακριτών χρεώσεων στα τιµολόγια. (ι) Το περιεχόµενο των
πρότυπων συµβάσεων σύνδεσης και χρήσης του ∆ικτύου. (ια) Εφόσον ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου
∆ιανοµής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατά τρόπο
αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο, και τη µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων για την
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. (ιβ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης λογαριασµών
και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασµών. (ιγ) Οι διαδικασίες εφαρµογής µέτρων διαχείρισης
της δυναµικότητας. (ιδ) Οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής για την παρακολούθηση
της εξέλιξης της ζήτησης και το περιεχόµενο και η διαδικασία υποβολής σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ.
(ιε) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για τη ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης του ∆ικτύου.
9. Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής υποχρεούται να καταρτίσει Κανονισµό Μετρήσεων και να τον
υποβάλει έως την «30ής Ιουνίου 2016» προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ'
αυτού εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής. Ο Κανονισµός Μετρήσεων ισχύει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισµό Μετρήσεων
καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής µετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου που
παραδίδεται στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και παραλαµβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές ακρίβειας των
µετρητών και ο τρόπος επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση µε τις µετρήσεις. Οι κανόνες
παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε τις µετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η

ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώµατος αλλαγής προµηθευτή και η πρόσβαση
όσων έχουν έννοµο συµφέρον στα δεδοµένα ατελώς.
10. Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής οφείλει να υλοποιήσει το ∆ίκτυο ∆ιανοµής µε πόρους του
κατόχου της Άδειας ∆ιανοµής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται από τον
∆ιαχειριστή και υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης. Με το
πρόγραµµα ανάπτυξης καθορίζονται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραµµα ανάπτυξης του ∆ικτύου,
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
∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής, της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν,
τεχνικών προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης
∆ικτύου καθορίζονται για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Έργα επέκτασης του ∆ικτύου, λόγω σύνδεσης,
εκτελούνται νοµίµως, ακόµη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης.
Το Αρχικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης συνυποβάλλεται µε την αίτηση για τη χορήγησή της Άδειας
∆ιανοµής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού Προγράµµατος Ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου
τίθεται σε ισχύ η Άδεια ∆ιανοµής.
11. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι µεθοδολογίες, οι υπολογισµοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι
λεπτοµέρειες που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα ∆ιαχείρισης, τις οποίες καταρτίζει ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής και υποβάλλει προς έγκριση.

Άρθρο 80Α
Σύσταση Εταιρειών ∆ιανοµής Αερίου

1. Έως 31η Ιουλίου 2016, η ∆ΕΠΑ ΑΕ και οι υφιστάµενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης
υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κατανοµής για το λογιστικό
διαχωρισµό των δραστηριοτήτων τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ' αυτών εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ∆ΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ υφιστάµενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας υποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασµούς για
κάθε µία από τις δραστηριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 89 του παρόντος, όσον
αφορά στις δραστηριότητες της ∆ιανοµής, της Προµήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες, της Προµήθειας
για µη Επιλέγοντες Πελάτες και της παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τελευταίου
Καταφυγίου.
3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάµενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
υποχρεούνται να προβούν στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας ∆ιαχείρισης
των ∆ικτύων ∆ιανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητές τους, µε
την εισφορά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου ∆ιανοµής είτε του κλάδου
Προµήθειας καθεµιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης Ε∆Α ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προµήθειας
η επωνυµία των υφιστάµενων ΕΠΑ µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάµενες ΕΠΑ θα
µετονοµασθούν σε Εταιρείες ∆ιανοµής Αερίου. Οι υφιστάµενες ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
µπορεί να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο ∆ιανοµής ή Προµήθειας καθεµιάς από αυτές, κατά το
στάδιο ίδρυσης µίας κοινής Ε∆Α ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποί- ας µετέχουν
οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ' αναλογία της εισφοράς τους. Γ ια τους σκοπούς του
παρόντος ως κλάδοι ∆ιανοµής και Προµήθειας νοούνται οι οµώνυµες αυτόνοµες οργανωµένες
λειτουργικές µονάδες των υφιστάµενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας,
συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων καθεµιάς από τις ανωτέρω υφιστάµενες ΕΠΑ και
των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των ως άνω
µονάδων.

4. Εντός ενενήντα (90) ηµερών από τη σύσταση των νέων εταιρειών της παρ. 3, οι εταιρείες που έχουν
εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο υποχρεούνται να µεταβιβάσουν στους µετόχους
τους άνευ ανταλλάγµατος τις µετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες νέες εταιρείες, κατ' αναλογία
της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο κάθε υφιστάµενης ΕΠΑ. Η µεταβίβαση αυτή
απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου µεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης
επιβάρυνσης.
5. Η απόσχιση των κλάδων ∆ιανοµής ή Προµήθειας που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4
πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του
κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της
παρ. 1 του άρθρου 1 του νόµου αυτού και µε ανάλογη εφαρµογή των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 98, εκτός της παρ. 3 περίπτ. θ' του άρθρου 98, η οποία δεν εφαρµόζεται
στην προκειµένη περίπτωση. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2166/ 1993 δεν απαιτείται
η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα. Στην προκείµενη περίπτωση δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του
ν. 2166/93 σχετικά µε τη µεταφορά µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας των
πράξεων που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του
µετασχηµατισµού και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η κατά περίπτωση απόσχιση του κλάδου
υπόκειται στις ακόλουθες ειδικές ρυθµίσεις: α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες
απεικονίζονται στον ισολογισµό της εισφέρουσας εταιρείας, µπορεί να µεταφέρονται στη νέα εταιρεία
και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς. β) Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται,
σε κάθε περίπτωση, από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 17 του
ν. 1676/1986 (Α' 204), κατ' εφαρµογή του ν. 4254/2014. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των απαλλαγών
που προβλέπει ο ν. 2166/1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος
0,1 % υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (Α' 93) και εν γένει
από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. γ) ∆εν απαιτείται να
υποβληθούν στην οικεία ∆.Ο.Υ. τυχόν µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων στις οποίες
περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου
που δεν έχει µεταγραφεί και αυτοκινήτων. δ) Τόσο οι εισφέρουσες όσο και οι νέες εταιρείες
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών
δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση - ίδρυση
νέας εταιρείας, η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών, η κατάρτιση της σύµβασης απόσχισης
και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των
προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία. Οι ανωτέρω συµβολαιογραφικές πράξεις
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου και
δεν οφείλεται καµία εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε υπέρ του Ταµείου Νοµικών.
Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. ε) Η
µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης
εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης απόσχισης και του καταστατικού της νέας εταιρείας, χωρίς
να απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε άλλου συστατικού ή αποδεικτικού τύπου. στ) Αποθεµατικά κερδών
της εισφέρουσας εταιρείας, τα οποία µεταφέρονται στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά
το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασµούς της νέας εταιρείας. ∆ιαφορές
αναπροσαρµογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόµενο
κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας, δε φορολογούνται κατά το
χρόνο της εισφοράς και µεταφέρονται στη νέα εταιρεία. Η αξία των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται
στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιµήµατος και
αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, δε φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και µεταφοράς των
ακινήτων αυτών στη νέα εταιρεία. ζ) Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου
δικαιώµατος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά µε τα εµπράγµατα δικαιώµατά
της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 1, 2, 6 του ν. 2308/1995 (Α' 114) και της
παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α' 162). η) ∆εν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή
διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη
µεταβίβαση ακινήτων, ακόµα και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις,
απαιτούµενες καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων έχουν διαπιστωτικό
χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών
από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης απόσχισης και του Καταστατικού της νέας εταιρείας,
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των
αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και

εµµίσθων υποθηκοφυλάκων και κτηµατολογικών γραφείων. θ) Η σύµβαση απόσχισης, η οποία
περιλαµβάνει τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα από την εισφέρουσα προς τη νέα
εταιρεία, χωρίς την επισύναψη σε αυτή κυρωµένων αποσπασµάτων των κτηµατολογικών
διαγραµµάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε
µε την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006, είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννοµες
συνέπειές της. ι) Το µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2166/1993 (A' 137). κ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της
λογιστικής κατάστασης του µετασχηµατισµού και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν
τον εισφερόµενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας εταιρείας, µε
αποτέλεσµα να µην προκύπτει υποχρέωση µεταφοράς των ποσών αυτών µε συγκεντρωτική εγγραφή
στα βιβλία της νέας εταιρείας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της εισφέρουσας
εταιρείας. Αντίστοιχα, το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα που θα προκύψει κατά την εν λόγω
µεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της εισφέρουσας
εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα µεταφέρει στα βιβλία της µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα
των λογαριασµών ισολογισµού του εισφερόµενου κλάδου, όπως προκύπτουν κατά την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της απόσχισης. Κατά την περίοδο µέχρι και την ολοκλήρωση της απόσχισης η
εισφέρουσα εταιρεία δεν υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική
παρακολούθηση των δύο κλάδων.
6. Οι Ε∆Α ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα
εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας
εταιρείας που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώµατα χρήσης των παγίων,
και απολαµβάνουν τα φορολογικά προνόµια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας
τον κλάδο εταιρείας. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και από την ηµεροµηνία
της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία
απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου
και των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία αφορά τον εισφερόµενο κλάδο ∆ιανοµής ή Προµήθειας, ως
προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη Ε∆Α ή η νέα ΕΠΑ. Η νέα εταιρεία
απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση,
ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραµένουν στην κυριότητα της ∆ΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισµούς
των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε
από την εισφέρουσα εταιρεία, που αφορά τον κλάδο διανοµής ή προµήθειας και ενέχει µελλοντικά
οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο Ε∆Α ή νέα ΕΠΑ,
προς όφελος ή εις βάρος αυτής.
7. Οι εκκρεµείς δίκες που αφορούν στον εισφερόµενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την
αντίστοιχη νέα εταιρεία Ε∆Α, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την
επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της.
8. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην
εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο ∆ιανοµής ή Προµήθειας, µεταβιβάζονται
αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο Ε∆Α ή νέα ΕΠΑ. Τα υπέρ κάθε κλάδου υφιστάµενα κατά
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαιώµατα
απαλλοτριώσεως, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 (A'
252) και των κατ' εξουσιοδότησή του διοικητικών πράξεων, παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται
αναλόγως και υπέρ των αντίστοιχων νέων εταιρειών που συνιστώνται δυνάµει του παρόντος.
9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α' 93), µπορεί να
συγχωνεύονται τόσο οι νέες ΕΠΑ µεταξύ τους, όσο και οι Ε∆Α µεταξύ τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας. Η κατά τα ανωτέρω συγχώνευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µεταξύ
των υφιστάµενων ΕΠΑ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και πριν από
την έναρξη της διαδικασίας του νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού που προβλέπεται στην παρ. 3,
κατόπιν απόφασης των αρµόδιων εταιρικών οργάνων τους. Για τη συγχώνευση αυτή εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 68 έως 77 του κ.ν. 2190/1920 και 1 έως 5 του ν. 2166/1993, καθώς και
αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε περίπτωση συγχώνευσης, οι Ε∆Α
και οι νέες ΕΠΑ υποχρεούνται, ύστερα από απόφαση της Ρ.Α.Ε., να τηρούν διακριτούς λογαριασµούς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 για τις δραστηριότητες ∆ιανοµής ή προµήθειας ανά
γεωγραφική περιοχή.

10. Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. κατά το στάδιο ίδρυσης της Ε∆Α για την κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας, υποχρεούται
κατά τη συγκρότηση νέας διαχείρισης του δικτύου διανοµής να προβεί στο νοµικό διαχωρισµό της
δραστηριότητας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες
της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της µε την εισφορά του κλάδου ∆ιανοµής, κατά το στάδιο
ίδρυσης της Ε∆Α, στην οποία η ∆ΕΠΑ Α.Ε. θα διατηρήσει το σύνολο των µετοχών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ' ανάλογη εφαρµογή των παρ. 3 και 5 έως 9 του
παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος ∆ιανοµής νοείται η αντίστοιχη αυτόνοµη
οργανωµένη λειτουργική µονάδα της ∆ΕΠΑ ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων
της ∆ΕΠΑ Α.Ε. και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα της ως άνω µονάδας. Η Ε∆Α του ∆ικτύου ∆ιανοµής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασµούς για κάθε µία από τις
δραστηριότητες ∆ιανοµής και ∆ιαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου
Ελλάδος. Οι δραστηριότητες ∆ιανοµής σε επιµέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της
Βορείου Ελλάδος µπορεί να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη Ε∆Α κατά το στάδιο ίδρυσής
της, κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
11. Η έγκριση των µελετών αερίων καυσίµων κατά την έκδοση οικοδοµικής άδειας, ο έλεγχος
κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά προβλέπονται στον Τεχνικό
Κανονισµό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε αρµοδιότητα και ενέργεια
που προβλέπεται ήδη από το ν. 3175/2003 και τις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις
διενεργούνται από τις Ε∆Α που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
12. Τα προνόµια ή δικαιώµατα χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών
χώρων, διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης µετρητικών διατάξεων,
εγκατάστασης σταθµών, άνευ ανταλλάγµατος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέλους για
εργασίες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και
διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος Φυσικού Αερίου και των ∆ικτύων
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στις υφιστάµενες ΕΠΑ, και στη ∆ΕΠΑ Α.Ε.,
εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των Ε∆Α που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
13. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις
υφιστάµενες ΕΠΑ ή τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. πριν από την απόσχιση του εισφερόµενου κλάδου και αφορούν
δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις νέες εταιρείες, µετά την ολοκλήρωση του
µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, σύµφωνα µε την οικεία
διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χωριστές
συµβάσεις από τις νέες ΕΠΑ, τη ∆ΕΠΑ ΑΕ και τις Ε∆Α κατά το µέρος που τις αφορά.
14. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου στον
εισφερόµενο κλάδο ∆ιανοµής ή Προµήθειας των υφιστάµενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας και της ∆ΕΠΑ Α.Ε. µεταφέρεται κατά την απόσχιση του εισφερόµενου κλάδου στη νέα
εταιρεία στην οποία εισφέρεται. Η µεταφορά είναι υποχρεωτική και λαµβάνει χώρα µε την επίδοση
σχετικής ατοµικής πρόσκλησης της αρµόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.
15. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση
αποσχισθέντα κλάδο, που εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη σύσταση των
αντίστοιχων νέων εταιρειών, µεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες εταιρείες όσοι από το προσωπικό της
εταιρείας, που έχει εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, διαθέτουν επαγγελµατική
εµπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή µε τις δραστηριότητες της νέας εταιρείας είτε απαραίτητα
για τη λειτουργία ή και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των νέων εταιρειών, λαµβανοµένων
υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών της ∆ΕΠΑ Α.Ε. και των εταιρειών που έχουν
εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού, στις
αντίστοιχες νέες εταιρίες, είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα, για τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. η ως άνω προθεσµία των
30 ηµερών παρατείνεται κατά οκτώ (8) µήνες.
16. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,

στον Κανονισµό Εργασίας, στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της εισφέρουσας
εταιρείας και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Οµοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω
προσωπικό, µε τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστικά προγράµµατα, όπως
αποταµιευτικό πρόγραµµα, καθώς και τα προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και
ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται
πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω
µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. Η απόσχιση των κλάδων ∆ιανοµής ή Προµήθειας
που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν αποτελεί αυτή καθ' αυτήν λόγο απόλυσης
εργαζοµένων. Οι νέες και οι υφιστάµενες εταιρείες δεν µπορεί για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από
την ολοκλήρωση της απόσχισης και εξαιτίας αυτής, να προβούν σε απολύσεις των εργαζοµένων που
προέρχονται από τις υφιστάµενες ΕΠΑ και τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. και απασχολούνται µε συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας, παρά µόνο για σπουδαίο λόγο.
17. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας και για τη
διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται
για τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. είτε για τις υφιστάµενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, µπορεί να
υποστηρίζει τη λειτουργία της νέας εταιρείας παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου
ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το πλήρες κόστος παροχής τους και θα εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε.. Η
παροχή υπηρεσιών των Ε∆Α προς τη ∆ΕΠΑ Α.Ε. επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δηµιουργεί
η ιδιοκτησία των παγίων από τη ∆ΕΠΑ Α.Ε., σε συνδυασµό µε την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης
και εκµετάλλευσης των παγίων από τις Ε∆Α. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών µεταξύ των
Ε∆Α και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού µέρους των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις
οποίες ανήκουν επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια των ισότιµων σχέσεων που θα έχουν οι Ε∆Α µε όλους
τους παραγωγούς και προµηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας
παραγράφου επιτρέπεται µόνο εφόσον: (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον
ανταγωνισµό και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν
προηγουµένως εγκριθεί από τη Ρ.Α.Ε.
18. Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών
ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που µετασχηµατίζεται µε τον παρόντα νόµο
µεταβιβάζεται στον αντίστοιχο νέο φορέα.

Άρθρο 80Β
Κυριότητα των ∆ικτύων ∆ιανοµής

1. Τα ∆ίκτυα ∆ιανοµής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ∆ΕΠΑ
ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Αδειών ∆ιανοµής που
έχουν εκδοθεί δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/1995 παραµένουν στην αποκλειστική κυριότητα της
∆ΕΠΑ ΑΕ.
2. Έργα επέκτασης των υφιστάµενων ∆ικτύων ∆ιανοµής που εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017
από τις Ε∆Α οι οποίες προκύπτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α και είναι ∆ιαχειριστές
των ∆ικτύων ∆ιανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των οικείων αδειών διανοµής,
ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών.
Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταµένων ∆ικτύων ∆ιανοµής που ανήκουν στην
αποκλειστική κυριότητα της ∆ΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις Ε∆Α λογίζεται ως εισόδηµα της ∆ΕΠΑ
ΑΕ. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, το εισόδηµα αυτό κατανέµεται και φορολογείται ισόποσα
στη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των
∆ικτύων του προηγούµενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους αποµένουν µέχρι τη λήξη
της διάρκειας της Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
80Γ.

Άρθρο 80Γ
Άδειες ∆ιανοµής και ∆ιαχείρισης των ∆ικτύων ∆ιανοµής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης

1. Οι Ε∆Α που «προκύπτουν» σύµφωνα µε το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών από τη σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας ∆ιανοµής και Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
∆ιανοµής, οι οποίες χορηγούνται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών του
άρθρου 90. Η Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκταση των πιο
πάνω ∆ικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών. Για τα ∆ίκτυα, των οποίων η κυριότητα
παραµένει στη ∆ΕΠΑ ΑΕ, µε την Άδεια ορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του
∆ιαχειριστή των ∆ικτύων σχετικά µε την παραχώρηση της διαχείρισής τους σε αυτόν και οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του κυρίου. Η ∆ΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των ∆ικτύων, δεν δικαιούται
αντάλλαγµα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ∆ικτύων ∆ιανοµής Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης µέχρι την απόσβεση του δικαιώµατος χρήσης και κάρπωσής τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα µέχρι τη λήξη της άδειας
διανοµής που χορηγείται στις Ε∆Α κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.
Με την Άδεια ∆ιανοµής και την Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού
διαχωρισµού και της αµερόληπτης και µη διακριτικής συµπεριφοράς του κατόχου της άδειας,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις Ε∆Α καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται
τουλάχιστον εικοσαετής µε δυνατότητα παράτασης για είκοσι (20) επιπλέον έτη.
3. Οι Ε∆Α που «προκύπτουν» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν ∆ιαχειριστές των
αντίστοιχων ∆ικτύων ∆ιανοµής µέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες ∆ιαχείρισης
∆ικτύου ∆ιανοµής που τους χορηγούνται. Για επιµέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που
έχει χορηγηθεί Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής και οι οποίες:
(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης του εκάστοτε ∆ικτύου ή
(β) εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) µήνες
χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα που περιέχεται στην Άδεια
∆ιανοµής ανάπτυξη του ∆ικτύου, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του
Κανονισµού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας ∆ιανοµής και Άδεια
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής για την ανάπτυξη ∆ικτύου στην εν λόγω επιµέρους περιοχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Άρθρο 81
Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου
1. Η Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες διενεργείται µόνο από τους κατόχους Άδειας
Προµήθειας Φυσικού Αερίου. ∆εν απαιτείται Άδεια Προµήθειας για την εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση
φυσικού αερίου σε Προµηθευτή ή Πελάτη Χονδρικής.

Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητας Προµήθειας Φυσικού Αερίου
από Πελάτες Χονδρικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί τεχνικά,
εµπορικά και άλλα συναφή στοιχεία από τα εµπλεκόµενα στη δραστηριότητα αυτή πρόσωπα. Για
λόγους προστασίας ιδίως της ασφάλειας εφοδιασµού και του υγιούς ανταγωνισµού, η ΡΑΕ δύναται να
επιβάλει, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή της, όρους και προϋποθέσεις στην άσκηση της
δραστηριότητας αυτής.
2. Η Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισµό Αδειών.
3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά, λόγω υπαιτιότητας του Προµηθευτή, ο οποίος εξυπηρετούσε
Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προµήθειας οι οποίοι δεν τροφοδοτούν
µόνο Μεγάλους Πελάτες οφείλουν, κατόπιν εντολής του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., να παρέχουν αδιαλείπτως
Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του προηγούµενου Προµηθευτή. Για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ο κάτοχος της Άδειας Προµήθειας αποζηµιώνεται πλήρως, όπως
προβλέπεται στην άδειά του.
4. Οι κάτοχοι Άδειας Προµήθειας οφείλουν να ενηµερώνουν τη ΡΑΕ και τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Φυσικού Αερίου για την εκτιµώµενη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου των Πελατών τους για το
επόµενο έτος, τις συναφείς εύλογες εκτιµήσεις τους για τα επόµενα έτη και να παρέχουν κάθε στοιχείο
το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήµατος Φυσικού Αερίου.
5. Η νόµιµη άσκηση δραστηριοτήτων Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία, παρέχει δικαίωµα Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό Αδειών Φυσικού
Αερίου, ώστε να µην εισάγονται διακρίσεις µεταξύ των προµηθευτών που δραστηριοποιούνται ή
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 82
Επιλέγοντες Πελάτες
1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
(α) Οι κάτοχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι χρησιµοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή
ενέργειας.
(β) Όλοι οι Πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των οικιακών, που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των
γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας.
(γ) (πρώην (β)) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας: (αα) Όλοι οι Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέριο µε σκοπό να
χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε κινητήρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς. (ββ) Όλοι οι
Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέριο για βιοµηχανική χρήση, συµπεριλαµβανοµένης της
συµπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες είχαν πραγµατική κατανάλωση
µεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. (γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί
Πελάτες, οι οποίοι είχαν πραγµατική κατανάλωση µεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.
(δδ) Από 1 ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης. (εε) Από 1η
Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.
(δ) (πρώην (γ)) Οι υφιστάµενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάµει των διατάξεων του ν. 2346/1995 και
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νοµικό διαχωρισµό που
περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες: (αα) τόσο για την προµήθεια
Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συµβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το
έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύµβαση καθεµιάς ΕΠΑ µε

τη ∆ΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύµβασης και από τη λήξη των συµβάσεων αυτών για κάθε
Ποσότητα Φυσικού Αερίου (ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την
Προµήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης
ιζ' της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προµηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση
κατανάλωσης, προσδιορίζεται:
(α) Από το µέσο όρο της κατανάλωσης καυσίµου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα πριν από τη
σύναψη συµβάσεως προµήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάµενης σύµβασης
προµήθειας Φυσικού Αερίου.
(β) Προκειµένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.
(γ) Προκειµένου για επέκταση της εγκατεστηµένης ισχύος υφιστάµενων εγκαταστάσεων, από τις
ποσότητες που υπολογίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο α' και τη νέα εγκατεστηµένη ισχύ.
3. Πελάτες, περιλαµβανοµένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστηµένοι εντός των γεωγραφικών
περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Υφιστάµενων ΕΠΑ και δεν έχουν ακόµη καταστεί
Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 ούτε έχουν ακόµη συνδεθεί µε το ∆ίκτυο, µπορούν
να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης µε το ∆ίκτυο προς τις εκάστοτε
Υφιστάµενες ΕΠΑ ή τις Ε∆Α που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι
Υφιστάµενες ΕΠΑ ή οι Ε∆Α, οφείλουν εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ως άνω εκδήλωση
ενδιαφέροντος να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόµενο πελάτη εάν είναι εφικτή η
πραγµατοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα
ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός της ως άνω
προθεσµίας του ενός µηνός και η προσφορά σύνδεσης.
4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης µε το ∆ίκτυο, κατά τα
οριζόµενα στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, προς τις εκάστοτε Υφιστάµενες ΕΠΑ ή τις Ε∆Α
που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανεξαρτήτως
κατανάλωσης:
(α) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, εντός της προθεσµίας της αµέσως προηγούµενης
παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης,
(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία της παραγράφου 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η Ε∆Α,
ανά περίπτωση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προσφορά σύνδεσης και έχει δικαίωµα
να προµηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προµηθευτές.
5. Πελάτες που δεν έχουν ακόµη καταστεί Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
προµηθεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύµφωνα µε Ρυθµιζόµενα Τιµολόγια Προµήθειας
που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87.
6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, ανά κατηγορία πελατών να ενηµερώσουν εγγράφως τους µη Επιλέγοντες Πελάτες που
προµηθεύονται φυσικό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλάξουν Προµηθευτή, όταν
καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω
Πελάτες:
(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούµενο έτος, συµπεριλαµβανοµένων της
συνολικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης,

(β) σύγκριση µε τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αµέσως
προηγούµενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο του κυλιόµενου µέσου όρου
κατανάλωσης ανά περίοδο χρέωσης.
7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενηµέρωση δύναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του
λογαριασµού κατανάλωσης είτε µε ξεχωριστό ενηµερωτικό σηµείωµα που επισυνάπτεται στο
λογαριασµό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενηµέρωση περιλαµβάνει
ευκρινή παραποµπή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδειας
προµήθειας.
8. Οι Υφιστάµενες ΕΠΑ ή οι Ε∆Α, που προκύπτουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α,
υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προµηθευτών στα ∆ίκτυα ∆ιανοµής τα οποία
διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος. Αρνηση πρόσβασης επιτρέπεται µόνον στις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις Ε∆Α των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας ή των όρων της Άδειας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής φυσικού
αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του ∆ικτύου ∆ιανοµής. Για την πρόσβαση σε ∆ίκτυο
∆ιανοµής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις Ε∆Α αντάλλαγµα χρήσης του ∆ικτύου αυτού, το ύψος του οποίου
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 88.

Άρθρο 83
Προµηθευτές µε υψηλό µερίδιο αγοράς
1. Προµηθευτής µε υψηλό µερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προµηθευτής που καλύπτει ποσοστό ίσο ή
µεγαλύτερο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προµηθεύονται στην
Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
προβλέπονται ειδικές υποχρεώσεις για τους Προµηθευτές µε υψηλό µερίδιο αγοράς όπως ιδίως: (α)
Υποχρέωση κατάρτισης και δηµοσίευσης σχεδίου πρότυπης σύµβασης Προµήθειας, που ισχύει για
όλους τους Πελάτες της ίδιας κατηγορίας. Στο σχέδιο σύµβασης Προµήθειας, που εγκρίνεται από τη
ΡΑΕ κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι γενικοί όροι που καθορίζονται
µε τον Κώδικα Προµήθειας. Τα µέρη µπορούν να συνοµολογούν και πρόσθετους όρους, εφόσον οι
όροι αυτοί δεν αντίκεινται στους γενικούς όρους. (β) Υποχρέωση δηµοσίευσης, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Προµήθειας, της δοµής των τιµολογίων και των αρχών που εφαρµόζουν για τον υπολογισµό
των χρεώσεων που περιέχονται στις συµβάσεις προµήθειας τις οποίες συνάπτουν µε Επιλέγοντες
Πελάτες. (γ) Ανώτατες τιµές πώλησης στα τιµολόγια Επιλεγόντων Πελατών.
3. Αν οι δύο µεγαλύτεροι Προµηθευτές καλύπτουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 80% της συνολικής
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προµηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες, µε την
απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται οι ίδιες
υποχρεώσεις και στο δεύτερο µεγαλύτερο Προµηθευτή, ακόµη και αν αυτός δεν είναι Προµηθευτής µε
υψηλό µερίδιο αγοράς.
4. Τα µερίδια της αγοράς που εκφράζονται ως ποσοστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
υπολογίζονται από τη ΡΑΕ µε βάση στοιχεία επί των πωλήσεων, τα οποία υποβάλλουν οι
προµηθευτές κάθε έτος ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όταν εκτιµάται από τη ΡΑΕ ότι συντρέχει
αλλαγή τους. Για την εξεύρεση του µεριδίου ενός Προµηθευτή συνυπολογίζονται και τα µερίδια των
προµηθευτών που ελέγχονται από αυτόν, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3959/ 2011.

Άρθρο 84
Μεταπώληση Φυσικού Αερίου

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

Άρθρο 85
Κώδικας Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες

1. Με τον Κώδικα Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Προµήθεια Φυσικού
Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες.
2. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η ΡΑΕ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την οποία
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τις απόψεις τους.
3. Με τον Κώδικα Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες καθορίζονται ιδίως: (α) Οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παροχής Φυσικού Αερίου και των υπηρεσιών Προµήθειας και οι γενικοί όροι που
θα περιλαµβάνονται στις συµβάσεις προµήθειας. (β) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται να
διακόπτεται η Προµήθεια, ιδίως όταν ο Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς την καταβολή
ληξιπρόθεσµων τιµηµάτων. (γ) Οι λόγοι και οι συνέπειες της καταγγελίας των συµβάσεων Προµήθειας
Φυσικού Αερίου. (δ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε
Επιλέγοντες Πελάτες.
4. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το πέµπτο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003
ισχύουν και για τις συµβάσεις προµήθειας που συνάπτονται µεταξύ Επιλεγόντων Πελατών και
Προµηθευτών. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2015.

Άρθρο 86
Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να συσταθεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ), η οποία έχει
ως αντικείµενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου µε φυσική παράδοση, για την προαγωγή του υγιούς
ανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως,
ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της, το πλαίσιο διενέργειας, το είδος και η φύση των συναλλαγών, το
οργανωτικό πλαίσιο της Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός ΕΑΦΑ.
2. Ως Λειτουργός της ΕΑΦΑ µπορεί να ορίζεται ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του Λειτουργού ΕΑΦΑ, εκδίδεται Κανονισµός
Λειτουργίας ΕΑΦΑ, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισµό
αυτόν ρυθµίζεται κάθε επί µέρους θέµα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της ΕΑΦΑ, όπως η
διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυήσεις συµµετοχής, η τήρηση ηλεκτρονικού
συστήµατος για τη διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών αυτών, το κόστος λειτουργίας της
Αγοράς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Ο Λειτουργός της ΕΑΦΑ καταχωρίζει στο ειδικό µητρώο που τηρεί τους Προµηθευτές Φυσικού
Αερίου τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενο χωρίς διάκριση, εκτός αν συντρέχει
ένας από τους περιοριστικά αναφερόµενους στον Κανονισµό Λειτουργίας λόγους και, ιδίως, η µη
καταβολή της προβλεπόµενης εγγύησης συµµετοχής. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να
διενεργεί συναλλαγές στην ΕΑΦΑ, από την καταχώρισή του στο ειδικό µητρώο.

5. Κάθε Προµηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο ειδικό µητρώο, υποχρεούται
να προσφέρει προς πώληση σε ετήσια βάση µέσω της ΕΑΦΑ ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον
σε ποσοστό 5% της Ποσότητας Φυσικού Αερίου, την οποία προµήθευσε σε Πελάτες κατά το
προηγούµενο έτος. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη της ΡΑΕ.
6. Ο Λειτουργός ΕΑΦΑ δηµοσιεύει, σε ηλεκτρονική µορφή, όλες τις προσφορές για αγορά και πώληση
Φυσικού Αερίου µέσω της ΕΑΦΑ, χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά.
7. Με απόφαση της ΡΑΕ µπορεί να ορίζονται οι ανώτατες τιµές και οι όροι για την προσφορά πώλησης
Φυσικού Αερίου στην ΕΑΦΑ, για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και την προστασία των
καταναλωτών.
8. Ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου παρέχει προτεραιότητα στη Μεταφορά των Ποσοτήτων
Φυσικού Αερίου που αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής µε φυσική παράδοση µέσω της ΕΑΦΑ.

Άρθρο 87
Τιµολόγια Προµήθειας Φυσικού Αερίου

1. Η Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε µη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει
Ρυθµιζόµενων Τιµολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει
να υποβληθεί στη ΡΑΕ µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
2. Τα Ρυθµιζόµενα Τιµολόγια Προµήθειας:
(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες
χρεώσεις και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τη µη διακριτική µεταχείριση µεταξύ των µη Επιλεγόντων
Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγµατικού κόστους της προσφερόµενης υπηρεσίας και
αντανακλούν το πραγµατικό κόστος Προµήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθµιζόµενων χρεώσεων που
µετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των ∆ικτύων και των διασυνδεδεµένων συστηµάτων
φυσικού αερίου, το κόστος της δραστηριότητας εµπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο
κέρδος των ΕΠΑ, (γ) δεν δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ µη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας
κατηγορίας και µε ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, (δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις
µεταξύ των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και µη Επιλεγόντων Πελατών, (ε) εφόσον επέλθει ο
λογιστικός και ο νοµικός διαχωρισµός των δραστηριοτήτων ∆ιανοµής κατά τις διατάξεις του άρθρου
80Α, εµφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανοµής και µεταφοράς.
3. Για τη θέσπιση των Ρυθµιζόµενων Τιµολογίων λαµβάνονται υπόψη:
(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αµέσως προηγούµενο έτος,
(β) ο προϋπολογισµός του κόστους για το τρέχον έτος,
(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ.
4. Η προµήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της
Άδειας Προµήθειας που χορηγείται σε αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 για όλη την
Ελληνική Επικράτεια και των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας που εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα
51 και 85.

5. Για την αντιµετώπιση της διαµόρφωσης τιµών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν
δικαιολογούνται, σύµφωνα µε τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τις ειδικές συνθήκες της
διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισµός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των
Προµηθευτών για όλες ή ορισµένες κατηγορίες Πελατών µε απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέρω
απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για διάστηµα που δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης η
ΡΑΕ µπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστηµα, µετά από επανεξέταση των
συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
6. Για τον καθορισµό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές πώλησης φυσικού αερίου, όπως η
µεσοσταθµική τιµή προµήθειας Φυσικού Αερίου στα σηµεία εισόδου Συστήµατος Φυσικού Αερίου,
που διαµορφώνεται βάσει των συµβάσεων προµήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προµηθευτές, το
κόστος χρήσης του Συστήµατος Φυσικού Αερίου, καθώς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής, τα οποία
χρησιµοποιούνται που χρησιµοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις επί µέρους
κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 88
Τιµολόγηση Βασικών ∆ραστηριοτήτων
1. Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση «του κατά
περίπτωση αρµόδιου ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου» και
δηµόσια διαβούλευση, ρυθµίζεται η µεθοδολογία καθορισµού τιµολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής
∆ραστηριότητας. Κατά τη ρύθµιση της µεθοδολογίας τιµολόγησης για κάθε Βασική ∆ραστηριότητα
επιδιώκεται: (α) Η σταθερότητα των τιµών προς όφελος των Χρηστών.
(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων, από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του ∆ικτύου
Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανόµενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο,
οικονοµικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
(δ) Η κάλυψη των δαπανών του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ή ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της αµεροληψίας.
(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το
συνετό προγραµµατισµό και την ανάπτυξη της υποδοµής που απαιτείται για την άσκηση της Βασικής
∆ραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού και την υποστήριξη ερευνητικών
δραστηριοτήτων των διαχειριστών που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους.
(η) Η συνεκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν
διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήµατος ή του ∆ικτύου.
(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων
συστηµάτων µέτρησης.

(ι) Η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήµατα ή ∆ίκτυο ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για την
ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιµότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναµενόµενης µελλοντικής
ζήτησης.
(ια) Για την τιµολόγηση της ∆ραστηριότητας της ∆ιανοµής η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγµατος
που καταβάλλεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση
της χρήσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του ∆ικτύου.
2. Κατά τη ρύθµιση της µεθοδολογίας τιµολόγησης για κάθε Βασική ∆ραστηριότητα επιδιώκεται:
(α) Η σταθερότητα των τιµών προς όφελος των Χρηστών.
(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων, από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Φυσικού Αερίου,
κεφαλαίων.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανόµενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο,
οικονοµικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
(δ) Η κάλυψη των δαπανών του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της αµεροληψίας.
(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το
συνετό προγραµµατισµό και την ανάπτυξη της υποδοµής που απαιτείται για την άσκηση της Βασικής
∆ραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού και την υποστήριξη ερευνητικών
δραστηριοτήτων των διαχειριστών που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους.
(η) Η συνεκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν
διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήµατος.
(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές.
(ι) Η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήµατα Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία,
τη βιωσιµότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης.
3. Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης µπορεί να ορίζεται ότι, µέσω των τιµολογίων για τη Βασική
∆ραστηριότητα Μεταφοράς του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, καλύπτεται και το σύνολο ή µέρος των δαπανών του
∆ΕΣΦΑ ΑΕ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής
∆ραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε κριτήριο τη συµβολή της
Εγκατάστασης ΥΦΑ στην εξισορρόπηση του φορτίου του ΕΣΦΑ, στην ασφάλεια εφοδιασµού και στη
διευκόλυνση της εισόδου νέων Προµηθευτών στην αγορά Φυσικού Αερίου.
4. Τα τιµολόγια µε βάση τα οποία ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής εισπράττει οποιοδήποτε
αντάλλαγµα για κάθε Βασική ∆ραστηριότητα καταρτίζονται από τον ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη
ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ' αυτών εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής τους,
και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με εξαίρεση τους ∆ιαχειριστές ΑΣΦΑ, στους οποίους χορηγείται απαλλαγή κατά τις διατάξεις του
άρθρου 76, τα τιµολόγια µε βάση τα οποία ο κάθε ∆ιαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου εισπράττει
οποιοδήποτε αντάλλαγµα για κάθε Βασική ∆ραστηριότητα, καταρτίζονται από τον εκάστοτε
∆ιαχειριστή σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης και εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ και
ισχύουν το αργότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά σηµεία: (α) είτε από τον τρίτο µήνα µετά το µήνα
δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (β) είτε από τον

έβδοµο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του Κανονισµού Τιµολόγησης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Τα τιµολόγια κάθε Βασικής ∆ραστηριότητας µπορεί να περιλαµβάνουν µία χρέωση, ανά µονάδα
δυναµικότητας και µία χρέωση, ανά µονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου. Με τη χρέωση ανά µονάδα
δυναµικότητας ανακτώνται, ιδίως, οι σταθερές δαπάνες της Βασικής ∆ραστηριότητας, στις οποίες
εντάσσονται οι αποσβέσεις, το κεφάλαιο κίνησης, το κόστος των απασχολούµενων κεφαλαίων,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κεφαλαίου για νέες επενδύσεις, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης προκειµένου για το ΕΣΦΑ ή τον αντίστοιχο προγραµµατισµό νέων επενδύσεων,
προκειµένου για ΑΣΦΑ. Με τη χρέωση ανά µονάδα Ποσότητας Φυσικού Αερίου ανακτώνται, ιδίως,
µεταβλητές δαπάνες της Βασικής ∆ραστηριότητας. ∆εν ανακτάται µε τα τιµολόγια το κόστος κτήσης
παγίων που έχει καταβληθεί από Προµηθευτές ή Πελάτες.
7. Τα τιµολόγια της Βασικής ∆ραστηριότητας Μεταφοράς ορίζονται χωριστά για τα σηµεία εισόδου και
τα σηµεία εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και χωριστά για την κοινοποίηση στον
∆ιαχειριστή συναλλαγών που διενεργούνται µεταξύ Χρηστών του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 312/2014 (EE L 113/13). Κατά τον καθορισµό των τιµολογίων της
Βασικής ∆ραστηριότητας Μεταφοράς λαµβάνονται υπόψη οι εύλογες και αναλογικές δαπάνες που
βαρύνουν τον αντίστοιχο ∆ιαχειριστή από τη συµµετοχή του στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Άρθρο 89
Τήρηση λογαριασµών - Λογιστικός ∆ιαχωρισµός
1. Τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες της Προµήθειας, της Μεταφοράς, της
∆ιανοµής, της Αποθήκευσης, της υγροποίησης Φυσικού Αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιηµένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) εντός της Ελληνικής Επικράτειας ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή
τη νοµική µορφή τους, καταρτίζουν, υποβάλλουν προς έλεγχο και δηµοσιεύουν τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 42α επ. του κ.ν. 2190/1920.
2. Τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο τηρούν χωριστούς
λογαριασµούς για τις δραστηριότητες Προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και Προµήθειας σε µη
Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται για την παροχή των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που τους έχουν επιβληθεί.
3. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις
δραστηριότητες Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εγκατάστασης ΥΦΑ, Εγκατάστασης Αποθήκευσης
Φυσικού Αερίου, ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και άλλων δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, καθώς και
ενιαίο λογαριασµό για τυχόν άλλες δραστηριότητές τους, εκτός του τοµέα Φυσικού Αερίου, όπως
ακριβώς θα έπρατταν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, ώστε να
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι διασταυρούµενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.
Οι χωριστοί λογαριασµοί που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο περιλαµβάνουν ισολογισµό και
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης για κάθε δραστηριότητα.
4. Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασµών οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου
εφαρµόζουν πάγιους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και
εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. Οι κανόνες αυτοί τροποποιούνται µετά από
έγκριση της ΡΑΕ, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
5. Οι ελεγκτές της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασµούς που
τηρούνται κατά τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, όπως ακριβώς θα έπρατταν αν οι
δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικά νοµικά πρόσωπα, ελέγχοντας και την ορθή
εφαρµογή των κανόνων κατανοµής και υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση της
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και στη ΡΑΕ το πόρισµα του ελέγχου τους. Η ΡΑΕ έχει το δικαίωµα

διεξαγωγής, οποτεδήποτε, έκτακτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του
άρθρου αυτού.
6. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου παραθέτουν, στο προσάρτηµα των οικονοµικών
καταστάσεών τους, τους εγκεκριµένους και ισχύοντες κανόνες κατανοµής, τις χωριστές οικονοµικές
καταστάσεις για κάθε δραστηριότητά τους, τις σηµαντικές πράξεις που έχουν πραγµατοποιήσει µε τις
Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις ή µε επιχειρήσεις στη µετοχική σύνθεση των οποίων µετέχουν οι ίδιοι
µέτοχοι, καθώς και τη σχετική µε τους χωριστούς λογαριασµούς έκθεση των ελεγκτών. Το
προσάρτηµα δηµοσιεύεται µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ
Άρθρο 90
Κανονισµός Αδειών
1. Ο Κανονισµός Αδειών εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής αλλαγής ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η ΡΑΕ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση,
κατά την οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους. Με τον Κανονισµό
Αδειών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα
συνυποβαλλόµενα µε τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:
(α) Ο τρόπος δηµοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής
αντιρρήσεων.
(β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται µε τις
άδειες.
γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών.
(δ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τις άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου αυτού.
(ε) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη µεταβολή του κατόχου της Άδειας ή της µετοχικής
σύνθεσης αυτού.
1Α) Η Άδεια Προµήθειας, η Άδεια ΑΣΦΑ, η Άδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, η Άδεια ∆ιαχείρισης
ΑΣΦΑ και η Άδεια ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής χορηγούνται, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους
και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έχει τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και µε µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον:
α) εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας,
β) εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ ή Άδειας ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου. 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,
γ) τετρακόσων χιλιάδων (400.000) ευρώ για την χορήγηση Άδειας ∆ιαχείρισης ΑΣΦΑ ή Άδειας
∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής.

Η Άδεια Προµήθειας χορηγείται και σε Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) µε συνεταιριστικό κεφάλαιο
τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
2. Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, είναι ιδίως:
(α) Η ασφάλεια και η προστασία των Συστηµάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων
και του συνδεδεµένου εξοπλισµού.
(β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως η φερεγγυότητά του.
(γ) Η προστασία των καταναλωτών, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την
επίτευξη των βέλτιστων τιµών.
(δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίµατος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων
Φυσικού Αερίου και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης.
(ε) Η διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
Τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται µε τον Κανονισµό Αδειών της παραγράφου 1.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη της ΡΑΕ, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους
κατόχους αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη της ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
επιβάλλονται στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες
και έκτακτες περιστάσεις που ανάγονται, ιδίως, στην εθνική άµυνα και δηµόσια ασφάλεια, καθώς και
σε ακραία καιρικά φαινόµενα ή άλλες αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες.
5. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους
κατόχους αδειών σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 και αποτελούν όρους των Αδειών τους.
6. Πριν από τη χορήγηση ορισµένης Άδειας ή κατηγορίας Αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και η ΡΑΕ µπορούν να καλούν
τους ενδιαφεροµένους σε δηµόσια διαβούλευση.
7. Η χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το νόµο αυτόν, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την
υποχρέωση να λαµβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
8. Η απόφαση της ΡΑΕ, µε την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, τεκµηριώνεται
πλήρως και κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αιτών δύναται να
προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόµου
αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91

Υφιστάµενες συµβάσεις
1. Ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ µπορεί να προµηθεύεται από τη ∆ΕΠΑ ΑΕ χωρίς διαγωνισµό Φυσικό Αέριο για την
εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθµιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ,
εφόσον το αέριο αυτό το έχει προµηθευθεί η ∆ΕΠΑ ΑΕ µε βάση συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ που
έχουν συναφθεί έως την 1.7.2004. Η τιµή προµήθειας του ΥΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, µετά από
εισήγηση του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ και καλύπτει το πλήρες κόστος προµήθειας του ΥΦΑ, στο οποίο
συµπεριλαµβάνεται το σταθερό και µεταβλητό κόστος της θαλάσσιας µεταφοράς, το κόστος χρήσης
του Συστήµατος ΥΦΑ, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το ΥΦΑ που πωλείται από τη ∆ΕΠΑ ΑΕ
κατά τα προηγούµενα εδάφια µπορεί να χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε το αέριο
που προµηθεύεται ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, σύµφωνα µε την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68.
2. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού και της ανάπτυξης ανταγωνισµού στην αγορά
Φυσικού Αερίου, η ΡΑΕ δύναται να αποφασίζει τη διεξαγωγή διαγωνισµών µε αντικείµενο την πώληση
σε Προµηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων ΥΦΑ, οι οποίες αντιστοιχούν σε µακροχρόνιες
συµβάσεις προµήθειας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρµογή έως την 1.7.2004 και µέχρι το
χρόνο λήξης της ισχύος των συµβάσεων αυτών, εφόσον περιλαµβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής
αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισµοί διεξάγονται από το ∆ΕΣΦΑ ΑΕ σύµφωνα µε τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, τηρουµένων
ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης. Οι όροι διενέργειας των διαγωνισµών
αυτών εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.
3. Η µεταβολή, µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, του νοµικού πλαισίου που διέπει τις συµβάσεις
Προµήθειας Φυσικού Αερίου µεταξύ της ∆ΕΠΑ ΑΕ και των Πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των
συµβάσεων αυτών.

Άρθρο 92

Η χρήση Συστηµάτων Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού επιτρέπεται και για τη
διακίνηση βιοαερίου, αερίου που παράγεται από Βιοµάζα και άλλων τύπων αερίων, εφόσον αυτή είναι
δυνατή, από τεχνική άποψη και πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας, αφού ληφθούν υπόψη οι
απαιτήσεις ποιότητας και τα χηµικά χαρακτηριστικά των αερίων αυτών.

Άρθρο 93

Υπόγειοι φυσικοί χώροι, που µετατρέπονται σε χώρους αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, µπορούν να
εντάσσονται, είτε στο ΕΣΦΑ σύµφωνα µε το άρθρο 67 είτε σε ΑΣΦΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 74.
Προϋπόθεση για την ένταξη υπόγειου φυσικού χώρου κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο ΕΣΦΑ
ή σε ΑΣΦΑ αποτελεί η προηγούµενη παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκµετάλλευσής του,
ως χώρου αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
παραχώρησης της χρήσης ανάπτυξης και εκµετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την
αποθήκευση Φυσικού Αερίου. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ
σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων, από τον ήδη αδειούχο και ενόσω η άδεια εκµετάλλευσης βρίσκεται σε ισχύ, η
αίτηση αξιολογείται και η άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται εφόσον έχει εκδοθεί η ως άνω κοινή υπουργική
απόφαση και σύµφωνα µε τους όρους που περιλαµβάνει. Στην περίπτωση αυτή η χορηγούµενη άδεια
ΑΣΦΑ αντικαθιστά την άδεια εκµετάλλευσης.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 94
Καθήκοντα του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ) (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Ο ∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας λειτουργεί,
εκµεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός της χώρας
µε ηλεκτρική ενέργεια, µε τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
2. O ∆ιαχειριστής:
(α) ∆ιασφαλίζει ότι η µακροχρόνια ικανότητα του συστήµατος ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες για
µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονοµικά βιώσιµες συνθήκες, λαµβάνοντας υπόψη την
προστασία του περιβάλλοντος: (αα) συντάσσει ετησίως και υποβάλλει στη ΡΑΕ τριετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα ενεργειών και δράσεων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων
του, µε τον αντίστοιχο προϋπολογισµό, (ββ) συντάσσει και δηµοσιοποιεί τακτικά εκθέσεις για την
αποδοτική λειτουργία του συστήµατος.
(β) Συµβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασµού, διασφαλίζοντας επαρκή ικανότητα µεταφοράς και την
αξιοπιστία του συστήµατος.
(γ) Παρέχει πρόσβαση στο σύστηµα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προµήθειας ή εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόµιµα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών
και στους Επιλέγοντες Πελάτες.
(δ) Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ) µε το
ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ).
(ε) ∆ιαχειρίζεται τις ροές της ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα, συνεκτιµώντας τις ανταλλαγές µε άλλα
διασυνδεδεµένα συστήµατα µεταφοράς. Για το σκοπό αυτόν µεριµνά για την ασφαλή, αξιόπιστη και
αποδοτική λειτουργία του συστήµατος, διασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα των
αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω
διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθµό που η διαθεσιµότητά τους δεν εξαρτάται από άλλο
διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς.
(στ) Καταρτίζει το πρόγραµµα κατανοµής των µονάδων παραγωγής που συνδέονται µε το σύστηµα,
προσδιορίζει τη χρήση των διασυνδέσεων µε άλλα συστήµατα µεταφοράς και κατανέµει σε

πραγµατικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος νόµου.
(ζ) Παρέχει στους ∆ιαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας, µε τα οποία συνδέεται το Σύστηµα, επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή και αποδοτική
λειτουργία, καθώς και τη συντονισµένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του συστήµατος και των
παραπάνω συστηµάτων και δικτύων.
(η) Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του συστήµατος κάθε αναγκαία πληροφορία για την εξασφάλιση
της αποτελεσµατικής πρόσβασής τους στο σύστηµα.
(θ) Παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του εφαρµόζοντας διαφανή, αντικειµενικά και αµερόληπτα
κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση µεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του
Συστήµατος και ιδίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.
(ι) Εισπράττει τα τέλη πρόσβασης στο Σύστηµα και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν
στο πλαίσιο του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009.
(ια) Χορηγεί και διαχειρίζεται την πρόσβαση τρίτων στο σύστηµα και παρέχει ειδικά αιτιολογηµένες
επεξηγήσεις σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης.
(ιβ) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και
διαµόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας, στη
δηµιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στον καταµερισµό και την
εκχώρηση δικαιωµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των αντίστοιχων διασυνδέσεων,
καθώς και στη διαχείριση των δικαιωµάτων αυτών για λογαριασµό των ως άνω διαχειριστών και ιδίως
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΣΜ
Ηλεκτρικής Ενέργειας).
(ιγ) Εκπονεί κάθε έτος, κατόπιν διαβούλευσης µε όλους τους υφιστάµενους και µελλοντικούς χρήστες
του ΕΣΜΗΕ, δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ), το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ
και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 108.
(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασµούς για την είσπραξη των εσόδων
από τη διαχείριση συµφόρησης των διασυνδέσεων ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη
λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των
πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.
(ιε) ∆ηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του κατάλογο όλων των εγκεκριµένων από τη ΡΑΕ τιµολογίων µε τα
οποία χρεώνει τους χρήστες του Συστήµατος.
(ιστ) Υπολογίζει την Οριακή Τιµή Αποκλίσεων.
(ιζ) ∆ιενεργεί την εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διευθέτηση των
χρηµατικών συναλλαγών στο πλαίσιο της διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης σε
συνεργασία µε το ΛΑΓΗΕ και το ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ. Για τη διενέργεια της διευθέτησης των
χρηµατικών συναλλαγών, ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται: (αα) να συστήνει ή να συµµετέχει σε
εταιρείες µε εξειδικευµένο σκοπό την παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, (ββ) να αναθέτει σε
τρίτους, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, την ως άνω διευθέτηση, ιδίως αναφορικά µε τη διαχείριση
και εκκαθάριση χρηµατικών συναλλαγών και τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου,
στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Ο ∆ιαχειριστής επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, συµβάσεις αγοραπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαµβανοµένων συµβάσεων διαχείρισης της ζήτησης, µόνον εφόσον αυτό
απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των

αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης κατά τη λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο και στο
πλαίσιο των ρυθµίσεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του συστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 96 του
παρόντος νόµου.
4. Ο ∆ιαχειριστής συνεργάζεται µε το ΛΑΓΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών και
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του συστήµατος.
5. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως σε θέµατα της
αρµοδιότητάς του σε διαχειριστές ή κυρίους συστηµάτων µεταφοράς έναντι αµοιβής, καθώς και να
συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα, καθώς και σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την
Ε.Ε., εφόσον δεν παρακωλύεται η άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του. Για τις υπηρεσίες αυτές τηρεί
ειδικό διαχειριστικό λογαριασµό και τα έσοδα από τις υπηρεσίες και συµµετοχές αυτές
χρησιµοποιούνται για µείωση των λειτουργικών δαπανών του ∆ιαχειριστή.
6. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ιαχειριστή συντείνει, ιδίως, στην επίτευξη του στόχου σύγκλισης
της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και στην ολοκλήρωση της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε. σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας
2009/72 Ε.Ε. και του Κανονισµού 714/2009 της Ε.Ε..

Άρθρο 95

∆ηµιουργία νέου δυναµικού παραγωγής µέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών (Άρθρο 8
της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασµού, συµβάσεις ισχύος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις συµβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται έναντι
ανταλλάγµατος να παρέχει σε µελλοντικό χρόνο διαθεσιµότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων µονάδων
παραγωγής για ορισµένο µέγεθος ισχύος και για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
2. Ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ συνάπτει, χάριν ασφάλειας εφοδιασµού, συµβάσεις διαχείρισης της
ζήτησης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
3. Οι συµβάσεις των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατές µόνο εάν το, µέσω αδειοδοτικής διαδικασίας,
δυναµικό παραγωγής, τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και τα µέτρα διαχείρισης της ζήτησης δεν
διασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασµού.
4. Το συνολικό µέγεθος ισχύος των συµβάσεων των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται κατόπιν ειδικής
µελέτης σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, η
οποία εκπονείται κάθε φορά από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο
δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της
χώρας και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
5. Η επιλογή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, η διαγωνιστική διαδικασία, και ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς, στα οποία είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται κριτήρια για την
προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση τεχνολογιών που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης,
το µέγιστο και ελάχιστο των προσφορών, η διαδικασία σύναψης της σύµβασης µε τον ∆ιαχειριστή, ο
τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους του ∆ιαχειριστή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
καθορίζονται µε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια µε απόφαση της ΡΑΕ και

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον έξι µήνες πριν από
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
6. Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση
εγκατεστηµένη στο έδαφος κράτους - µέλους, κατά τρόπον ώστε να έχει στη διάθεσή της επαρκή
χρόνο για την υποβολή προσφοράς. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αµεροληψίας, η
πρόσκληση περιέχει λεπτοµερή περιγραφή των προδιαγραφών της διαδικασίας που ακολουθούν οι
προσφέροντες, εξαντλητικό κατάλογο των κριτηρίων που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων,
καθώς και της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών κινήτρων, ιδίως
επιδοτήσεων που προβλέπονται στην πρόσκληση. Στη διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να
συµµετέχουν και υφιστάµενες µονάδες παραγωγής, οι οποίες υποβάλλουν µακροπρόθεσµες
εγγυήσεις ως προς την ικανότητά τους να ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης, υπό την
προϋπόθεση ότι δύνανται να καλύψουν απαιτήσεις για πρόσθετο δυναµικό κατά την παράγραφο 4.

Άρθρο 96

Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρα 5
και 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ), ο οποίος
καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας
διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της το
τελικό κείµενο του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του
∆ιαχειριστή ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ' εφαρµογή της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου.
2. Με τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος ρυθµίζονται ιδίως: α) Οι τεχνικές προδιαγραφές
σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήµατος. Ειδικότερα, ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές, τα κριτήρια και οι απαιτήσεις σχεδιασµού και λειτουργίας όσον αφορά στη σύνδεση
εγκαταστάσεων χρηστών, περιλαµβανοµένων δικτύων διανοµής, µε το Σύστηµα, το βαθµό της
αξιοπιστίας εξυπηρέτησής τους, τον εξοπλισµό καταναλωτών µε άµεση σύνδεση, τα κυκλώµατα
διασυνδέσεων και τις Απευθείας γραµµές. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες εξασφαλίζουν τη
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων, είναι αντικειµενικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις. Επίσης,
καθορίζονται δείκτες για την παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήµατος. β) Η διαδικασία
κατάρτισης του προγράµµατος συντήρησης του Συστήµατος, στο οποίο περιλαµβάνονται κατ'
ελάχιστον οι εργασίες συντήρησης και τα χρονοδιαγράµµατα εκτέλεσης αυτών, προκειµένου να
διασφαλίζεται η άρτια και έγκαιρη συντήρηση του Συστήµατος. γ) Οι προϋποθέσεις για την υποβολή
αίτησης πρόσβασης στο Σύστηµα, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι ελάχιστες τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστηµα, ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε τη
σύνδεση, και η διαδικασία σύναψης των σχετικών συµβάσεων. Η πρόσβαση των χρηστών στο
Σύστηµα γίνεται µε τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ τους και
µεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς µπορεί
να αρνείται την πρόσβαση στο Σύστηµα, µόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του
Συστήµατος. Η άρνηση πρόσβασης αιτιολογείται ειδικώς, µε βάση αντικειµενικά, τεχνικά και
οικονοµικά κριτήρια. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα ενίσχυσης του Συστήµατος έναντι ανταλλάγµατος
που αντικατοπτρίζει το κόστος της παροχής των εν λόγω ενισχύσεων και το οποίο προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος νόµου. δ) Η προθεσµία µέσα στην οποία ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόµενες αιτήσεις και οι συνέπειες
της παράλειψης της απάντησης µέσα στην προθεσµία αυτή. ε) Οι υποχρεώσεις που πρέπει να
πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ σε σχέση µε τη διασφάλιση
της επάρκειας ισχύος στο Σύστηµα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών. Οι

προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής κυρώσεων από τον ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, ιδίως για τη διαθεσιµότητα επαρκούς ισχύος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση
ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος και η εύρυθµη λειτουργία του προγραµµατισµού εγχύσεων
και απορροφήσεων και της κατανοµής φορτίου. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν
πληρωµών για τη διαθεσιµότητα των παρόχων ισχύος. στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που
οφείλει να ακολουθεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς για τη σύναψη συµβάσεων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόµου. ζ) Ο τύπος και το ελάχιστο
περιεχόµενο των συµβάσεων σύνδεσης σταθµών παραγωγής µε το Σύστηµα και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. η) Οι διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής των έργων σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
µε το Σύστηµα από τους κατόχους άδειας εγκατάστασης, καθώς και ελέγχου και παραλαβής των
έργων αυτών από τον ∆ιαχειριστή. Μετά την παραλαβή τα έργα αυτά αποτελούν µέρος του
Συστήµατος και περιέρχονται στην κυριότητα της Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ
νέου σταθµού παραγωγής µέσω ακτινικών καλωδιακών γραµµών σε υποσταθµό (Υ/Σ) ή κέντρο
υπερυψηλής τάσης (ΚΥΤ), η κυριότητα και η διαχείριση των έργων σύνδεσης υψηλής τάσης µέχρι τον
εν λόγω Υ/Σ ή ΚΥΤ δύναται να παραµένει στον κάτοχο της οικείας άδειας παραγωγής µε απόφαση
της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ. θ) Οι λογαριασµοί που πρέπει να τηρεί ο ∆ιαχειριστής
του ΕΣΜΗΕ για τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ. ι) Η διαδικασία
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Χρηστών και του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, που
µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε ∆ιαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37. ια) Οι διαδικασίες που εφαρµόζει και οι συναλλαγές που
διενεργεί ο ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τον υπολογισµό και την κατανοµή της µακροχρόνιας και
βραχυχρόνιας µεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους Συµµετέχοντες. ιβ)
Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, ασφαλή και αποδοτική διαχείριση του Συστήµατος.»
3. Υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, µετά από γνώµη του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα ∆ιαχείρισης
του Συστήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1.

Άρθρο 97

Σκοπός του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Η διαχείριση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανατίθεται σε
θυγατρική της ∆ΕΗ ΑΕ µε την επωνυµία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Α∆ΜΗΕ) ΑΕ», η οποία οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς κατά τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/EK και ιδίως του Κεφαλαίου V αυτής.
2. Η κυριότητα του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταβιβάζεται από τη ∆ΕΗ ΑΕ στην
Α∆-ΜΗΕ ΑΕ, µε τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 98.

3. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να ασκεί τις αρµοδιότητες και να εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και
∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και των πράξεων που
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.
4. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να είναι εφικτή η χορήγηση πιστοποίησής
του ως Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς το αργότερο µέχρι την 3η Μαρτίου 2012, κατά τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 113 και 114. Μέχρι την πιστοποίησή της η Α∆ΜΗΕ ΑΕ ασκεί τις
αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δυνάµει της υπ' αριθ. Υ.Α.∆5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/25.4.2001 (Β'
492) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
5. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.

Άρθρο 98

Απόσχιση της δραστηριότητας Μεταφοράς της ∆ΕΗ ΑΕ
1. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, η ∆ΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί
στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης
επιχείρησής της, µε την εισφορά του κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς στη θυγατρική της
εταιρεία µε την επωνυµία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ)
ΑΕ».
2. Η ως άνω εισφορά πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137),
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ ΑΕ, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις
δραστηριότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ AE και ιδίως των παγίων που αποτελούν
το Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτά καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση
απόσχισης.
3. Η απόσχιση του κλάδου που εισφέρεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην αµέσως προηγούµενη
παράγραφο, στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα
άρθρα 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: (α) Επιχορηγήσεις παγίων
επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισµό της ∆ΕΗ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασµό
«επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ. (β) ∆εν απαιτείται
να υποβληθούν στην οικεία ∆.Ο.Υ. οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων (στις οποίες
περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη
µετεγγραµµένου τίτλου) και αυτοκινήτων. (γ) Η ∆ΕΗ ΑΕ και η Α∆ΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη
που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η
κατάρτιση της σύµβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά
δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη
σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. (δ) Η µεταφορά
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων
δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη την
καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσπασης. ∆εν απαιτούνται
οποιεσδήποτε προσαρτήσεις κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που
έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. «Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείµενες
διατάξεις, καταχωρίσεις της σύµβασης απόσπασης, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά
γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 και των άρθρων 2 παράγραφος 6 και

5 παράγραφοι 1 και 3 του ν. 2308/1995, και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την
καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσπασης, χωρίς την καταβολή
οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και
αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων
ή κτηµατολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.» (ε) ∆ιαφορές
αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ'
εφαρµογή άλλων νόµων παραµένουν στη ∆ΕΗ ΑΕ. (στ) Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως
του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις
της ∆ΕΗ ΑΕ που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο, περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τόσο
το προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα
του Κλάδου Μεταφοράς όσο και το µεταφερόµενο κατά τα άρθρα 102, 103 και 104 προσωπικό, και
απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ∆ΕΗ ΑΕ. Η
µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ∆ΕΗ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου και των ασφαλιστικών
ταµείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Οµοίως απαλλάσσεται και
από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση.
Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από τη ∆ΕΗ ΑΕ που αφορά τον
κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται συνέπεια της απόσχισης στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ
προς όφελος ή βάρος αυτής. (ζ) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ,
χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε
διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους του. (η) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις,
απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη ∆ΕΗ ΑΕ, σχετικά µε τον
εισφερόµενο κλάδο, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε
άλλης διάταξης. (θ) ∆εν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε διακεκριµένους λογαριασµούς
των λογιστικών βιβλίων της ∆ΕΗ ΑΕ προκειµένου για τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες
θα λάβουν χώρα µετά την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης και θα αφορούν τον
εισφερόµενο κλάδο και δεν θα µπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από τις συναφείς
πράξεις των λοιπών κλάδων της ∆ΕΗ ΑΕ. Οι πράξεις αυτές θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την ηµέρα συντάξεως της λογιστικής κατάστασης µέχρι την ηµέρα
καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης του Περιφερειάρχη, και
θα µεταφερθούν µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του µετασχηµατισµού µε συγκεντρωτική
εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας τον κλάδο ανώνυµης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της
λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόµενου κλάδου της ∆ΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ νέες µετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη
∆ΕΗ ΑΕ. Οι µετοχές αυτές παρέχουν στη ∆ΕΗ ΑΕ το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της
απορροφώσας εταιρείας.
5. Αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της
απορροφώσας εταιρείας που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου προς
το σκοπό της συµµόρφωσης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ µε τις υποχρεώσεις
διαχωρισµού της δραστηριότητας µεταφοράς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ
καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε
ουδεµία περίπτωση επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ µέρους της Α∆ΜΗΕ ΑΕ των
εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην κάθετα ολοκληρωµένη επιχείρηση της ∆ΕΗ ΑΕ. Αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του Εποπτικού Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ,
οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, είναι εκ του νόµου άκυρες.
Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου
35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε µέτοχο ή τρίτο που
έχει έννοµο συµφέρον.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950 (Α' 169), της παρ. 1 του
άρθρου 36 και του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α' 35), των άρθρων 12, 13 και 14
του α.ν. 1672/1951 (Α' 36) και των άρθρων του ν. 4483/1965 (Α' 118), όπως ισχύουν, καθώς και τα

υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή
δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών,
πεζοδροµίων, διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως
υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθµών, που είναι
αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της
λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εν γένει
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής
ωφέλειας παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ της Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
8. Εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ της ∆ΕΗ ΑΕ για δάνεια που µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ
ΑΕ ισχύουν υπέρ της Α∆ΜΗΕ ΑΕ.

Άρθρο 99
Μεταφορά δραστηριοτήτων της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ

1. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, η ανώνυµη εταιρεία
µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ»,
που συστήθηκε µε το π.δ. 328/2000 (Α' 268) κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του ν.
2773/1999, µεταφέρει στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ τις οργανωτικές µονάδες και δραστηριότητες που αφορούν τη
διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήµατος Μεταφοράς, που ασκεί,
συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων παγίων, καθώς και του προσωπικού του ∆ΕΣΜΗΕ που
απασχολείται στις εν λόγω δραστηριότητες, που συνιστούν τον Κλάδο Μεταφοράς της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ.
Οι δραστηριότητες που µεταφέρονται είναι: α) Η δραστηριότητα της Λειτουργίας και Ελέγχου του
Συστήµατος. β) Η δραστηριότητα Ανάπτυξης και Συντήρησης του Συστήµατος. γ) Η δραστηριότητα
της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων.
δ) Η δραστηριότητα Εµπορικών και Ρυθµιζόµενων Θεµάτων εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων της
περίπτωσης (θ') της παραγράφου 2 του άρθρου 118. ε) Η δραστηριότητα των Μετρήσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η προθεσµία που
προβλέπεται µε το πρώτο εδάφιο, µπορεί να παραταθεί για περαιτέρω έξι (6) µήνες.
2. Η µεταβίβαση αυτή, όσον αφορά τις έννοµες σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις µεταφερόµενες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µονάδες και δραστηριότητες, εξοµοιώνεται µε
καθολική διαδοχή και µε την καταχώριση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής
απόφασης η ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου,
περιλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται
κατά τα ανωτέρω η Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Οµοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώµατα
που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από
την Α∆ΜΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή
τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους του.
3. Η ως άνω εισφορά της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ πραγµατοποιείται µε απόσχιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του ν.
2166/1993 του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, που υπάγονται στις
δραστηριότητες της παραγράφου 1, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις: (α) Επιχορηγήσεις παγίων
επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισµό της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ είτε στο κεφάλαιο είτε στο
λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», µπορεί να µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ. (β) ∆εν
απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία ∆.Ο.Υ. οι µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων και
αυτοκινήτων. (γ) Η ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ και η Α∆ΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη που απαιτείται
συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της
σύµβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα
περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη σύνταξη και

υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. (δ) Η µεταφορά των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων
δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, µε µόνη την
καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσχισης. ∆εν απαιτούνται
οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά
και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν αποκτηθεί µε
αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης,
γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις, απαιτούµενες
καταχωρίσεις για τη µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και
διενεργούνται από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της σύµβασης απόσχισης,
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των
αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και
εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε κείµενης διάταξης.
(ε) ∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν
κατ' εφαρµογή άλλων νόµων παραµένουν στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. (στ) Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται σε όλα
εν γένει τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ που αφορούν τον
εισφερόµενο σύµφωνα µε τα παραπάνω κλάδο και απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και
ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. (ζ) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις
που έχουν χορηγηθεί στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, σχετικά µε τον Κλάδο Μεταφοράς, µεταβιβάζονται
αυτοδικαίως στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2166/1993 δεν υφίσταται υποχρέωση παρακολούθησης σε
διακεκριµένους λογαριασµούς των λογιστικών βιβλίων της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ προκειµένου για τις
συναλλακτικές και λοιπές πράξεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα µετά την ηµέρα συντάξεως της
λογιστικής κατάστασης, θα αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και δεν θα µπορούν λόγω της φύσεώς
τους να διαχωριστούν από τις συναφείς πράξεις των λοιπών κλάδων της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι πράξεις
αυτές θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου και θα µεταφερθούν µετά την
ολοκλήρωση των εργασιών του µετασχηµατισµού µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της
απορροφώσας τον κλάδο ανώνυµης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.
2166/1993.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό της
λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόµενου κλάδου της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
απορρόφησης του κλάδου εκδίδονται από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ νέες µετοχές, οι οποίες παραδίδονται στη
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. Οι µετοχές αυτές παρέχουν στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της
απορροφώσας εταιρείας.
6. Εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου η ∆ΕΗ ΑΕ µεταβιβάζει
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το σύνολο των µετοχών που κατέχει στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«∆ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) που
συστήθηκε µε το π.δ. 328/2000 (Α' 268) κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 14 του ν.
2773/1999 χωρίς αντάλλαγµα.
7. Εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ολοκλήρωση της κατά τα παραπάνω απόσχισης η
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ µεταβιβάζει στη ∆ΕΗ ΑΕ το σύνολο των µετοχών που θα κατέχει στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ
συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς, έναντι ανταλλάγµατος ίσου µε την ονοµαστική αξία των εν
λόγω µετοχών.

Άρθρο 100

Εµπορικές σχέσεις της Α∆ΜΗΕ ΑΕ µε τη ∆ΕΗ ΑΕ (Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 4, 5 και 6 της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες στη ∆ΕΗ ΑΕ και στις συνδεδεµένες µε αυτήν
επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920, εφόσον: (α) η παροχή των
υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων χρηστών του Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, διατίθεται σε όλους τους χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και
δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό κατά την παραγωγή ή προµήθεια, και (β)
οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη
ΡΑΕ.
2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου 106, σε
περίπτωση υποβολής αιτήµατος της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, οι µέτοχοι της Α∆ΜΗΕ ΑΕ οφείλουν να της
παρέχουν τους κατάλληλους οικονοµικούς πόρους για την αντικατάσταση των παρόντων πάγιων
στοιχείων του Συστήµατος, καθώς και για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια. Τα αιτήµατα της Α∆ΜΗΕ ΑΕ
κοινοποιούνται και στη ΡΑΕ.
3. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ απέχει από κάθε ενέργεια που µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση, µε την ταυτότητα, τις
ανακοινώσεις, τα σήµατα και τις εγκαταστάσεις της, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ ή άλλης συνδεδεµένης µε αυτήν, κατά την έννοια του
άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, επιχείρησης. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυµίας της
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται παραβίαση των
διατάξεων της παρούσης.
4. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ απαγορεύεται να µοιράζεται συστήµατα πληροφορικής ή εξοπλισµό, χώρους και
συστήµατα ασφαλείας µε οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, ή άλλες συνδεδεµένες µε αυτές επιχειρήσεις, και ιδίως µε
οποιοδήποτε τµήµα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν
επιτρέπεται η από κοινού ανάθεση και χρήση υπηρεσιών από µέρους της Α∆ΜΗΕ ΑΕ και της ∆ΕΗ
ΑΕ.
5. Οι Ετήσιοι Λογαριασµοί της Α∆ΜΗΕ ΑΕ απαγορεύεται να ελέγχονται από τον Τακτικό Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή που ελέγχει τους ετήσιους λογαριασµούς της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης
της ∆ΕΗ ΑΕ ή άλλης Συνδεδεµένης µε αυτήν, επιχείρησης.
6. Όσον αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων της Α∆-ΜΗΕ ΑΕ εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
του π.δ. 764/1978 που αφορούν την ∆ΕΗ ΑΕ.

Άρθρο 101

Ανεξαρτησία της Α∆ΜΗΕ ΑΕ (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού της Συµβουλίου δυνάµει του άρθρου106, η
Α∆ΜΗΕ ΑΕ: (α) διαθέτει ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, ανεξάρτητα από την ολοκληρωµένη
επιχείρηση της ∆ΕΗ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία,
συντήρηση ή ανάπτυξη του Συστήµατος, και (β) έχει την εξουσία να αντλεί κεφάλαια στην
χρηµαταγορά, ιδίως µέσω δανεισµού και αύξησης του κεφαλαίου της.
2. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την εύρυθµη διενέργεια της
δραστηριότητας της µεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκούς,
αποτελεσµατικού, ασφαλούς και οικονοµικού Συστήµατος Μεταφοράς.

3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της ∆ΕΗ ΑΕ που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας απαγορεύεται να αποκτήσουν άµεση ή έµµεση συµµετοχή
στον Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Η απόκτηση συµµετοχής στον Α∆ΜΗΕ ΑΕ από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που
ασκεί δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν
επιτρέπεται να συνεπάγεται την απόκτηση του Ελέγχου από τις επιχειρήσεις αυτές ή την άσκηση
οποιουδήποτε δικαιώµατος άµεσα ή έµµεσα επί του Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Ο Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν έχει ούτε άµεση
ούτε έµµεση συµµετοχή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής και της
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου ούτε λαµβάνει µερίσµατα ή άλλο οικονοµικό
όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.
4. Η συνολική οργάνωση της δραστηριότητας της διαχείρισης και το καταστατικό της Α∆ΜΗΕ ΑΕ,
διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του τελευταίου σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο.
Ειδικότερα, η ∆ΕΗ ΑΕ απαγορεύεται ιδίως να ορίζει άµεσα ή έµµεσα τη συµπεριφορά της Α∆ΜΗΕ ΑΕ
στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση µε τις καθηµερινές
δραστηριότητές της και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και σε σχέση µε τις δραστηριότητες που
είναι απαραίτητες για την προετοιµασία του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το
οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 108.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδίως σύµφωνα µε
τα άρθρα 14, 15 και 16 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009, η Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν προβαίνει σε διακρίσεις
κατά διαφορετικών ατόµων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τη λειτουργία του
ελεύθερου ανταγωνισµού στην παραγωγή ή την προµήθεια ιδίως προς όφελος των Συνδεδεµένων µε
αυτήν επιχειρήσεων.
6. Όλες οι εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µερών της κάθετα ολοκληρωµένης
επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ και της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τις συνθήκες λειτουργίας
της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισµού. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ τηρεί λεπτοµερή αρχεία των ως άνω
εµπορικών και οικονοµικών σχέσεων και τα θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ κατόπιν αιτήσεως της
τελευταίας.
7. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ όλες τις εµπορικές και οικονοµικές συµφωνίες µε
την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ∆ΕΗ ΑΕ.
8. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ ενηµερώνει τη ΡΑΕ για τους οικονοµικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο
2 και είναι διαθέσιµοι για µελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή/και για την αντικατάσταση των παρόντων
παγίων στοιχείων του Συστήµατος.
9. Η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ∆ΕΗ ΑΕ απέχει από κάθε πράξη που επηρεάζει τη
συµµόρφωση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ µε τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου
η εκπλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται µε κανέναν τρόπο από αυτήν.

Άρθρο 102

Προσωπικό της Α∆ΜΗΕ ΑΕ (Άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση β' της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ ΑΕ η οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου το προσωπικό της ∆ΕΗ ΑΕ που απασχολείται µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφοράς της ∆ΕΗ ΑΕ µεταφέρεται στην
Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Επίσης µεταφέρεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ κατά τον ίδιο τρόπο και το προσωπικό των
Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) των Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) που υπάγονται
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ∆ΕΗ ΑΕ, το οποίο

υπηρετεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη
των δραστηριοτήτων της εισφερόµενης Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ ΑΕ. Επιπροσθέτως,
εντάσσεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ και το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης
1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς. Η µεταφορά του
προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης
Νόµου, Κανονισµού, ∆ιαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 178/2002 (Α' 162) και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,
στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΚΚΠ/∆ΕΗ) στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές
ρυθµίσεις της ∆ΕΗ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από
τη ∆ΕΗ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν
επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΕ, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη
µεταφορά του ως άνω προσωπικού της ∆ΕΗ ΑΕ στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
4. Η παραχώρηση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε
άλλο µέρος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ απαγορεύεται, µε εξαίρεση την
προσφορά υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, καθώς και σε ειδικώς
προσδιοριζόµενες εγκαταστάσεις της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ και κατόπιν
της προηγούµενης έγκρισης της ΡΑΕ. Η προσφορά των υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου
γίνεται βάσει τιµών και συνθηκών της αγοράς.

Άρθρο 103

Μεταφορά Προσωπικού της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου, είτε µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είτε µε σύµβαση έµµισθης εντολής στις εισφερόµενες
στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ, κατά το άρθρο 99, οργανωτικές µονάδες και δραστηριότητες, µεταφέρεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ η οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Η µεταφορά του προαναφερόµενου
προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης Νόµου, Κανονισµού,
∆ιαιτητικής Απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις εν γένει
υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η
προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα
δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Στο προσωπικό της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ που µεταφέρεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ εφαρµόζονται κατ' αναλογία
και κατ' αποκλειστικό τρόπο, από το χρόνο της µεταφοράς και εφεξής, οι ρυθµίσεις του ΚΚΠ/∆ΕΗ, των
εφαρµοστέων συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των εν γένει υπηρεσιακών ρυθµίσεων της ∆ΕΗ
ΑΕ, εφόσον εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ψήφιση του παρόντος νόµου δεν υποβληθεί
σχετική δήλωση εξαίρεσής του από την ως άνω υπαγωγή στις προαναφερθείσες ρυθµίσεις. Για το
σκοπό αυτόν ως µισθολογικό κλιµάκιο ένταξης λογίζεται εκείνο το οποίο αποτελεί εισαγωγικό του
Κλάδου και της Κατηγορίας όπου θα είχε ενταχθεί, µε βάση τα τυπικά προσόντα και το είδος της
απασχόλησης στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, ο µεταφερόµενος µισθωτός εάν είχε προσληφθεί από τη ∆ΕΗ ΑΕ.
Ειδικά για τους µισθωτούς που έχουν προσληφθεί στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, ως Ειδικό Επιστηµονικό

προσωπικό, βάσει του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, ως µισθολογικό κλιµάκιο ένταξής τους θεωρείται
το µ.κ. 2. Για τον ίδιο σκοπό, και ειδικότερα τον προσδιορισµό της µισθολογικής κατάστασης κατά το
χρόνο της µεταφοράς, θεωρείται ότι οι µεταφερόµενοι µισθωτοί εξελίχθηκαν µισθολογικά ανά τριετία
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΚΠ/∆ΕΗ και την προϋπηρεσία τους στο ∆ΕΣΜΗΕ. Στην
περίπτωση που ο µεταφερόµενος µισθωτός δεν υποβάλλει την κατά τα παραπάνω αίτηση, εάν οι
τακτικές αποδοχές που ελάµβανε στο ∆ΕΣΜΗΕ κατά την ηµεροµηνία που προηγείται της ηµεροµηνίας
µεταφοράς του στην Α∆ΜΗΕ είναι υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν µε βάση την κατά τα
παραπάνω αναµόρφωση της µισθολογικής του κατάστασης στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ, το υπερβάλλον ποσό
διατηρείται ως προσωπική διαφορά, στην οποία συµψηφίζονται οι για οποιονδήποτε λόγο αυξήσεις
στο µέλλον των αποδοχών του (µισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδοµα, οικογενειακό επίδοµα κ.λπ.).
4. Το προσωπικό που πρόκειται να προληφθεί στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ βάσει της προκήρυξης προσωπικού
1/9Μ/ 2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών
της.
5. Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για
τη µεταφορά του προσωπικού της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ.

Άρθρο 104

Μεταφορά Προσωπικού της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ που προέρχεται από τη ∆ΕΗ ΑΕ

1. Η διάθεση του προσωπικού της ∆ΕΗ ΑΕ που έχει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατεθεί στη
∆Ε-ΣΜΗΕ ΑΕ, λήγει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ ΑΕ η οποία λαµβάνεται εντός
τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µε την ίδια απόφαση το προσωπικό
αυτό µεταφέρεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Η µεταφορά του προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης Νόµου, Κανονισµού, ∆ιαιτητικής Απόφασης,
συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 178/ 2002 (Α' 162) και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,
στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΚΚΠ/∆ΕΗ), στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές
ρυθµίσεις της ∆ΕΗ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από
τη ∆ΕΗ ΑΕ αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν
επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Στο παραπάνω προσωπικό της Α∆ΜΗΕ ΑΕ συνεχίζει να καταβάλλεται ποσόν που αντιστοιχεί στη
διαφορά των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβαλλόταν σε αυτούς κατά το χρόνο της διάθεσής
τους στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ και των αποδοχών τους µετά τη λήξη της διάθεσής τους στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ. Το
ποσόν αυτό διατηρείται ως προσωπική διαφορά στην οποία συµψηφίζονται οι για οποιοδήποτε λόγο
αυξήσεις στο µέλλον των αποδοχών τους (µισθολογική προαγωγή, χρονοεπίδοµα, οικογενειακό
επίδοµα κ.λπ.).
4. Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΕ καθορίζεται η διαδικασία και γενικά κάθε λεπτοµέρεια για τη
µεταφορά του ως άνω προσωπικού της ∆ΕΗ ΑΕ στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ.

Άρθρο 105

Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ (Άρθρο 19 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ)

1. Οι αποφάσεις σχετικά µε το διορισµό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, λαµβάνονται από το Εποπτικό Συµβούλιο που διορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 106 και καθίστανται δεσµευτικές, σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 2.
2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης
των προσώπων που ορίζονται από το Εποπτικό Συµβούλιο για διορισµό ως µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ ή για την ανανέωση της θητείας τους και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης
απόφασης τερµατισµού της περιόδου απασχόλησης κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι όροι αυτοί
καθίστανται δεσµευτικοί µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων από την κοινοποίησή τους, η ΡΑΕ δεν
εγείρει αντιρρήσεις. Η ΡΑΕ µπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1: (α) εφόσον προκύψουν αµφιβολίες όσον αφορά την επαγγελµατική ανεξαρτησία
του προσώπου που έχει διοριστεί ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, (β) στην
περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την
αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές
αρµοδιότητες, δύνανται να προσφύγουν ενώπιον της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34,
σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασής τους ή οποιασδήποτε άλλης µορφής πρόωρης λήξης της
απασχόλησής τους.
4. Η πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ή άλλου συλλογικού
οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, δεν πρέπει να κατείχαν επαγγελµατική θέση ή ευθύνη,
συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε τη ∆ΕΗ ΑΕ ή µε
οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση, µε την επιφύλαξη της δραστηριότητας µεταφοράς της
∆ΕΗ ΑΕ και τη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ ή τους µετόχους που ασκούν τον έλεγχό της, για χρονικό διάστηµα τριών
(3) ετών πριν από το διορισµό. Τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ή
άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες, δεν πρέπει να κατείχαν επαγγελµατική θέση
ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε τη ∆ΕΗ ΑΕ ή µε
οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε αυτή επιχείρηση, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από το
διορισµό τους.
5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και
οι υπάλληλοι της Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή
επιχειρηµατική σχέση, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε άλλο µέρος της κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ ή τους µετόχους που ασκούν τον έλεγχό της.
6. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και
οι υπάλληλοι της Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν πρέπει να έχουν κανένα συµφέρον ούτε να λαµβάνουν οικονοµικό
όφελος, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε οποιοδήποτε µέρος της κάθετα ολοκληρωµένης
επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ πέραν της Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Η αµοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες
ή τα αποτελέσµατα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ πέραν των δραστηριοτήτων
ή των αποτελεσµάτων τηςΑ∆ΜΗΕ ΑΕ. ∆εν συνιστά παράνοµο οικονοµικό όφελος για τους σκοπούς
του παρόντος η συµµετοχή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατέχουν µετοχές ή άλλες κινητές αξίες της ∆ΕΗ ΑΕ.
7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ, τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Α∆-ΜΗΕ ΑΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου µε εκτελεστικές αρµοδιότητες δεν πρέπει
να έχουν καµία επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση που να συνδέεται

µε οποιοδήποτε µέρος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ πέραν της Α∆ΜΗΕ ΑΕ ή
µε τους µετόχους που ασκούν τον έλεγχο της ∆ΕΗ ΑΕ για διάστηµα τεσσάρων (4) ετών.
8. Οι παράγραφοι 3 έως και 7 εφαρµόζονται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα
εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ' εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα πρόσωπα
που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την
ανάπτυξη του Συστήµατος.
9. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 έως και 8 ισχύουν και στην περίπτωση κάθε άλλης
επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού
αερίου, καθώς και κάθε Συνδεδεµένη, κάθετα ή οριζόντια, µε αυτές επιχείρηση.
10. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται µε απόφαση της ΡΑΕ πρόστιµο ύψους από
50.000 ως 200.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36. Η επιµέτρηση του προστίµου
αυτού γίνεται µε βάση την αρχή της αναλογικότητας.

Άρθρο 106

Αρµοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ διαθέτει Εποπτικό Συµβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που µπορεί να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά µε την
έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηµατοδότησης, τον καθορισµό του επιπέδου δανεισµού της Α∆ΜΗΕ
ΑΕ και το ύψος των µερισµάτων που διανέµονται στους µετόχους. Στην αρµοδιότητα του Εποπτικού
Συµβουλίου δεν εµπίπτουν οι καθηµερινές λειτουργίες της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ιδίως όσον αφορά τη
συντήρηση και διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατάρτιση
του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε το άρθρο 108.
«2. Το Εποπτικό Συµβούλιο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία διορίζονται από
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, ως εξής:
(α) τέσσερα (4) µέλη προτείνονται από τους µετόχους της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, (β) δύο (2) µέλη προτείνονται
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
(γ) ένα (1) µέλος εκ του µόνιµου προσωπικού της Α∆ΜΗΕ ΑΕ.»
3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης
ή ανανέωσης και οι λόγοι κάθε προτεινόµενης απόφασης τερµατισµού της περιόδου απασχόλησης
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να προβάλει
αντιρρήσεις για τα µέλη που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύµφωνα µε την παράγραφο 6 εντός
τριών (3) εβδοµάδων από την κοινοποίηση των προτεινόµενων µελών: (α) εφόσον προκύψουν
αµφιβολίες όσον αφορά την επαγγελµατική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως µέλος
του Εποπτικού Συµβουλίου, (β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν
υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης. Εντός της ίδιας προθεσµίας η
ΡΑΕ δύναται να καλεί σε ακρόαση τα προτεινόµενα µέλη.
4. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε µέλους του Εποπτικού
Συµβουλίου κοινοποιείται στη ΡΑΕ και εγκρίνεται µόνον εάν, εντός τριών (3) εβδοµάδων από την ως
άνω κοινοποίηση, η ΡΑΕ δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αµφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της
πρόωρης λήξης της απασχόλησης του µέλους.

5. Ο διορισµός µε τα στοιχεία ταυτότητας των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και η για
οποιονδήποτε λόγο παύση τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3 έως 9 του άρθρου 105 εφαρµόζονται
τουλάχιστον στο ήµισυ των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, πλην ενός. Το άρθρο 105 παράγραφος
2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β' του παρόντος νόµου και η παράγραφος 9 του ίδιου άρθρου εφαρµόζονται
έναντι όλων των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.
7. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης
των προτεινόµενων µελών του Εποπτικού Συµβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης
των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόµιµη σύνθεση των µελών του Εποπτικού
Συµβουλίου.
8. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11
του άρθρου 35α και των άρθρων 35β και 35γ του κ.ν. 2190/1920 ισχύουν κατ' ανάλογη εφαρµογή για
τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου.
9. Με το καταστατικό της Α∆ΜΗΕ ΑΕ ορίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγκρότηση του Εποπτικού
Συµβουλίου σε σώµα, τη σύγκληση των συνεδριάσεών του, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, και ιδίως:
(α) Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες του Εποπτικού Συµβουλίου, το διορισµό
των µελών του, καθώς και την εκλογή και τα καθήκοντα του Προέδρου του. (β) Κάθε ζήτηµα που
σχετίζεται µε τη σύγκληση του Εποπτικού Συµβουλίου και τη συµµετοχή του Υπεύθυνου
Συµµόρφωσης στις συνεδριάσεις του. (γ) Κάθε ζήτηµα που αφορά τη λήψη των αποφάσεων του
Εποπτικού Συµβουλίου, ζητήµατα κύρους αυτών, καθώς και την κοινοποίησή τους στη ΡΑΕ ιδίως, για
τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε ζητήµατα του εδαφίου α' της παραγράφου 1, καθώς και
αποφάσεων περί διορισµού του ∆Σ της Α∆ΜΗΕ ΑΕ απαιτείται η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των
µελών που ορίζονται από τη ∆ΕΗ ΑΕ. (δ) Το κατ' ελάχιστον απαιτούµενο περιεχόµενο του Εσωτερικού
Κανονισµού Λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου, στον οποίο καταγράφονται µε λεπτοµέρεια τα
ζητήµατα της παραγράφου αυτής. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου
υιοθετείται µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, τελεί υπό την
έγκριση της ΡΑΕ και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 107

Πρόγραµµα Συµµόρφωσης και Υπεύθυνος Συµµόρφωσης (Άρθρο 21 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ)
1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ως ∆ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει και εκτελεί
πρόγραµµα συµµόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να
αποκλείεται η διακριτική συµπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της
συµµόρφωσης προς το εν λόγω πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι
συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Α∆ΜΗΕ ΑΕ για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ,
όπως αυτές προσδιορίζονται µε το άρθρο 22, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα υπόκειται στον
ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
2. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη της έγκρισης
της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης µόνο για λόγους
έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να είναι
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Οι παράγραφοι 2 ως και 9 του άρθρου 105 εφαρµόζονται και για τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος συµµόρφωσης, (β) την εκπόνηση ετήσιας
έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα µέτρα που λαµβάνονται για την εκτέλεση του προγράµµατος
συµµόρφωσης και την υποβολή της στη ΡΑΕ, (γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συµβούλιο και
την έκδοση συστάσεων σχετικά µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του, (δ) την
κοινοποίηση προς τη ΡΑΕ κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρµογή του προγράµµατος
συµµόρφωσης, και (ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ για όλες τις εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις
µεταξύ της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ και της Α∆ΜΗΕ ΑΕ.
4. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει στη ΡΑΕ τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά µε το
επενδυτικό πρόγραµµα ή µε µεµονωµένες επενδύσεις στο ΕΣΜΗΕ. Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή των αποφάσεων του προηγούµενου εδαφίου είναι η ηµεροµηνία υποβολής του
προγράµµατος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α∆ΜΗΕ ΑΕ στο Εποπτικό Συµβούλιο.
5. Εάν η Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση της ∆ΕΗ ΑΕ, στη γενική συνέλευση ή µε την ψηφοφορία
των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου που έχει διορίσει έχει εµποδίσει τη λήψη απόφασης µε
συνέπεια την παρεµπόδιση ή την καθυστέρηση των επενδύσεων οι οποίες βάσει του δεκαετούς
Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ επρόκειτο να εκτελεστούν µέσα στα επόµενα τρία (3) χρόνια,
ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης το αναφέρει στη ΡΑΕ, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύµφωνα µε το
άρθρο 108.
6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης,
περιλαµβανοµένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των
καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης δεν επιτρέπεται να
κατέχει άλλη επαγγελµατική θέση, ευθύνη ή συµφέρον, άµεσα ή έµµεσα, στην Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση της ∆ΕΗ ΑΕ ή σε οποιοδήποτε τµήµα της ή στους µετόχους της που διατηρούν τον Έλεγχο
ή σε Συνδεδεµένη µε αυτή Επιχείρηση.
7. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, προς τη ΡΑΕ και
έχει το δικαίωµα να υποβάλλει τακτικά έκθεση, προφορικά ή γραπτά, στο Εποπτικό Συµβούλιο της
Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ µέχρι
και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έχουν
ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος συµµόρφωσης η οποία δηµοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Α∆ΜΗΕ ΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της στη ΡΑΕ. Με βάση τις
εκθέσεις του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης, η ΡΑΕ αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία της Α∆ΜΗΕ ΑΕ
και µπορεί µε απόφασή της να επιβάλλει την τροποποίηση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, ώστε
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, υποδεικνύοντας για το σκοπό
αυτόν τα κατάλληλα µέτρα. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ
και να υποβάλλει προς έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραµµα
συµµόρφωσης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της
απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος
συµµόρφωσης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ µέχρι και την 30ή Απριλίου έκαστου έτους.
8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης µπορεί να συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, σε όλες τις
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α∆ΜΗΕ ΑΕ και στις συνεδριάσεις του Εποπτικού
Συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης συµµετέχει σε όλες τις
συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέµατα: (α) τους όρους πρόσβασης στο Σύστηµα, όπως
καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009, ειδικότερα όσον αφορά τα τιµολόγια, τις υπηρεσίες
πρόσβασης τρίτων, την κατανοµή δυναµικού και τη διαχείριση της συµφόρησης, τη διαφάνεια, την
εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές, (β) έργα που αναλαµβάνονται για τη λειτουργία, τη
συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων διασύνδεσης
και σύνδεσης, (γ) αγορές ή πωλήσεις ενέργειας απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστήµατος,

9. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης παρακολουθεί τη συµµόρφωση του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς
τις διατάξεις του άρθρου 116.
10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδοµένα και στις εγκαταστάσεις
του Α∆ΕΣΗΕ, χωρίς προηγούµενη αναγγελία, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
11. Με την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕ, το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να παύσει τον
Υπεύθυνο Συµµόρφωσης. Μετά από αίτηση της ΡΑΕ το Εποπτικό Συµβούλιο παύει τον Υπεύθυνο
Συµµόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας, εντός προθεσµίας
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ.
12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης στα
αρχεία και τις εγκαταστάσεις της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, µε απόφαση της ΡΑΕ, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους από
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η
επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36.
13. Με απόφαση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να παρέχονται οδηγίες και υποδείξεις για τον τρόπο άσκησης
των αρµοδιοτήτων του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ΡΑΕ.

Άρθρο 108

Ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις (Άρθρο 22 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ)
1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ καταθέτει έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους στη ΡΑΕ, κατόπιν προηγούµενης
διαβούλευσης µε όλους τους ενδιαφεροµένους, δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το
οποίο αφορά την περίοδο µε έναρξη την 1η Ιανουαρίου του αµέσως επόµενου έτους και βασίζεται
στην υφιστάµενη και την προβλεπόµενη προσφορά και ζήτηση. Το Πρόγραµµα περιέχει
αποτελεσµατικά µέτρα µε στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του Συστήµατος και η ασφάλεια του
εφοδιασµού.
2. Συγκεκριµένα, το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ: (α) προσδιορίζει τις κυριότερες
υποδοµές µεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθµιστούν κατά τα επόµενα δέκα (10)
έτη συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων υποδοµών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, (β) περιέχει
όλες τις επενδύσεις που ήδη έχουν περιληφθεί σε προηγούµενα προγράµµατα ανάπτυξης και
προσδιορίζει τις νέες επενδύσεις των οποίων η έναρξη υλοποίησης προβλέπεται µέσα στην επόµενη
τριετία, (γ) παρέχει τεχνοοικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας για τα σηµαντικά έργα µεταφοράς του
εδαφίου β' ανωτέρω, ιδίως αυτά που αφορούν διεθνείς διασυνδέσεις και διασυνδέσεις νήσων µε το
Σύστηµα Μεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, εκτιµώµενων
χρηµατικών ροών αναγκών χρηµατοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των υπόψη έργων.
3. Κατά τη διαµόρφωση του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, η Α∆ΜΗΕ ΑΕ
προβαίνει σε εύλογες παραδοχές όσον αφορά τη διαθεσιµότητα του παραγωγικού δυναµικού, την
εξέλιξη της ζήτησης και του διασυνοριακού εµπορίου, λαµβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια για
τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα κοινοτικής εµβέλειας.
4. Η ΡΑΕ θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος
νόµου. Η ΡΑΕ αξιολογεί και δηµοσιεύει το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαβουλεύσεων στην
ιστοσελίδα της.

5. Η ΡΑΕ εξετάζει εάν το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ καλύπτει όλες τις επενδυτικές
ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν είναι σύµφωνο προς
το µη δεσµευτικό κοινοτικό δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων (διακοινοτικό πρόγραµµα
ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β' του Κανονισµού (ΕΚ)
714/2009. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αµφιβολία όσον αφορά τη συµφωνία προς το διακοινοτικό
πρόγραµµα ανάπτυξης δικτύων, η ΡΑΕ συµβουλεύεται τον Οργανισµό Συνεργασίας Ρυθµιστικών
Αρχών Ενέργειας. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ να τροποποιήσει το δεκαετές
πρόγραµµα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ.
6. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης του
ΕΣΜΗΕ, εκπονεί και δηµοσιοποιεί σχετική έκθεση.
7. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της κατά την παράγραφο 6, διαπιστώνει
ότι η Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των επενδύσεων που σύµφωνα µε το δεκαετές
Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος προγραµµατίζεται να εκτελεσθούν εντός τριών ετών, εκτός
εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε αιτίες που εκφεύγουν της δυνατότητας ελέγχου της, η ΡΑΕ
λαµβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα µέτρα: (α) Επιβάλλει στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ να εκτελέσει τις εν
λόγω επενδύσεις. (β) Οργανώνει ανοικτό διαγωνισµό για τις εν λόγω επενδύσεις. (γ) Υποχρεώνει την
Α∆ΜΗΕ ΑΕ να προβεί σε αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι απαραίτητες
επενδύσεις, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους επενδυτές να συµµετάσχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.
8. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάµει του στοιχείου β' της
προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να υποχρεώσει την Α∆ΜΗΕ ΑΕ να δεχθεί ένα ή περισσότερα
από τα εξής: (α) χρηµατοδότηση της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο,
(β) χρηµατοδότηση και κατασκευή της επένδυσης από οποιονδήποτε τρίτο, (γ) να αναλάβει την
εργολαβία για την κατασκευή των πάγιων στοιχείων της επένδυσης, ή (δ) να αναλάβει τη λειτουργία
και διαχείριση των πάγιων στοιχείων της επένδυσης.
9. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ παρέχει στους επενδυτές όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να
πραγµατοποιήσουν την επένδυση, συνδέει τα νέα πάγια στοιχεία µε το ΕΣΜΗΕ και καταβάλλει εν γένει
κάθε προσπάθεια προκειµένου να διευκολύνει την εφαρµογή του επενδυτικού σχεδίου. Οι σχετικοί
χρηµατοοικονοµικοί διακανονισµοί υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
10. Όταν η ΡΑΕ κάνει χρήση των εξουσιών της δυνάµει της παραγράφου 7, το κόστος των εν λόγω
επενδύσεων καλύπτεται από τις σχετικές ρυθµίσεις για τα τιµολόγια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 140.
«11. Στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται ιδίως, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι
σχετικές προθεσµίες, οι υπόχρεοι καταβολής τιµηµάτων και τελών και οι σχετικές µεθοδολογίες και οι
παράµετροι αυτών για τον υπολογισµό και επιµερισµό των επιβαρύνσεων, τα βασικά στοιχεία για την
οργάνωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται, οι χρηµατοοικονοµικές διευθετήσεις,
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και κάθε άλλο θέµα και
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 108Α

1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
κριτήρια, η µεθοδολογία, η διαδικασία εξέτασης της οικονοµικής αποδοτικότητας και τεχνικής
δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Μ.∆.Ν.) µέσω της
διασύνδεσής τους µε το ΕΣΜΗΕ ή το ∆ιασυνδεδεµένο µε αυτό Ε∆∆ΗΕ, σε σχέση µε τη εξακολούθηση
της ηλεκτροδότησής του(ς) ως Μ.∆.Ν., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά την
αξιολόγηση αυτή, συµπεριλαµβανοµένων και των ενεργειών των αρµόδιων διαχειριστών ΕΣΜΗΕ και
Ε∆∆ΗΕ και Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, ως προς το ζήτηµα αυτό. Η απόφαση αυτή αφορά σε
Συστήµατα Μ.∆.Ν. των οποίων τα έργα διασύνδεσής τους µε το ΕΣΜΗΕ ή το ∆ιασυνδεδεµένο µε αυτό

Ε∆∆ΗΕ δεν έχουν περιληφθεί στο ∆εκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 108 ή το αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ κατά το άρθρο 128.
2 Η Ρ.Α.Ε. καθορίζει µε απόφασή της τον οικονοµικά αποδοτικότερο τρόπο ηλεκτροδότησης ενός ή
περισσοτέρων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, κατόπιν κοινής εισήγησης που υποβάλλεται από τους
∆ιαχειριστές ΕΣΜΗΕ, Ε∆∆ΗΕ και Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον
τρόπο που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1. Η εισήγηση αυτή βασίζεται σε πόρισµα οµάδας
εργασίας που συνίσταται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4001/2011, µε
αντικείµενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονοµικών επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.∆.Ν.. Η
τεχνικοοικονοµική διερεύνηση πραγµατοποιείται βάσει προκαταρκτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων
διασύνδεσης ή αυτόνοµης ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήµατος Μ.∆.Ν. που στηρίζεται στις
επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές και τη διεθνή εµπειρία από την κατασκευή παρόµοιων έργων.
Στους οικείους Κώδικες ∆ιαχείρισης µπορεί να εξειδικεύονται ζητήµατα σχετικά µε την
τεχνικοοικονοµική εξέταση των επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.∆.Ν. για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής.
3. Η διαδικασία της παρ. 2 ολοκληρώνεται έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2017 για το σύνολο των
µη διασυνδεδεµένων νησιών. Το διάστηµα αυτό µπορεί να παρατείνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της Ρ.Α.Ε., έως ένα (1) έτος, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για Μη ∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της κατανάλωσης του συνόλου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών, όπως καταγράφηκε, κατά το τελευταίο, σε σχέση µε τη λήψη της απόφασης αυτής,
ηµερολογιακό έτος λειτουργίας τους.
4. Η διαδικασία της παρ. 2 µπορεί να επαναλαµβάνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, ή νωρίτερα, µετά από
απόφαση της Ρ.Α.Ε., εάν έχει παρατηρηθεί σηµαντική µεταβολή των τεχνικοοικονοµικών επιλογών
ηλεκτροδότησης των Μ.∆.Ν. (κόστος προµήθειας συµβατικών καυσίµων, κόστη τεχνολογιών
ηλεκτροπαραγωγής, κόστη τεχνολογίας διασυνδέσεων κ.α.) ή έχει υποβληθεί σχετικό τεκµηριωµένο
αίτηµα τρίτου.
5. Προκειµένου η Ρ.Α.Ε. να ανταποκριθεί εγκαίρως στο έργο των παραγράφων 3 και 4, µπορεί να
συνάπτει συµβάσεις µε Ανώτατα Πανεπιστηµιακά ή Πολυτεχνικά ή Τεχνολογικά ιδρύµατα για την
παροχή συµβουλευτικού έργου, µέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ετησίως, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόµου.
6. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή Ε∆∆ΗΕ οφείλει, εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση της
απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. για την ένταξη του έργου
διασύνδεσης που έχει κριθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως οικονοµικά αποδοτικότερο, στο ∆εκαετές Πρόγραµµα
Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ, µε βάση και τα ειδικότερα
καθοριζόµενα στους οικείους Κώδικες ∆ιαχείρισης. Σε περίπτωση αδυναµίας ένταξης έργου
διασύνδεσης Μ.∆.Ν. που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε λόγω επίκλησης αδυναµίας του
αρµόδιου ∆ιαχειριστή την οποία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε λόγω µη αποδοχής από τη
Ρ.Α.Ε. του προτεινόµενου από τον ∆ιαχειριστή τρόπου ένταξης, για λόγους που ανάγονται ιδίως στο
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ή στην τεχνική λύση που επιλέγεται, εφαρµόζεται η διαδικασία της
παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, µε πρωτοβουλία της Αρχής ή κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος
τρίτου, η οποία εκκινεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με τον αντίστοιχο Κώδικα ∆ιαχείρισης καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα που είναι
αναγκαίο για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς
και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την
παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.
7. Για έργα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορούν διασυνδέσεις Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, τα
οποία υλοποιούνται µέσω των διαδικασιών της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108 και των δύο
τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 108Α, ο ∆ιαχειριστής ΕΣΜΗΕ συστήνει και
διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασµό ∆ιασυνδέσεων Μ.∆.Ν. για την αποπληρωµή των επενδύσεων αυτών.
Στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του λογαριασµού αυτού και
κάθε ειδικότερο θέµα για τη διαχείρισή του.

8. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων διασυνδέσεων Μ.∆.Ν., ανεξάρτητα από το
φορέα και τον τρόπο υλοποίησής τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιβαρύνσεις των
καταναλωτών, ανά κατηγορία καταναλωτή, συνολικά από χρεώσεις ΥΚΩ και τέλη χρήσης ΕΣΜΗΕ ή
Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρεώσεις για την
εκτέλεση των διασυνδέσεων αυτών, δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που θα
προέκυπταν στην περίπτωση µη υλοποίησης των διασυνδέσεων αυτών.
9. Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά διασύνδεση Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών,
ανεξαρτήτως φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την ένταξη του έργου στο ∆ΠΑ ή την
ανάθεσή του κατά τη διαδικασία της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, µε βάση το δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή σε άλλη αντικειµενική
αδυναµία, επιβάλλεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., είτε στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, εφόσον το έργο έχει
ενταχθεί στο αντίστοιχο Πρόγραµµα/Σχέδιο Ανάπτυξης, είτε στον ανάδοχο που επιλέγεται µέσω
εφαρµογής της διαδικασίας της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ
του Ειδικού Λογαριασµού που τηρείται για τις ΥΚΩ βάσει του άρθρου 55. Η συνδροµή της ανωτέρας
βίας ή άλλης αντικειµενικής αδυναµίας διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτιολογηµένης
εισήγησης του αρµόδιου ∆ιαχειριστή ή του αναδόχου, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής και
είσπραξης της ρήτρας αυτής. Ο υπολογισµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις δαπάνες ΥΚΩ που θα
αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης αυτής.

Αρθρο 109

Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ (Άρθρο 23 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ)
1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ καταρτίζει και δηµοσιεύει διαφανείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες για τη χωρίς
διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ. Οι διαδικασίες αυτές
υπόκεινται στην προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ.
2. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων
ηλεκτροπαραγωγής λόγω πιθανών µελλοντικών περιορισµών στις διαθέσιµες δυνατότητες του
ΕΣΜΗΕ, όπως συµφόρηση στα αποµακρυσµένα σηµεία αυτού. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες.
3. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί ένα νέο σηµείο σύνδεσης µε το αιτιολογικό ότι θα
επιφέρει πρόσθετες δαπάνες συνδεόµενες µε την απαραίτητη αύξηση δυναµικού των στοιχείων του
ΕΣΜΗΕ στην εγγύτητα του σηµείου σύνδεσης.
4. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να αρνείται, για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, την πρόσβαση λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Τα κριτήρια αυτά εγκρίνονται από τη ΡΑΕ
και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

Άρθρο 110

Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της δραστηριότητας µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του παρόντος Τέταρτου Μέρους και των άρθρων
111 και 112 για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 94, από την επιχείρηση που έχει στην
κυριότητά της Σύστηµα Μεταφοράς θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και να ασκούν
άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε (ββ) να ασκούν άµεσα ή
έµµεσα Έλεγχο επί διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και να ασκούν άµεσα ή έµµεσα
Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου,
(β) το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων
µε εκπροσωπευτική εξουσία στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς και
να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου και
(γ) το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε
εκπροσωπευτική εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και στον ∆ιαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς ή σε Σύστηµα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α' και β', περιλαµβάνουν ειδικότερα:
(α) την εξουσία άσκησης δικαιωµάτων ψήφου,
(β) την εξουσία διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν
νόµιµα την επιχείρηση ή
(γ) την κατοχή πλειοψηφικού µεριδίου στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή του
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι πληρούται όταν δύο ή περισσότερες
επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους Συστήµατα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν
συστήσει κοινοπραξία, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
σε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη για τα εν λόγω συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Ουδεµία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να συµµετέχει στην κοινοπραξία, εκτός εάν έχει πιστοποιηθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ως ανεξάρτητος διαχειριστής συστήµατος ή αν έχει
πιστοποιηθεί ως Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς για τους σκοπούς του Κεφαλαίου V της
Οδηγίας 2009/72/ΕΚ.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχεία α', β' και γ', είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή άλλος φορέας, οργανισµός ή κρατικός λειτουργός
του δηµόσιου τοµέα, τότε δύο διαφορετικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν Έλεγχο αφ' ενός
στον διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και αφ' ετέρου σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής

ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου δεν θεωρούνται ότι είναι το ίδιο ή τα ίδια
πρόσωπα.
5. Ο διαχειριστής του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το προσωπικό του υπόκεινται
στις υποχρεώσεις εχεµύθειας ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται
σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται
σε επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
6. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να αποκτούν τον Έλεγχο ή να ασκούν
οποιοδήποτε δικαίωµα άµεσα ή έµµεσα επί διαχωρισµένων διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας της Χώρας ή άλλων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος λήψης µερισµάτων.
7. Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της Σύστηµα Μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας σε ουδεµία περίπτωση επιτρέπεται από τον Α∆ΜΗΕ να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για
τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 111

∆ιορισµός τρίτου Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος
1. Σε περίπτωση συστηµατικής παραβίασης από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ των υποχρεώσεων που υπέχει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ιδίως σε περίπτωση κατ' εξακολούθηση µεροληπτικής
συµπεριφοράς προς όφελος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ ΑΕ, η ΡΑΕ δύναται µε
αιτιολογηµένη απόφασή της που λαµβάνεται κατόπιν προηγούµενης ακρόασης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ να
διορίσει τρίτο πρόσωπο ως ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ο οποίος οργανώνεται και λειτουργεί ως
Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος κατά τα προβλεπόµενα στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ ιδίως στο
άρθρο 13 αυτής. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ διατηρεί την κυριότητα του ΕΣΜΗΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει
µε την ίδια ως άνω απόφαση της ΡΑΕ να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ώστε ο υποψήφιος
διαχειριστής να συµµορφώνεται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: (α) της παραγράφου 1 του άρθρου
110,
(β) ο υποψήφιος διαχειριστής να διαθέτει τους απαιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και
ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει του άρθρου 94, (γ) ο υποψήφιος
διαχειριστής να συµµορφωθεί προς το δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Συστήµατος υπό την
εποπτεία της ΡΑΕ, (δ) η Α∆ΜΗΕ ΑΕ µε την ιδιότητά της ως κυρίας του ΕΣΜΗΕ να τηρεί τις
υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 5. Για το σκοπό αυτόν, η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποχρεώνεται να
παρέχει στη ΡΑΕ τα σχέδια συµφωνιών µε τον υποψήφιο διαχειριστή και κάθε άλλη συναφή οντότητα,
και (ε) ο υποψήφιος διαχειριστής να είναι σε θέση να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον
Κανονισµό (ΕΚ) 714/2009 συµπεριλαµβανοµένης της συνεργασίας µε διαχειριστές συστηµάτων
µεταφοράς σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Εφόσον ο υποψήφιος διαχειριστής πληροί τις προϋποθέσεις της αµέσως προηγούµενης
παραγράφου 1 και του άρθρου 114, εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίησης, είτε του άρθρου 113 και
του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 είτε του άρθρου 114.
3. Κάθε Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος που διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων,
συµπεριλαµβανοµένης της είσπραξης τελών πρόσβασης, επιβαρύνσεων συµφόρησης και πληρωµών
στο πλαίσιο του µηχανισµού αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/ 2009, καθώς και για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την
ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ και για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του ΕΣΜΗΕ να

ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση, µε προγραµµατισµό των αναγκαίων επενδύσεων. Για την
ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ µεταφοράς, ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον
προγραµµατισµό συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας αδειοδότησης, την κατασκευή και την έναρξη
λειτουργίας νέας υποδοµής. Για το σκοπό αυτόν, ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος ενεργεί ως
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος νόµου.
Ο κύριος του ΕΣΜΗΕ δεν είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και τη διαχείριση πρόσβασης τρίτων ούτε
και για τον προγραµµατισµό των επενδύσεων.
4. Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: (α) Συνεργάζεται µε
τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Συστήµατος και συνδράµει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του,
παρέχοντας ιδίως κάθε σχετική πληροφορία. (β) Χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις τις οποίες αποφασίζει
ο Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Συστήµατος και εγκρίνει η ΡΑΕ ή συµφωνεί στη χρηµατοδότησή τους από
οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή
Συστήµατος. Η µορφή χρηµατοδότησης των ως άνω έργων εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µετά από
διαβούλευση µε τον κύριο και τους χρήστες του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29. (γ) Παρέχει τα εχέγγυα για την κάλυψη των ευθυνών που
ανακύπτουν από τη χρήση των πάγιων στοιχείων του Συστήµατος, µε εξαίρεση τις ευθύνες που
προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων από µέρους του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή
Συστήµατος, και (δ) παρέχει τα εχέγγυα για τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επεκτάσεων του
Συστήµατος, µε εξαίρεση τις επενδύσεις για τις οποίες, σύµφωνα µε το στοιχείο β', συµφώνησε να
χρηµατοδοτηθούν από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος, συµπεριλαµβανοµένου του Ανεξάρτητου
∆ιαχειριστή Συστήµατος.
5. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κυρίου του ΕΣΜΗΕ και λαµβάνει κάθε
σχετικό µέτρο σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τη συµµόρφωση του κυρίου προς
τις υποχρεώσεις αυτές.

Άρθρο 112
Ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Σε περίπτωση διορισµού Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 111, ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον αποτελεί µέρος
Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης, οφείλει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον ως προς τη νοµική
µορφή, την οργάνωση και τη λήψη των αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται
µε τη µεταφορά.
2. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς της
παραγράφου 1, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: (α) εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των
παραγράφων 2 ως και 9 του άρθρου 105, και (β) ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας καταρτίζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται
για να αποκλείεται η µεροληπτική συµπεριφορά και διασφαλίζει τη δέουσα παρακολούθηση της
τήρησης του προγράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριµένες
υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραµµα αυτό υπόκειται
στην έγκριση της ΡΑΕ. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συµµόρφωση προς το
πρόγραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του υπεύθυνου συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 107.
3. Η ΡΑΕ µε αποφάσεις της εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ για
να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσµατική συµµόρφωση του κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς
µε την παράγραφο 2.

Άρθρο 113

Πιστοποίηση του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ως υποψήφιος Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ οφείλει να
γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τη συµµόρφωσή της µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' και να αιτηθεί τη
χορήγηση πιστοποίησης ως Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 19. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ υποχρεούται να υποβάλλει την αίτησή της προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία
ενέργεια προκειµένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσµίες του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009. Η
αίτηση συνοδεύεται από κάθε απαραίτητο έγγραφο και στοιχεία και καταχωρείται στο µητρώο
αιτήσεων της ΡΑΕ. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες και
υποδείξεις αναφορικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της αίτησης. Η ΡΑΕ, εντός ταχθείσας
προθεσµίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά
µε την υποβληθείσα αίτηση.
2. Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ κάθε πληροφορία σχετικά µε την τήρηση των όρων
του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόµου και να αιτηθεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη λήψη µέτρων
προς το σκοπό συµµόρφωσης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' εντός ρητώς
ταχθείσας προθεσµίας. Κατόπιν τεκµηριωµένης γνωστοποίησης από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ της
συµµόρφωσής του µε τις υποδείξεις της, η ΡΑΕ ενεργεί κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.
3. Σε περίπτωση που επανειληµµένως η Α∆ΜΗΕ ΑΕ δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η ΡΑΕ δύναται να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 18.
4. Η ΡΑΕ εκδίδει απόφαση σχετικά µε την αίτηση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της ΡΑΕ τεκµαίρεται
ως θετική, εφόσον η ΡΑΕ δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Η έγκριση της ΡΑΕ κοινοποιείται αµελλητί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες και στοιχεία.
5. Η ΡΑΕ εκδίδει την τελική απόφαση για την πιστοποίηση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ ως Ανεξάρτητου
∆ιαχειριστή Μεταφοράς εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της γνώµης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή εντός δύο (2)
µηνών από τη σιωπηρή αποδοχή της Επιτροπής. Η απόφαση της ΡΑΕ και η τυχόν γνώµη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.
6. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ, εφόσον πιστοποιηθεί, γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε σχεδιαζόµενη συναλλαγή, εταιρική
µεταβολή ή οποιοδήποτε γεγονός που ενδεχοµένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίµηση των όρων
υπό τους οποίους χορηγήθηκε η πιστοποίηση.
7. Η ΡΑΕ παρακολουθεί τη διαρκή συµµόρφωση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ προς τα οριζόµενα στο άρθρο 101,
και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών,
δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ και επιχειρήσεις που
ασκούν κάποια από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου.
8. Η ΡΑΕ δύναται να εκκινεί οποτεδήποτε τη διαδικασία ελέγχου της εκπλήρωσης των κριτηρίων της
πιστοποίησης και ιδίως:
(α) ύστερα από γνωστοποίηση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 7,

(β) µε δική της πρωτοβουλία, όταν περιέλθει σε γνώση της ότι σχεδιαζόµενη αλλαγή στον έλεγχο ή
τρόπο λήψης αποφάσεων της Α∆ΜΗΕ ΑΕ ενδέχεται να καταλήξει ή έχει συντελεσθεί παράβαση του
άρθρου 101, ή
(γ) ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
9. Η ΡΑΕ τηρεί την εµπιστευτικότητα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της
κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

Άρθρο 114

Πιστοποίηση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ στην περίπτωση που ενδέχεται να ελέγχεται από πρόσωπα
τρίτης χώρας (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Σε περίπτωση που συνεπεία ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
110, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η Α∆ΜΗΕ ΑΕ ενδέχεται να τεθεί ή έχει ήδη
τεθεί υπό τον έλεγχο προσώπου ή προσώπων από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, η ΡΑΕ ειδοποιεί
σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το σκοπό αυτόν η ΡΑΕ δύναται να εκδίδει κατευθυντήριες
οδηγίες και υποδείξεις αναφορικά µε τον τύπο και το περιεχόµενο της αίτησης πιστοποίησης.
2. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ γνωστοποιεί στη ΡΑΕ κάθε γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση
του ελέγχου του ΕΣΜΗΕ ή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς από πρόσωπο ή πρόσωπα
από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, η ΡΑΕ εκδίδει σχέδιο απόφασης σχετικά µε την πιστοποίηση
της Α∆-ΜΗΕ ΑΕ εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η ΡΑΕ απορρίπτει την πιστοποίηση, εάν αποδειχθεί:
(α) ότι η απόκτηση ελέγχου συνεπάγεται παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ, και
(β) ότι η χορήγηση της πιστοποίησης θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού
της χώρας και της Ένωσης. Κατά την εξέταση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη: (αα) τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ένωσης έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας που απορρέουν από
το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε µία ή
περισσότερες τρίτες χώρες, µε την Ένωση µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, στις οποίες
διαλαµβάνονται ζητήµατα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού,
(ββ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της εν λόγω τρίτης χώρας, τα οποία
απορρέουν δυνάµει συµφωνιών που έχει συνάψει η Ελλάδα µε τη χώρα αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι οι συµφωνίες αυτές συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία, και
(γγ) άλλα συγκεκριµένα στοιχεία και περιστάσεις που αφορούν την υπόθεση και την οικεία τρίτη χώρα.
4. Η ΡΑΕ κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε όλες τις σχετικές
πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται µε αυτή.
5. Η ΡΑΕ, πριν εκδώσει την απόφασή της σχετικά µε την πιστοποίηση, αιτείται τη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε:

(α) τη συµµόρφωση της Α∆ΜΗΕ ΑΕ προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ
κατόπιν της αλλαγής του ελέγχου της, και
(β) το ενδεχόµενο η χορήγηση της πιστοποίησης να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού της Ένωσης.
6. Η ΡΑΕ λαµβάνει µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήξη των προθεσµιών που προβλέπονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ την τελική της απόφαση όσον αφορά την
πιστοποίηση. Κατά τη λήψη της απόφασής της, η ΡΑΕ λαµβάνει δεόντως υπόψη τη γνώµη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΡΑΕ µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση, εάν αυτή θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας ή άλλου κράτους - µέλους ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
7. Η τελική απόφαση της ΡΑΕ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όταν η τελική
απόφαση της ΡΑΕ διαφέρει από τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ µαζί µε την απόφαση και το αιτιολογικό της.
8. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την πιστοποίηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
Μεταφοράς, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, σε περίπτωση που κατά την άσκηση του ελέγχου
διαπιστώσει ότι διακυβεύεται η προστασία των έννοµων συµφερόντων δηµόσιας ασφάλειας της
Ελλάδας σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 115

Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων και τις υποχρεώσεις
ιδιοκτησιακού διαχωρισµού (Άρθρο 17 Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009)
1. Αίτηµα για την απαλλαγή τµήµατος ή του συνόλου νέων διασυνδέσεων µε συστήµατα µεταφοράς
άλλων χωρών, από την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισµού και από την υποχρέωση παροχής
πρόσβασης σε τρίτους, ιδίως µέσω υποβρυχίων καλωδίων, υποβάλλεται µε την αίτηση χορήγησης
Άδειας Κυριότητας και ∆ιαχείρισης ή µε την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής, λόγω επέκτασης
υφιστάµενων διασυνδέσεων µε συστήµατα µεταφοράς ή µε την αίτηση αύξησης της δυναµικότητάς
τους.
2. Η απαλλαγή χορηγείται µε απόφαση της ΡΑΕ, για ορισµένο χρόνο, σύµφωνα µε τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009.

Άρθρο 116

∆ιαφάνεια και τήρηση εµπιστευτικότητας
1. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλουν να τηρούν την
αρχή της διαφάνειας και να δηµοσιεύουν έγκαιρα στην ιστο-σελίδα τους όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού και την αποτελεσµατική πρόσβαση στην
αγορά και λειτουργία αυτής. Πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος Μεταφοράς και του Λειτουργού της Αγοράς, οι οποίες είναι δηµοσιοποιήσιµες,
κοινοποιούνται προς τρίτους χωρίς διακρίσεις. Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την

υποχρέωση εχεµύθειας ως προς τις εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις επόµενες
παραγράφους.
2. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς και ο Λειτουργός της Αγοράς διαφυλάσσουν τον
εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν, ιδίως, τη µεροληπτική κοινοποίηση
πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητές τους, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν αθέµιτα εµπορικά
πλεονεκτήµατα σε τρίτους. ∆εν θεωρούνται ως εµπιστευτικού χαρακτήρα οι πληροφορίες που έχουν
δηµοσιοποιηθεί νοµίµως, γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του Συστήµατος και τους
χρήστες ή τρίτους, καθώς και πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά δεδοµένα.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, για τη διασφάλιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών απαγορεύεται ιδίως: (α) κάθε κοινοποίηση εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην
καθετοποιηµένη επιχείρηση, (β) η χρήση κοινών υπηρεσιών µε την καθετοποιηµένη επιχείρηση που
είναι δυνατόν να επιφέρει παραβίαση του εµπορικού απορρήτου, όπως ιδίως κοινής νοµικής
υπηρεσίας, κοινών φορέων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και κοινών ορκωτών ελεγκτών.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 111 και 112, τις υποχρεώσεις σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 3 υπέχει και ο κύριος του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 36 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις. Με απόφαση του ∆ιαχειριστή που
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕ, τυποποιούνται οι όροι και η διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και
δηµοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης της διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Συστήµατος
Μεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά τρόπο ενιαίο και συστηµατικό η τήρηση της διαφάνειας,
της εχεµύθειας και της έγκυρης πληροφόρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 117

Ανεξάρτητος Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των δραστηριοτήτων της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ, η
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ µετονοµάζεται σε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και µε
διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» (εφεξής Λειτουργός Αγοράς), η οποία θα λειτουργεί σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, προσαρµόζοντας αντίστοιχα το Καταστατικό της.
2. Σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 118 και 119, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ασκεί τις
δραστηριότητες που ασκούνταν από τη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99
µεταφέρονται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ. Τα πάγια στοιχεία, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
χρησιµοποιούνται στις παραµένουσες στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ δραστηριότητες, παραµένουν σε αυτήν.
3. ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ:).

Άρθρο 117Α

Ίδρυση της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

«Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και το
διακριτικό τίτλο ΕΧΕ Α.Ε.».

Άρθρο 117Β

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και µε το
διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» εισφέρει, εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
άρθρου, τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου που περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που
περιγράφονται κατωτέρω υπό στοιχεία (α) έως και (ια) για τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», µε τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς
κλάδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» καλύπτεται από την εισφορά του µεταβιβαζόµενου κλάδου από την
ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, καθώς και µε την καταβολή µετρητών
ποσού κατ' ελάχιστο ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ από νοµικά πρόσωπα. Κατά τη σύσταση
της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να συµµετάσχει και µε
καταβολή µετρητών. Τόσο κατά τη σύσταση όσο και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», η συνολική συµµετοχή σε αυτήν εταιρειών, στις οποίες το ∆ηµόσιο
κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, δεν επιτρέπεται να κατέλθει σε ποσοστό
µικρότερο του 35% και να ανέλθει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 49% του µετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωµάτων ψήφου της. Ο εισφερόµενος κλάδος περιλαµβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
(α) Τη διενέργεια του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και ειδικότερα:
(αα) Τον προγραµµατισµό των εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και των
απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ββ) Τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής Συστήµατος.
(γγ) Τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου και την εκκαθάριση των συναλλαγών στο
πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού.
(β) Τη συνεργασία µε τους ∆ιαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του Ε∆∆ΗΕ και τον ∆ΑΑ σύµφωνα µε τις
ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των οικείων Κωδίκων
∆ιαχείρισης.

(γ) Την τήρηση ειδικού Μητρώου Συµµετεχόντων στον Ηµερήσιο Ενεργειακό ρογραµµατισµό και την
εγγραφή των Συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(δ) Την οργάνωση και διεξαγωγή δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4389/2016.
(ε) Τη συµµετοχή σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως µε διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς, καθώς και
χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους φορείς, µε στόχο τη δηµιουργία
περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
(στ) Την είσπραξη από τους Συµµετέχοντες τελών ή άλλων χρεώσεων για τη διαχείριση και λειτουργία
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τήρηση των αναγκαίων λογαριασµών, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ζ) Την εφαρµογή της µεθοδολογίας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο ββ' ν.
4414/2016 αναφορικά µε τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου.
(η) Τη συµµετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, µέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία
και διαµόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας, στη
δηµιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(θ) Την ανάθεση σε τρίτους, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, διαφόρων υπηρεσιών ιδίως
αναφορικά µε τη διαχείριση του διακανονισµού χρηµατικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ηµερήσιου
Ενεργειακού Προγραµµατισµού.
(ι) Τη διενέργεια διευθέτησης των χρηµατικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού
Προγραµµατισµού, σε συνεργασία µε τους ∆ιαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του Ε∆∆ΗΕ και τον ∆ΑΑ.
ια) Την παροχή στους Συµµετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας των απαραίτητων
πληροφοριών για τη συµµετοχή τους σε αυτή.
2. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του ν.
2166/1993 (Α' 137), κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόµου αυτού,
και µε βάση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά
στις δραστηριότητες του κλάδου και αποτελούν τον εισφερόµενο κλάδο µετά των παγίων που
καταλογίζονται σε αυτόν, όπως καταγράφονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία την
30.09.2017.
3. Ειδικότερα, κατά την εισφορά του κλάδου µεταφέρονται στην Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.:
(α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο συµπεριλαµβανοµένων των
ιστορικών δεδοµένων και στοιχείων (προσφορών έγχυσης, δηλώσεων φορτίου και αποτελεσµάτων)
επίλυσης του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού και
(β) Τα ειδικά αποθεµατικά ή µέρος αυτών του εισφερόµενου Κλάδου που απεικονίζονται στον
τελευταίο ισολογισµό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο της εισφοράς.
4. Με τη µεταβίβαση του κλάδου η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε» αποκτά πλήρες και
αποκλειστικό δικαίωµα στη λειτουργία, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του κλάδου. Η
απόσχιση του ως άνω κλάδου και η µεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυµη εταιρεία,
ολοκληρώνεται µε την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

5. Η εισφορά του κλάδου πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 1 έως 5 του
νόµου 2166/1993, µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
(α) Η µεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού συντελείται αυτοδικαίως, περιλαµβανοµένης
της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε κινητά, µε µόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της
σύµβασης απόσχισης και του καταστατικού της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Α.Ε.».
(β) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε». απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη
που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η
κατάρτιση της σύµβασης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου.
(γ) Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη
ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης ειδικής ή γενικής.
(δ) Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η
οποία αφορά στις δραστηριότητες του εισφερόµενου κλάδου και δηµιουργήθηκε µέχρι την
ολοκλήρωση της απόσχισης. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός δι- ενεργήθηκε από
την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που αφορά τον κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, δεν µεταφέρεται συνεπεία
της απόσχισης στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» προς όφελος ή βάρος αυτής.
(ε) Οι εκκρεµείς δίκες και όσες ανακύψουν που αφορούν στις δραστηριότητες του εισφερόµενου
κλάδου, καθώς και συνεπεία του Ελλείµµατος Συναλλαγών που θα έχει δηµιουργηθεί µέχρι την
ολοκλήρωση της απόσχισης, διεξάγονται ή συνεχίζονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται
βιαίως και να απαιτείται, για την έναρξη, τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση
ή δήλωση εκ µέρους της τελευταίας. Σε σχέση µε τις δίκες αυτές, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από
την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου, από κρατήσεις και από κάθε άλλο δικαστικό τέλος.
(στ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού µετασχηµατισµού
και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο δεν θεωρούνται ως
διενεργηθείσες για λογαριασµό της νέας εταιρείας, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει υποχρέωση
µεταφοράς των ποσών αυτών µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας. Αντίθετα, οι
πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της εισφέρουσας εταιρείας.
6. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συνεχίζει και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσχισης να διαχειρίζεται
τα Ελλείµµατα του ΗΕΠ που δηµιουργήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία της παρ. 4 και να διεκπεραιώνει
την αντίστοιχη ενηµέρωση και τους αντίστοιχους διακανονισµούς µε τους Εκπροσώπους Φορτίου. Η
ως άνω διαχείριση των Ελλειµµάτων του ΗΕΠ θα διενεργείται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου κατά την περίοδο δηµιουργίας των Ελλειµµάτων
αυτών. Η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας ΑΕ» παρέχει κάθε απαραίτητη υπηρεσία για τη
διεκπεραίωση των ανωτέρω από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 11 του παρόντος
και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
7. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης παραδίδονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι µετοχικοί τίτλοι της εταιρείας
«Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε». που αντιστοιχούν στο ποσό συµµετοχής της στην
«Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.».
8. Αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας που
λαµβάνονται προς τον σκοπό της συµµόρφωσης τους µε τις υποχρεώσεις διαχωρισµού και εν
συνεχεία εισφοράς του κλάδου καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις της παρούσας.
9. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των µετόχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 σε
καµία περίπτωση δε δύνανται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ µέρους της «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ευαίσθητων πληροφοριών της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και το αντίστροφο.

10. Οι δαπάνες και τα πάσης φύσης έξοδα που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία της
«Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» ως φορέα διαχείρισης αγορών ενέργειας και ενεργειακών
χρηµατοπιστωτικών αγορών, καθώς και για κάθε αναγκαία προπαρασκευαστική ενέργεια, οι οποίες
πραγµατοποιούνται έως την καταχώρηση της σύστασής της στο Γ.Ε.ΜΗ., αναλαµβάνονται από την
ίδια εντός τριµήνου από την σύστασή της. Η καταβολή οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δαπανών και
εξόδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα από τους ιδρυτές µετόχους της, αποτελεί νόµιµη
υποχρέωση της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» απέναντί τους η οποία θα πρέπει να
εξοφληθεί εντός του ως άνω τριµήνου.
11. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» δεσµεύονται στα πλαίσια και
ειδικότερων συµφωνιών που θα καταρτιστούν µεταξύ τους και έναντι τυχόν συµφωνηθέντος
ανταλλάγµατος να παρέχουν εκατέρωθεν όλες τις απαιτούµενες υπηρεσίες και τα απαραίτητα στοιχεία
και δεδοµένα για τη διεκπεραίωση των εκ του νόµου αρµοδιοτήτων τους.
12. Αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε», οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τις ρυθµίσεις της παρούσας είναι εκ του νόµου άκυρες. Η
προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου
35β του κ.ν. 2190/1920. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από τη ΡΑΕ, από κάθε µέτοχο ή τρίτο που
έχει έννοµο συµφέρον».

Αρθρο 117Γ

Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηµατιστηρίου Ενέργειας σύµφωνα µε το ν. 4425/2016

«1. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης σύµφωνα µε το άρθρο 117Β και, το αργότερο,
εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία αυτή, η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε».
λαµβάνει έγκριση από τη ΡΑΕ για τη λειτουργία της ως Χρηµατιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση
και λειτουργία της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4425/2016.
2. Ταυτόχρονα µε τη διαδικασία της παρ. 1 και προκειµένου για τη λήψη της εγκρίσεως που
προβλέπεται σε αυτή, η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει
στην ΡΑΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας µε το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της
εκκαθάρισης της Αγοράς Επόµενης Ηµέρας και της Ενδοηµερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα
Εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016. Ειδικότερα, και
προς υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
στη ΡΑΕ αίτηση για τη χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέας Εκκαθάρισης,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 7 και 9 έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του ν. 4425/2016. Ως
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ως άνω εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής της για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1.
3. Ταυτόχρονα µε τη διαδικασία της παρ. 1 και το αργότερο εντός τριµήνου από την έναρξη λειτουργίας
της Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, σύµφωνα µε την παρ. 1,
η Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση Ενεργειακών
Χρηµατοπιστωτικών Αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 4425/2016. Οι ως άνω Ενεργειακές
Χρηµατοπιστωτικές Αγορές αφορούν, κατ' ελάχιστον, Ενεργειακά Χρηµατοπιστωτικά Μέσα µε φυσική
παράδοση, όπως ορίζονται µε το ν. 4425/2016. Για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω Ενεργειακών
Χρηµατοπιστωτικών Αγορών το Χρηµατιστήριο Ενέργειας προβαίνει στις αναγκαίες πράξεις και
συνάπτει τις αναγκαίες συµφωνίες µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. και τη θυγατρική αυτού εταιρεία
µε την επωνυµία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) για την

ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Αγορών από την
ΕΤ.ΕΚ. ή άλλο συνδεόµενο µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. διαχειριστή Συστήµατος σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4425/2016.
4. Η λειτουργία των Ενεργειακών Χρηµατοπιστωτικών Αγορών της προηγούµενης παραγράφου δεν
αποκλείει τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. µε άλλους
διαχειριστές αγοράς του νόµου για την ενσωµάτωση της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 600/2014, που δραστηριοποιούνται σε παρόµοιες αγορές, στο πλαίσιο ενίσχυσης των Αγορών
Ενέργειας και του τρόπου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Συµµετεχόντων τους σύµφωνα και µε
τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4425/2016.».

Αρθρο 117∆

Εργασιακές σχέσεις
1. Όλα τα υφιστάµενα εργασιακά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού που απασχολείται
κατά την ηµεροµηνία απόσχισης, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής στον κλάδο
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όπως αυτά απορρέουν από τις ατοµικές
συµβάσεις εργασίας τους ή έµµισθης εντολής, µεταβιβάζονται, κατά την ηµεροµηνία απόσχισης, στην
ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε
περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων,
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου». Το προσωπικό αυτό και µετά την
ηµεροµηνία µεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους
κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισµένο κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης.
2. Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»,
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού της παρ. 1, καθορίζεται από την εργατική νοµοθεσία και τον
κανονισµό εργασίας που θα καταρτιστεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Το προσωπικό της παρ. 1 µπορεί, εντός µηνός από την ηµεροµηνία πληροφόρησής του, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του π.δ. 178/2002, να εναντιωθεί στην µεταβίβαση της εργασιακής του
σχέσης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Η εναντίωση αυτή γίνεται
εγγράφως και µπορεί να απευθύνεται είτε στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. είτε στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.». Η άσκηση του δικαιώµατος εναντίωσης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης
εργασίας του προσωπικού, του οποίου η απασχόληση συνεχίζεται µε τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε κατάλληλη
θέση εργασίας, αναλόγως των προσόντων και της εµπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθµης.
4. Για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.» και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, µε
σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
µπορεί να ρυθµίζονται τα σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από την
«Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» προσωπικού της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για τη διάθεση του
προσωπικού αυτού λαµβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούµενη απασχόλησή του σε
εργασίες αντίστοιχες µε αυτές που πρόκειται να απασχοληθεί στην «Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.». Η µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές του διατιθέµενου προσωπικού
εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η δε «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
υποχρεούται να αποζηµιώνει την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για το κόστος αυτό, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στη µεταξύ τους σύµβαση. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην «Ελληνικό
Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στη ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. Με τη λήξη της σύµβασης διάθεσης, για οποιονδήποτε λόγο, το διατιθέµενο προσωπικό
επανέρχεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και εντάσσεται σε κατάλληλη θέση εργασίας αναλόγως των προσόντων

και της εµπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθµης τουλάχιστον µε αυτή που κατείχε προ της διάθεσής
του.
5. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, το
προσωπικό της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., που έχει διατεθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 119 παρ. 3
του ν. 4001/2011, µπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι επιθυµεί να ενταχθεί στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε., είτε άµεσα είτε κατά την ηµεροµηνία λήξεως ισχύος της σύµβασης διάθεσης κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011. Η ένταξη του προαναφερόµενου
προσωπικού στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., στη θέση και µε τις αρµοδιότητες που κατείχε, γίνεται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου, κανονισµού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή
ατοµικής σύµβασης. Κατά την ένταξη του ως άνω προσωπικού διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται
όπως και στο λοιπό υφιστάµενο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. βάσει των διατάξεων των άρθρων 103
και 119 του παρόντος νόµου, τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
σε νόµο, σε ατοµική σύµβαση εργασίας και κατ' αναλογία σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας, στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΚΚΠ/ ∆ΕΗ), στις εν γένει
υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν
επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας. Το
προσωπικό αυτό και µετά την ηµεροµηνία ένταξης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους κλάδους
του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισµένο κατά την ηµεροµηνία ένταξης. Σε περίπτωση µη
υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011.
6. Στην περίπτωση των εργαζοµένων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. που παρέχουν την εργασία τους στον
αποσχιζόµενο κλάδο και ασκούν το δικαίωµα του εδαφίου α' της παρ. 5 εφαρµόζονται τα δικαιώµατα
των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος.
7. Η «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» υποκαθίσταται αυτοδικαίως και για όσο χρονικό
διάστηµα αποµένει µέχρι τη λήξη τους, στις συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από την ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4414/2016, και αφορούν σε έργα που σχετίζονται µε τον
αποσχιζόµενο κλάδο.
8. Σε περίπτωση που µισθωτός υπάλληλος που απασχολείται σε νοµικό πρόσωπο, µέτοχο της
«Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», εκλέγεται µέλος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, συνεχίζει
να ασφαλίζεται από την «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στους ασφαλιστικούς φορείς στους
οποίους είναι ασφαλισµένος ως µισθωτός του νοµικού προσώπου-µετόχου».

Άρθρο 117Ε

Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης
1. Υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 117Α και
117Β, έννοµες σχέσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µε τρίτους που σχετίζονται µε τον µεταβιβαζόµενο κλάδο,
µεταβιβάζονται από και δια της αποσχίσεως στην εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
και διέπονται από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της απόσχισης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
ιδίως του παρόντος νόµου και του ν. 4425/2016, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε' και στ' των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.
2. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 117Α και 117Β, όπου
στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή Λειτουργός της Αγοράς νοείται, ως προς το
σύνολο των µεταβιβαζόµενων ως άνω εννόµων σχέσεων, καταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και

σχετικών αρµοδιοτήτων και εξουσιών, η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», µε την
επιφύλαξη της περίπτωσης ε' της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.
3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου:
α) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τις
τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του από την Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε. από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης,
β) να καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης
και
γ) να καταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τον Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΕ µε απόφασή της εγκρίνει τους ανωτέρω Κώδικες πριν από
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.
4. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
η υπ' αριθµ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 (Β' 2678) υπουργική απόφαση µε την οποία ορίστηκε η
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Ο∆ΑΗΕ, ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση µε την οποία ρυθµιζόταν η
λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εταιρεία
Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθιστά µε την απόσχιση την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
5. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης η Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είναι
η µόνη αρµόδια για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του εισφερόµενου κλάδου, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του παρόντος.».

Άρθρο 118

Σκοπός και αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.
1. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της
µεταφοράς των δραστηριοτήτων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στην Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.,
όπως ορίζεται στα άρθρα 117Α, 117Β, 117Γ και 117∆. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. µετονοµάζεται σε «∆ιαχειριστή
ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.», η οποία θα λειτουργεί σύµφωνα τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, προσαρµόζοντας αντίστοιχα το Καταστατικό της.
2. Η εταιρεία «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ
(πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Συνεργάζεται µε τους ∆ιαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του Ε∆∆ΗΕ και το ∆ΑΑ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.
β) Συνάπτει Συµβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 4414/2016 (Α' 149)
Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α'
129), εξαιρουµένων των σταθµών µε Σύµβαση Ενεργειακού Συµψηφισµού και των Φ/Β του Ειδικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις και, ιδίως, σε
δώµατα και στέγες Κτιρίων (12323/ΓΓ175/09, Β' 1079 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν Συµβάσεις
Συµψηφισµού µε Προµηθευτές, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.
ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο
Σύστηµα είτε απευθείας είτε µέσω του ∆ικτύου, και καταβάλει τις πληρωµές που προβλέπονται στις

Συµβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 143 του παρόντος νόµου.
γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυµβαλλόµενους παραγωγούς της προηγούµενης παραγράφου για
την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
του Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
δ) Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί
στο Σύστηµα και στο ∆ίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει
συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006
(Α' 129) και βάσει συµβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιµής κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 10 του ν. 4414/2016, σύµφωνα µε τον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης.
ε) ∆ύναται να εκπροσωπεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης
(Φο.Σ.Ε.) τους παραγωγούς που συνάπτουν συµβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης ∆ιαφορικής
Προσαύξησης του άρθρου 9 του ν. 4414/2016,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα του
∆ιαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
στ) Υπολογίζει στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 48 το συνολικό µείγµα καυσίµων κάθε Προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας και το υπολειπόµενο µείγµα καυσίµων της χώρας, καθώς και ελέγχει τη χρήση
των Εγγυήσεων Προέλευσης για τον προσδιορισµό από τους Προµηθευτές στους καταναλωτές της
προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης.
ζ) Συµµετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, µέλη των οποίων είναι Φορείς Έκδοσης Εγγυήσεων
Προέλευσης, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαµόρφωση κανόνων κοινής δράσης που
συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοθεσίας, στην εναρµόνιση του συστήµατος των Εγγυήσεων
Προέλευσης των µελών τους και στη δηµιουργία ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής αγοράς µε χρήση
Εγγυήσεων Προέλευσης.
3. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να περιορίζει το ποσοστό συµµετοχής του στον ∆ιαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης. Η διαδικασία διάθεσης και το ύψος του εκάστοτε διατιθέµενου ποσοστού
ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 118Α

Κώδικας του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης
1. Με τον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι οικονοµικοί
και τεχνικοί κανόνες καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορούν την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων
του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.
2. Ο Κώδικας του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 117 Ε. Ο Κώδικας τροποποιείται κατόπιν διενέργειας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και έγκρισης
της ΡΑΕ, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων
Προέλευσης ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον.
3. Με τον Κώδικα του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ρυθµίζονται ιδίως:
α) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας µε τους ∆ιαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του Ε∆∆ΗΕ και
το ∆ΑΑ,

β) θέµατα που αφορούν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε
εισροής και εκροής αυτού,
γ) τα έσοδα από τους αντισυµβαλλόµενους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των
λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης,
δ) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υποβολής Προσφορών Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η
οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύστηµα και στο ∆ίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από
µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει Συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129) και στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α' 149),
ε) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι εκπροσώπησης στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Φορέας
Συλλογικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγωγών που συνάπτουν συµβάσεις λειτουργικής
Ενίσχυσης ∆ιαφορικής Προσαύξησης του άρθρου 9 του ν. 4414/2016,
στ) ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισµού του συνολικού µείγµατος καυσίµων κάθε Προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας και του υπολειπόµενου µείγµατος καυσίµων της χώρας καθώς και η διαδικασία
του ελέγχου της χρήσης των Εγγυήσεων Προέλευσης για τον προσδιορισµό από τους Προµηθευτές
στους καταναλωτές της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας,
ζ) ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση του
Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού,
η) ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά µε τη
διαχείριση του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού,
θ) κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, διαφανή και αποδοτική εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων του ∆ιαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.

Άρθρο 119

Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
1. Το Προσωπικό της ΛΑΓΗΕ AE προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για την
πρόσληψή του έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει.
2. Στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ που παραµένει σε αυτή µετά τον εταιρικό µετασχηµατισµό της
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, εφαρµόζονται, µετά από σχετική αίτησή του, που υποβάλλεται εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, κατ' αναλογία οι ρυθµίσεις που διέπουν το µεταφερόµενο
προσωπικό της ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 103.
3. Για χρονικό διάστηµα «επτά (7) ετών» από την έναρξη λειτουργίας της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και για τη
διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, µε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ
της Α∆ΜΗΕ ΑΕ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, µπορεί να ρυθµίζονται τα σχετικά µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την απασχόληση από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ προσωπικού της Α∆ΜΗΕ ΑΕ του οποίου η
µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Για τη διάθεση του προσωπικού
αυτού λαµβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούµενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες
µε αυτές που πρόκειται να απασχοληθούν στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ. «Η απασχόληση του προσωπικού αυτού
στη ΛΑΓΗΕ ΑΕ λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ και κατά
τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Με τη λήξη της σύµβασης
διάθεσης για οποιονδήποτε λόγο το διατιθέµενο προσωπικό επανέρχεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ στη θέση
στην οποία έχει εξελιχθεί, σε περίπτωση δε που αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται
σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου του, η οποία συστήνεται αυτοδικαίως και καταργείται µε

την αποχώρησή του από το φορέα. Μισθωτός της Α∆ΜΗΕ ΑΕ που έχει διατεθεί κατά τα ανωτέρω στη
ΛΑΓΗΕ ΑΕ δύναται, κατόπιν σχετικής επιλογής, να συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΛΑΓΗΕ
ΑΕ, όπως και να επιλέγεται ως Πρόεδρος και ως ∆ιευθύνων Σύµβουλός της. Στην περίπτωση αυτή
συνεχίζει να ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισµένος ως
µισθωτός της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, στους οποίους καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ οι οικείες ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη, για τις πάσης φύσεως αµοιβές και αποζηµιώσεις που λαµβάνει ως µέλος ή
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Οι ασφαλιστικές
εισφορές ασφαλισµένου για τις ως άνω αµοιβές παρακρατούνται από το ΛΑΓΗΕ ΑΕ και αποδίδονται
στους ως άνω ασφαλιστικούς φορείς.»
4. Κατά τη διάρκεια και για ένα (1) έτος µετά τη λήξη της θητείας τους, τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ απαγορεύεται:
(α) Να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή
µελετητές ή να απασχολούνται µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση
σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τοµείς της παραγωγής ή της προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας.
(β) Να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή µετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν
δραστηριότητα στους τοµείς της παραγωγής ή της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Συνδεδεµένης
µε αυτές εταιρείες και εν γένει να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή ή δικαιώµατα ψήφου, ιδίως
µέσω νοµικών προσώπων ή µέσω συγγενών εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή έως τρίτου βαθµού και εκ
πλαγίου ή εξ αγχιστείας έως δεύτερου βαθµού, στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων
αυτών. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών που κατέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΛΑΓΗΕ κατά παράβαση της παρούσας διάταξης. Στην ως άνω απαγόρευση δεν εµπίπτει η έµµεση
κατοχή µεριδίων ή µετοχών των επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων ή
συνταξιοδοτικών προγραµµάτων.
Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παραβαίνουν τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου
επιβάλλεται, µε απόφαση της ΡΑΕ, πρόστιµο ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
5. Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συµβάσεις κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), µετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογηµένη γνώµη της
συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, µε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), µετά από απόφαση του
προέδρου και αιτιολογηµένη γνώµη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου ΤΕΙ και ερευνητικούς
φορείς, καθώς και µε εξειδικευµένους επιστήµονες και τεχνικούς µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην
εκτέλεση έργων και την εκπόνηση µελετών για θέµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του.

Άρθρο 120

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
.

1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται ιδίως οι οικονοµικοί και οι τεχνικοί
κανόνες που διέπουν τον προγραµµατισµό και τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση
του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ και των

εγκαταστάσεων που συνδέονται µε αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δηµιουργίας και οι κανόνες
λειτουργίας βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισµού.
2. Η λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και
υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης µε τους χρήστες του Συστήµατος και
τους συµµετέχοντες στην Αγορά, και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε
απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του
Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ' εφαρµογή της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου.
3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθµίζονται ιδίως:
(α) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας µεταξύ του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του
Λειτουργού της Αγοράς για την οµαλή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνάρτηση µε
την αδιάκοπη, αξιόπιστη και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.
(β) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ηµερήσιου προγραµµατισµού της κατανοµής φορτίου στις
διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις ∆ιασυνδέσεις, ιδίως σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, σε από κοινού αποφάσεις ∆ιαχειριστών Συστηµάτων
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όµορων χωρών, ή άλλα κείµενα και αποφάσεις των αρµόδιων
Ευρωπαϊκών Οργανισµών.
(γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος. Ο τρόπος, η
διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Λειτουργό της Αγοράς των πληρωµών για τις
προγραµµατισµένες εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ και των χρεώσεων για τις
προγραµµατισµένες απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ.
(δ) Η χρονική περίοδος που λαµβάνεται ως βάση για τον ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό της
κατανοµής φορτίου και τον υπολογισµό της Οριακής Τιµής του Συστήµατος.
(ε) Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών
από τους χρήστες του ΕΣΜΗΕ αναλογικά µε την ενέργεια που απορροφούν από αυτό, κατά τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Λειτουργού της
Αγοράς, σε περίπτωση τυχόν αδυναµίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ηµερήσιου ενεργειακού προγραµµατισµού και της κατανοµής φορτίου
σε πραγµατικό χρόνο.
(στ) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη συµµετοχή στην
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη λειτουργία αυτής.
(ζ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών των
Συµµετεχόντων ιδίως κατά τη συνεργασία του Λειτουργού της Αγοράς µε τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
(η) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών µεταξύ των Συµµετεχόντων στην Αγορά και
του Λειτουργού της Αγοράς, που µπορεί να περιλαµβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε
διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
(θ) Κάθε άλλη ρύθµιση απαραίτητη για την εύρυθµη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία της Αγοράς.
4. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κάθε άλλης αρµόδιας
αρχής, η ΡΑΕ επιβάλλει ρυθµιστικά µέτρα που αποβλέπουν στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σε αυτή. Τα µέτρα αυτά,
τα οποία εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι δυνατόν να αφορούν
ειδικές ρυθµίσεις αντιστάθµισης τυχόν δεσπόζουσας επιρροής στη σχετική αγορά, ειδικούς
ρυθµιστικούς όρους και κανόνες µε αντικείµενο τη διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής σε αυτή,

καθώς και ρυθµίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της ίδιας αγοράς. Τα µέτρα του
προηγούµενου εδαφίου αφορούν ιδίως τις προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις
παραγωγής και οι οποίες οφείλουν να αντανακλούν τουλάχιστον το ελάχιστο µεταβλητό κόστος των
εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τη θέσπιση µηχανισµών εικονικών εγκαταστάσεων
ηλεκτροπαραγωγής, δια των οποίων, είτε καθίσταται διαθέσιµη ορισµένη ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας είτε παρέχεται πρόσβαση σε τµήµα του παραγωγικού δυναµικού για ορισµένο χρονικό
διάστηµα.
5. Υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται από τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, µετά από γνώµη του Λειτουργού της Αγοράς και
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται εγχειρίδια για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.

Άρθρο 121

Συµβουλευτική Επιτροπή της Α∆ΜΗΕ ΑΕ
1. Με πρωτοβουλία της Α∆ΜΗΕ ΑΕ συστήνεται Συµβουλευτική Επιτροπή χρηστών του ΕΣΜΗΕ µε
σκοπό την κατοχύρωση της διαφάνειας στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και της διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. Για το λόγο αυτόν, η Συµβουλευτική Επιτροπή παρακολουθεί σε
µακροπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο επίπεδο τους εν λόγω τοµείς, καθώς και την
παροχή υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ προς τους χρήστες αυτού.
2. Με απόφαση της ΡΑΕ, µετά από την υποβολή της γνώµης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ και κατόπιν δηµόσιας
διαβούλευσης, καθορίζεται η διαδικασία σύστασης και σύνθεσης της Συµβουλευτικής Επιτροπής, ο
τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία επιλογής των µελών της, καθώς και η πρόσβαση σε
πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ.
3. Η Συµβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στη ΡΑΕ, στους ∆ιαχειριστές του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ
και στον Λειτουργό της Αγοράς, τακτικές εκθέσεις, καθώς και προτάσεις για τη λήψη νέων µέτρων ή
την τροποποίηση της κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος εκδοθείσας νοµοθεσίας, µε στόχο τη βελτίωση
της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως την αποτελεσµατική εφαρµογή των
διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
και των σχετικών Εγχειριδίων.
4. Η Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) πρόσωπα, στα οποία µετέχουν
εκπρόσωποι των ∆ιαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ, του Λειτουργού της Αγοράς, ενώσεις
χρηστών του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και ενώσεις συµµετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Η Συµβουλευτική Επιτροπή, για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να συνιστά
οµάδες εργασίας µε εξειδικευµένο αντικείµενο, στις οποίες είναι δυνατόν να συµµετέχουν και
πρόσωπα πέραν των ανωτέρω.
5. Στη Συµβουλευτική Επιτροπή και ειδικά για θέµατα διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και
των ταµιευτήρων, συµµετέχουν και τα όργανα που είναι αρµόδια για τη διαχείριση των υδάτων, κατά
τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α' 280).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
∆ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 122

Κυριότητα του ∆ικτύου ∆ιανοµής
1. Η κυριότητα του Ε∆∆ΗΕ ανήκει αποκλειστικά στη ∆ΕΗ ΑΕ. Για το σκοπό αυτόν, µε τον παρόντα
νόµο, χορηγείται στη ∆ΕΗ ΑΕ Άδεια Αποκλειστικότητας της κυριότητας του ∆ικτύου. Η άδεια αυτή
καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκταση του Ε∆∆ΗΕ.
2. Οι όροι και περιορισµοί της άδειας της παραγράφου 1 καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ. Με την
άδεια αυτή εξειδικεύονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κυρίου του Ε∆∆ΗΕ, σε σχέση ιδίως
µε τα ακόλουθα: (α) Την παραχώρηση της διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ στον ∆ιαχειριστή αυτού. (β) Το
ρόλο και τις ευθύνες του έναντι του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, όσον αφορά στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτόν µε τις διατάξεις του παρόντος. (γ) Τη διασφάλιση του
λογιστικού και του λειτουργικού διαχωρισµού των σχετικών µε την κυριότητα του ∆ικτύου
δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ ΑΕ, από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τοµέα της
ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η ∆ΕΗ ΑΕ, ως κύριος του Ε∆∆ΗΕ, υποχρεούται ιδίως να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονοµικών
και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα,
όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα µε την απόφαση της παραγράφου 2, για την απρόσκοπτη
υλοποίηση της ανάπτυξης του ∆ικτύου σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εκπονεί ο ∆ιαχειριστής
του ∆ικτύου.

Άρθρο 123

Νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός της δραστηριότητας ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Εντός οκτώ (8) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου η ∆ΕΗ ΑΕ υποχρεούται να προβεί
στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ από τις λοιπές
δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της, µε την εισφορά του Κλάδου ∆ιανοµής
στη θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ΑΕ» (∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ).
2. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος
νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως και 5 του ν.
2166/1993 µε αναλογική εφαρµογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98. Για τους
σκοπούς του παρόντος ως Κλάδος ∆ιανοµής νοείται η οµώνυµη αυτόνοµη οργανωµένη λειτουργική
µονάδα Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής της ∆ΕΗ ΑΕ µαζί µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Νησιών της ∆ΕΗ
ΑΕ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ ΑΕ και των συναφών µε αυτά
απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των ως άνω Μονάδων, µε εξαίρεση
τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του ∆ικτύου ∆ιανοµής και του ∆ικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών.
3. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα
δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ∆ΕΗ ΑΕ που αφορούν τον εισφερόµενο
κλάδο, περιλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τόσο το προσωπικό που συνταξιοδοτήθηκε προ
της 31.12.2011 και απασχολούνταν στη δραστηριότητα του Κλάδου ∆ιανοµής όσο και το
µεταφερόµενο κατά το άρθρο 125 προσωπικό, και απολαµβάνει των φορολογικών προνοµίων και
ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της ∆ΕΗ ΑΕ. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική

διαδοχή και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σχετικής
εγκριτικής απόφασης, η ∆ΕΗ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου,
περιλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται
κατά τα ανωτέρω η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Οµοίως η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους
ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε νόµο ή σύµβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων
που παραµένουν στην κυριότητα της ∆ΕΗ ΑΕ. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός
διενεργήθηκε από τη ∆ΕΗ ΑΕ που αφορά τον Κλάδο ∆ιανοµής και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη,
µεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ προς όφελος ή βάρος αυτής.
4. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και
να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους
της.
5. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη ∆ΕΗ ΑΕ,
σχετικά µε τον εισφερόµενο Κλάδο ∆ιανοµής, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Όσον
αφορά την ασφάλιση των οχηµάτων της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ.
764/1978.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά το ποσό της
λογιστικής αξίας του ως άνω εισφερόµενου κλάδου της ∆ΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
απορρόφησης του Κλάδου ∆ιανοµής, θα εκδοθούν από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ νέες µετοχές που θα
παραδοθούν στη ∆ΕΗ ΑΕ. Οι µετοχές αυτές παρέχουν στη ∆ΕΗ ΑΕ το δικαίωµα συµµετοχής στα
κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.
7. Αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας και της
απορ-ροφώσας εταιρείας, που έχουν ήδη ληφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου προς
το σκοπό της συµµόρφωσης της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ µε τις υποχρεώσεις
διαχωρισµού της δραστηριότητας διανοµής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ,
καταλαµβάνονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950 (Α' 169), της παραγράφου 1
του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α' 35), των άρθρων 12, 13 και
14 του α.ν. 1672/ 1951 (Α' 36) και των άρθρων του ν. 4483/1965 (Α' 118), όπως ισχύουν, καθώς και
τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή
δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών,
πεζοδροµίων, διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως
υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθµών, που είναι
αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της
λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Ε∆∆ΗΕ και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραµένουν σε ισχύ και
εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.

Άρθρο 124

Ανεξαρτησία του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ δεν κατέχουν
καµία επαγγελµατική θέση ή ευθύνη, ούτε έχουν συµφέρον ή επιχειρηµατική σχέση και δεν λαµβάνουν
οικονοµικό όφελος ή παροχή, άµεσα ή έµµεσα, που να συνδέεται µε επιχείρηση ή φορέα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου που δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής, προµήθειας ή µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή µε τη ∆ΕΗ ΑΕ ή µε οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε αυτή
επιχείρηση εκτός της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ή τους µετόχους που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω
επιχειρήσεων. Η αµοιβή των παραπάνω προσώπων, στην οποία περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης
αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσµατα της Κάθετα

Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ ή οποιουδήποτε µέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων
ή των αποτελεσµάτων της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και
διαχείρισης κατ' εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν
απευθείας σε αυτά για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του
Ε∆∆ΗΕ.
3. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται µε απόφαση της ΡΑΕ πρόστιµο ύψους από
50.000 ευρώ ως 200.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36.
4. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και των διοικητικών οργάνων της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ δύνανται να
καταγγείλουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους στη
ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να παύσει µέλος του διοικητικού συµβουλίου και
των διοικητικών οργάνων της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων
των παραγράφων 1 και 2.
5. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και
οικονοµικούς πόρους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε∆∆ΗΕ και γενικότερα
για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση των
καθηκόντων του. Τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά
από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, ανεξάρτητα από την
Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ∆ΕΗ ΑΕ και από οποιοδήποτε µέρος της.
6. Με την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του ∆ικτύου ∆ιανοµής, που χορηγείται κατά το
άρθρο 122, καθορίζονται όροι και περιορισµοί σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
δικαιωµάτων της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ ΑΕ, καθώς και των δικαιωµάτων
εποπτείας επί της διαχείρισης της ∆Ε-∆∆ΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά την απόδοση επί των
παραχωρούµενων κεφαλαίων. Οι παραπάνω όροι µπορούν να αφορούν ιδίως στο δικαίωµα της
Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και να
θέτει γενικά όρια στο επίπεδο δανεισµού της. Σε κάθε περίπτωση, ουδέν µέρος της Κάθετα
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ ΑΕ επιτρέπεται να εµπλέκεται ή µε οποιονδήποτε τρόπο να
επηρεάζει την καθηµερινή δραστηριότητα της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ή τις αποφάσεις της σχετικά µε την
κατασκευή ή την αναβάθµιση υποδοµών του Ε∆∆ΗΕ, στο βαθµό που αυτή δεν υπερβαίνει τους όρους
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούµενου εδαφίου
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 36.
7. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ εκτελεί πρόγραµµα συµµόρφωσης, το οποίο αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν
διακριτικής συµπεριφοράς, µεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισµού
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Με το πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται οι
υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και τα µέτρα που λαµβάνει η
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για την αποφυγή των παραπάνω, καθώς και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης του
προγράµµατος συµµόρφωσης από το προσωπικό της, και ο τρόπος και τα µέσα για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης και τον έλεγχο της συµµόρφωσης της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ προς το εν λόγω
πρόγραµµα, τον οποίο διενεργεί ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης που διορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 8. Για το σκοπό αυτόν, µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται κανόνες,
διαδικασίες και υποχρεώσεις του προσωπικού της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, σε ό,τι αφορά ιδίως: (α) την
υποχρέωση διαφύλαξης του εµπιστευτικού χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών,
καθώς και την υποχρέωση παροχής ισότιµης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τη
δραστηριότητά της και ενδέχεται να παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 127, (β) τον καθορισµό και τη διαβάθµιση κάθε πληροφορίας που εµπίπτει
στις παραπάνω περιπτώσεις ή τον καθορισµό των κριτηρίων διαβάθµισής της, καθώς και τους
κανόνες διαχείρισής της, (γ) την υποχρέωση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ να διασφαλίζει ότι στους χρήστες του
Ε∆∆ΗΕ επικοινωνούνται µε σαφήνεια και κάθε λεπτοµέρεια, άµεσα και έµµεσα, τα ακόλουθα: (αα) ο
διαχωρισµός της εταιρικής ταυτότητας της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και του αντικειµένου των υπηρεσιών που
παρέχει, από τις λοιπές δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ και
ιδίως από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας, (ββ) η υποχρέωση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ να
παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες του Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,

ανεξαρτήτως των συµβατικών τους σχέσεων µε λοιπούς κατόχους αδειών του παρόντος νόµου και,
ιδίως, χωρίς να τους δεσµεύει άµεσα ή έµµεσα σε σχέση µε άλλα µέρη της Κάθετα Ολοκληρωµένης
Επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ, (δ) την ενηµέρωση του προσωπικού της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για το πρόγραµµα
συµµόρφωσης, τα µέτρα εφαρµογής του, τις συνέπειες που επισύρει η παραβίαση όρων του, καθώς
και την εκπαίδευση για την τήρησή του, (ε) τη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων, καθώς και την
τήρηση αρχείου σχετικά µε την εκτέλεση του προγράµµατος συµµόρφωσης από τον Υπεύθυνο
Συµµόρφωσης και από τη ΡΑΕ, (στ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του Υπεύθυνου
Συµµόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία
στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της συµµόρφωσης µε το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα
συµµόρφωσης καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης σε συνεργασία µε τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ,
εντός τριών (3) µηνών από το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της ∆ιανοµής
και υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριµένες τροποποιήσεις του
προγράµµατος. Υπό την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, η συµµόρφωση προς το πρόγραµµα
υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης.
8. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διορίζεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, εντός δύο (2) µηνών από την πρώτη συγκρότησή του, µε την επιφύλαξη
της έγκρισης της ΡΑΕ. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης.
9. Η ΡΑΕ δύναται µε απόφασή της να αρνηθεί την έγκριση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης µόνο για
λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελµατικής επάρκειας, καθώς και να εντέλλει οποτεδήποτε την
αντικατάσταση ήδη διορισµένου Υπεύθυνου Συµµόρφωσης για τους ίδιους λόγους, λαµβάνοντας
επιπλέον υπόψη και την επίδοση του τελευταίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η ∆Ε∆∆ΗΕ
ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης σε κάθε
αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που τηρείται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ή από οποιαδήποτε συνδεδεµένη
µε αυτόν εταιρεία, καθώς και την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παραπάνω επιχειρήσεων χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση, προκειµένου να ασκεί τα κα-θήκοντά του.
10. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης είναι αρµόδιος για:
(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράµµατος Συµµόρφωσης και τον έλεγχο της
συµµόρφωσης της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ προς αυτό, (β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης και την κοινοποίησή
της στη ΡΑΕ µέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Στην έκθεση, που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της, αναφέρονται τα µέτρα που λαµβάνονται
για την εκτέλεση του Προγράµµατος Συµµόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια και η εφαρµογή τους από
τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ως προς την επίτευξη των σκοπών του προγράµµατος και διατυπώνονται προτάσεις
του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης σχετικά µε το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης και την εκτέλεσή του, (γ) την
υποβολή στη ΡΑΕ τριµηνιαίων αναφορών σε σχέση µε την εκτέλεση του Προγράµµατος
Συµµόρφωσης, (δ) τη γνωστοποίηση στη ΡΑΕ κάθε παράβασης ως προς την εφαρµογή του
Προγράµµατος Συµµόρφωσης, κατά το χρόνο που αυτή σηµειώνεται, καθώς και την υποβολή
προτάσεων για την άµεση λήψη µέτρων, (ε) την υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ σε σχέση µε τις εµπορικές
και οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης ∆ΕΗ ΑΕ και της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.
Η ΡΑΕ αξιολογεί κατ' έτος το βαθµό ανεξαρτησίας της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και µπορεί να τροποποιήσει
οποτεδήποτε µε απόφασή της το Πρόγραµµα Συµµόρφωσης επιβάλλοντας επιπλέον τη λήψη µέτρων
για την αντιµετώπιση διακριτικής συµπεριφοράς, µεροληπτικών πρακτικών και στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού, σε όφελος της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ ή επιχειρήσεων
Συνδεδεµένων µε αυτήν.
11. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα εµπορικά της σήµατα και οι επικοινωνιακές της
πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της
κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης της ∆ΕΗ ΑΕ. Η ΡΑΕ µε απόφασή της δύναται να επιβάλλει τη
λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την τήρηση της ως άνω υποχρέωσης.

Άρθρο 125

Προσωπικό της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
1. Το προσωπικό της ∆ΕΗ ΑΕ που απασχολείται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στη Γενική
∆ιεύθυνση ∆ιανοµής της ∆ΕΗ ΑΕ, καθώς και στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Νησιών της ∆ΕΗ ΑΕ
µεταφέρεται την 31.12.2011*** στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Επίσης µεταφέρεται κατά την ίδια ως άνω
ηµεροµηνία στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και το προσωπικό των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) των
Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, της
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) που
υπάγονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (µε την εξαίρεση του Κέντρου Ερευνών - ∆οκιµών και
Προτύπων), το οποίο υπηρετεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής και
απασχολείται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εισφερόµενης Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ιανοµής της ∆ΕΗ ΑΕ.
«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυµεί,
δύναται µέχρι, ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ∆ΕΗ και της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., να µεταφερθεί στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. εως τις
31.12.2013, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασµένο στον πρώην ΟΑΠ-∆ΕΗ, βάσει του
άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 2773/1999 (Α' 286), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του ν.
2919/2001 (Α' 128) και µεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του ν. 3655/2008, το οποίο,
εφόσον επιθυµεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται, κατόπιν σύµφωνης γνώµης των διοικήσεων
των οικείων ασφαλιστικών ταµείων, της ∆ΕΗ Α.Ε. και της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε, να µεταφερθεί στη ∆Ε∆∆ΗΕ
Α.Ε. έως τις 31.12.2013.»
Επιπροσθέτως, µεταφέρεται προς ένταξη στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και το προσωπικό που πρόκειται να
προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης 1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ιανοµής και της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Νησιών της ∆ΕΗ ΑΕ. Η µεταφορά του προαναφερόµενου
προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου, κανονισµού,
διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
«Εξαιρούνται έως δέκα (10), κατ' ανώτατο όριο εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου
χρόνου, κατηγορίας ∆ιοικητικής - Οικονοµικής κατεύθυνσης που υπηρετούν στη ∆ΕΗ Α.Ε., οι οποίοι,
εφόσον επιθυµούν, δύνανται κατόπιν αίτησής τους και της σύµφωνης γνώµης της ∆ΕΗ Α.Ε. και του
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., να µεταφερθούν στο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. έως την 31.1.2015, σε αντίστοιχη ιεραρχική
βαθµίδα.»
2. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα σχετικά µε τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα σε νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,
στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΚΚΠ/∆ΕΗ), στις εν γένει υφιστάµενες υπηρεσιακές
ρυθµίσεις της ∆ΕΗ ΑΕ και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από
τη ∆ΕΗ ΑΕ, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή και δεν
επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.
3. Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ ΑΕ, που εκδίδεται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη θέση σε
ισχύ του παρόντος νόµου και αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη της πλέον αντιπροσωπευτικής
συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, καθορίζονται η διαδικασία και γενικά κάθε
λεπτοµέρεια για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού της ∆ΕΗ ΑΕ στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.
«4. Μέχρι και το τέλος του έτους 2019 για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των Υπηρεσιών
της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., η ∆ΕΗ Α.Ε. δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. παρέχοντας
της υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων και νοµικής
υποστήριξης έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους. Η παροχή
υπηρεσιών από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. προς τη ∆ΕΗ Α.Ε. επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δηµιουργεί
η ιδιοκτησία των παγίων από τη ∆ΕΗ Α.Ε. σε συνδυασµό µε την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης
και εκµετάλλευσης των παγίων από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.. Η παροχή υπηρεσιών από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε.
προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. επιτρέπεται στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης των σχετιζοµένων
εγκαταστάσεων, έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς.
Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών µεταξύ της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και οποιουδήποτε

ανταγωνιστικού µέρους της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης της ∆ΕΗ Α.Ε. επιτρέπεται µόνο στα
πλαίσια των ισότιµων σχέσεων που θα έχει η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. µε όλους τους Παραγωγούς και
Προµηθευτές της αγοράς. Ειδικά, για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά (Μ.∆.Ν.), και µέχρι το τέλος του
έτους 2019, για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουργίας των
τοπικών υποδοµών διαχείρισης των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μ.∆.Ν., η ∆ΕΗ Α.Ε. δύναται να
παρέχει στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.:
α) υποστηρικτικές υπηρεσίες, που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση των συστηµάτων αυτών,
χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ανάθεση ευθύνης ή αρµοδιότητας για τη διαχείριση αυτή και β)
υπηρεσίες για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων α' και β' παρέχονται έναντι εύλογου ανταλλάγµατος που θα καλύπτει
το κόστος παροχής τους µέσω Συµβάσεων οι οποίες θα τυγχάνουν έγκρισης από τη Ρ.Α.Ε., τόσο ως
προς το είδος των υπηρεσιών που θα ανατίθενται στη ∆ΕΗ Α.Ε., όσο και ως προς το κόστος αυτών».
5. Το προσωπικό της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ οφείλει να ενεργεί µε αµεροληψία και να τηρεί τον εµπιστευτικό
χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, σε συµµόρφωση µε τους όρους του
Προγράµµατος Συµµόρφωσης.

Άρθρο 126

Άδεια ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής
1. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας απόσχισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 123 του παρόντος νόµου, να λάβει Άδεια
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, η οποία καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκτασή του.
2. Η άδεια χορηγείται από τη ΡΑΕ και µε αυτήν καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (α) Οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ σχετικά µε την παραχώρηση της
διαχείρισης του ∆ικτύου σε αυτόν, καθώς και οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, έναντι του κυρίου του Ε∆∆ΗΕ. (β) Οι όροι και οι
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. (γ) Οι
όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας, του λειτουργικού
διαχωρισµού, της αµερόληπτης και µη διακριτικής συµπεριφοράς του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 127

Αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονοµικούς
όρους του Ε∆∆ΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς
και η µακροπρόθεσµη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας,
λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για
τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και αµερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης
των χρηστών στο Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε την Άδεια
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ που της χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε
τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην Άδεια ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ο ∆ιαχειριστής
υποχρεούται ειδικότερα να διασφαλίζει: (α) Την αξιοπιστία και την ασφάλεια του Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνοντας
παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. (β) Τη διατήρηση τεχνικά άρτιου
και οικονοµικά αποδοτικού Ε∆∆ΗΕ. (γ) Την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου και να µεριµνά για την επίτευξη των στόχων
απόδοσης για τη δραστηριότητα της ∆ιανοµής, όσον αφορά µεταξύ άλλων στις απώλειες, στην
αξιοπιστία τροφοδότησης, στην ποιότητα τάσης και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως
καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. (δ) Την πρόσβαση στο Ε∆∆ΗΕ των κατόχων
αδειών Παραγωγής, καθώς και των Παραγωγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της, των
Προµηθευτών και των Πελατών, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιµολόγια που
καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. (ε) ∆ιασφαλίζει τη σύνδεση µε το Ε∆∆ΗΕ όσων
το ζητούν σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιµολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. (στ) ∆ιασφαλίζει την προµήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία
και αντικατάσταση των µετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και τους όρους
της Άδειας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και τη συλλογή των σχετικών µετρήσεων. (ζ) Παρέχει στους
χρήστες του Ε∆∆ΗΕ και στον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
αποτελεσµατική πρόσβαση στο ∆ίκτυο, όπως αυτές καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Ε∆∆ΗΕ. (η) Απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Ε∆∆ΗΕ
και ιδίως υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων. (θ) Συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος, τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) και µε τους ∆ιαχειριστές
Κλειστών ∆ικτύων ∆ιανοµής για την κατάρτιση και εφαρµογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας
και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ευθύνης
τους, η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και η λειτουργία της αγοράς. (ι) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και
διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης µέτρων
ενεργειακής αποδοτικότητας/ διαχείρισης της ζήτησης ή/και τη δυνατότητα αποκεντρωµένης
παραγωγής που θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη αναβάθµισης ή αντικατάστασης
υποδοµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 141 ή άλλης διάταξης που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης
πληροφοριών, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ διαφυλάσσει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι
κοινοποιούµενες πληροφορίες σχετικά µε τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται να παρέχουν
εµπορικά πλεονεκτήµατα, διατίθενται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες του ∆ικτύου ∆ιανοµής.
4. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ δηµοσιοποιεί τη µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων σύνδεσης στο ∆ίκτυο,
τις µοναδιαίες τιµές κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο υπολογισµού των
χρεώσεων σύνδεσης στο ∆ίκτυο. Τα σχετικά τιµολόγια εγκρίνονται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140.
5. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγµα
στον κύριο του Ε∆∆ΗΕ, που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22.

Άρθρο 128

Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. Η διαχείριση του Ε∆∆ΗΕ διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ,
ο οποίος καταρτίζεται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ, που υποβάλλει τη γνώµη της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν
δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή
της το τελικό κείµενο του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, το οποίο δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος της

∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ' εφαρµογή της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου.
2. Με τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου καθορίζονται:
(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του Ε∆∆ΗΕ και
στόχοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της ∆ιανοµής, ιδίως όσον αφορά τις απώλειες, την αξιοπιστία
τροφοδότησης, την ποιότητα τάσης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών. (β) Οι όροι, οι
προϋποθέσεις και τα τιµολόγια, σύµφωνα µε τα οποία η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει
πρόσβαση στο Ε∆∆ΗΕ, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή τους παραγωγούς που εξαιρούνται από
την υποχρέωση λήψης αυτής, στους Προµηθευτές και στους Πελάτες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση
των δικαιουµένων στο Ε∆∆ΗΕ κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις
µεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Ε∆∆ΗΕ. Για το σκοπό αυτόν, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
υποχρεούται ιδίως να τηρεί πρωτόκολλο σχετικά µε τις αιτήσεις σύνδεσης, το οποίο και δηµοσιοποιεί.
(γ) Αντικειµενικά τεχνοοικονοµικά κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία προσωρινής
άρνησης της σύνδεσης στο Ε∆∆ΗΕ, η οποία επιτρέπεται µόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας
φόρτισης και αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία τα οποία η ∆Ε-∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται να παρέχει
στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά µε δυνατότητες µελλοντικής
εξυπηρέτησης του αιτήµατός τους, όπως τυχόν προγραµµατιζόµενη ή σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του
Ε∆∆ΗΕ που θα επιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση
του Ε∆∆ΗΕ που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούµενο
χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες οµαδοποίησης εκκρεµών αιτήσεων σύνδεσης για τον
επιµερισµό του κόστους της απαιτούµενης ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ. Η παροχή των παραπάνω
στοιχείων µπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 140. (δ) Η προθεσµία, εντός της οποίας η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται να
αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενηµερώνει τους αιτούντες. (ε) Οι τεχνικές
προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων των Πελατών και των
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Ε∆∆ΗΕ. (στ) Οι προδιαγραφές
των µετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των µετρητών και διαχείρισης των µετρήσεων,
η κυριότητα των µετρητικών δεδοµένων και οι σχετικές ευθύνες, οι κανόνες παροχής στοιχείων και
ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε τις µετρήσεις και την εκκαθάριση, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια,
η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώµατος επιλογής προµηθευτή, η πρόσβαση όσων έχουν
έννοµο συµφέρον στα δεδοµένα ατελώς, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισµού
βλαβών του Ε∆∆ΗΕ. (ζ) Οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ της ∆Ε∆∆ΗΕ και των Χρηστών του Ε∆∆ΗΕ και
οι σχετικές δεσµεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση µη τήρησης
διατάξεων του Κώδικα, σε σχέση ιδίως µε την ποιότητα υπηρεσιών. (η) Οι διαδικασίες και οι όροι
ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ, 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 Ε∆∆ΗΕ, της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το
δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του
Ε∆∆ΗΕ σε χρονικό ορίζοντα από τρία έως επτά έτη καθορίζονται µε το Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου,
το οποίο καταρτίζεται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Έργα επέκτασης του
Ε∆∆ΗΕ λόγω σύνδεσης εκτελούνται νοµίµως, ακόµη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριµένο
Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ. (θ) Ο καθορισµός των χρεώσεων σύνδεσης µε το Ε∆∆ΗΕ και χρήσης
αυτού, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισµού των χρεώσεων αυτών, λαµβανοµένων υπόψη: (αα) της
απόδοσης της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, κατά τοµέα δραστηριότητας και (ββ) του Σχεδίου Ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ.
(ι) «Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης λογαριασµών από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και οι
διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού λογαριασµού ΥΚΩ
στην αγορά του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος τον οποίο τηρεί η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., κατ' εφαρµογή της
παραγράφου 8 του άρθρου 55 του παρόντος και του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.» (ια) Η διαδικασία
αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά µε τη λειτουργία του Ε∆∆ΗΕ. (ιβ) Οι διαδικασίες
εφαρµογής µέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόµησης ενέργειας. (ιγ) Η διαδικασία έκδοσης
εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. (ιδ) Ο τρόπος µε
τον οποίο η Ε∆∆ΗΕ ΑΕ παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και την απόδοση του Ε∆∆ΗΕ και της
δραστηριότητας της ∆ιανοµής και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. (ιε) Ο τύπος και το περιεχόµενο των συµβάσεων σύνδεσης Χρηστών
µε το Ε∆∆ΗΕ. (ιστ) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για τη ρύθµιση του τρόπου ∆ιαχείρισης του
Ε∆∆ΗΕ. "ιζ) Το είδος και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα στοιχεία που η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. πρέπει να

γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά µε τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από Α,Π.Ε., καθώς
και µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περικοπές
ενέργειας που παράγονται από Α.Π.Ε.." «(ιη) Οι συµβατικές σχέσεις µεταξύ της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. των
Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες
που καταπίπτουν σε περίπτωση µη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά µε τις ΥΚΩ. (ιθ) Οι
κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προµηθευτές και Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες
σε περίπτωση µη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.».
3. Με απόφαση της ΡΑΕ µετά από εισήγηση της ∆Ε-∆∆ΗΕ ΑΕ θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρµογής
του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα.
4. Ρυθµίσεις, υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, αποφασίζονται από τη ΡΑΕ µετά από γνώµη της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ ρυθµίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά
από εισήγηση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.

Άρθρο 129

Αρµοδιότητες της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ όσον αφορά στη διαχείριση ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών

1. Η διαχείριση των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, που περιλαµβάνει τη
διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και των συστηµάτων των νησιών αυτών,
διενεργείται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
υποχρεούται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 123, να λάβει άδεια ∆ιαχείρισης ηλεκτρικών συστηµάτων των
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη ΡΑΕ, µετά από αίτηση της ∆Ε∆∆ΗΕ
ΑΕ και µε αυτήν καθορίζονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
(α) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής,
(β) οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής,
(γ) τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης της αµερόληπτης και χωρίς διακρίσεις συµπεριφοράς της ∆Ε∆∆ΗΕ
ΑΕ έναντι των Παραγωγών και Προµηθευτών της.
2. Πέραν των προβλεποµένων στην Άδεια ∆ιαχείρισης της παραγράφου 1, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
υποχρεούται να:
(α) Παρακολουθεί και µεριµνά για την αξιόπιστη, οικονοµικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των
µονάδων παραγωγής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, λαµβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα
µέτρα για τον περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
(β) Μεριµνά για την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονοµικότητα της παραγωγής στα Μη
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.
(γ) Απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των παραγωγών των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και ιδίως,
από διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων.

(δ) Συντάσσει µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, προγράµµατα ανάπτυξης της παραγωγής για τα
Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και τεκµηριωµένο απολογισµό. Στα
προγράµµατα αυτά περιλαµβάνονται εκτιµήσεις, που αφορούν στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας και στη διαθεσιµότητα του υφιστάµενου δυναµικού παραγωγής, πρόγραµµα
αντικατάστασης του υφιστάµενου δυναµικού παραγωγής και εγκατάστασης νέου δυναµικού
παραγωγής, πρόγραµµα διασύνδεσης µε άλλο Μη ∆ι-ασυνδεδεµένο Νησί. Οι εκτιµήσεις για την
εξέλιξη της ζήτησης φορτίου περιλαµβάνουν πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας και µέτρα
διαχείρισης της ζήτησης φορτίου. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η χρονική περίοδος που
καλύπτουν τα προγράµµατα αυτά, η οποία δεν µπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την
ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δηµοσίευσης των προγραµµάτων.
(ε) Συντάσσει µέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά καταστάσεις,
στις οποίες παραθέτει τις εκτιµήσεις του σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής που ενδέχεται να συνδεθεί
µε το Ε∆∆ΗΕ, την ανάγκη διασύνδεσης µε άλλο Μη ∆ια-συνδεδεµένο Νησί ή Αποµονωµένο
Μικροδίκτυο και µε τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η χρονική
περίοδος που καλύπτουν οι εκτιµήσεις αυτές, η οποία δεν µπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δηµοσίευσης των εκτιµήσεων.
(στ) Μεριµνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναµικού
παραγωγής, για την επέκταση του υφιστάµενου δυναµικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης του
Ε∆∆ΗΕ στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά και Αποµονωµένα Μικροδίκτυα.
(ζ) Συνάπτει συµβάσεις µε τους κατόχους των αδειών για την έγχυση και απορρόφηση ενέργειας και
την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών στο δίκτυο διανοµής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και την
αµοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασµούς για την
αµοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των Πελατών και των Προµηθευτών για την απορρόφηση
ενέργειας, καθώς και για τις λοιπές χρεώσεις και πιστώσεις των ειδικών λογαριασµών, που
καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.
«(η) Συνάπτει Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.∆.Ν.
και στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συµβάσεις ενισχύσεων που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από
εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθµούς, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται µε το δίκτυο διανοµής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
και καταβάλλει τις πληρωµές που προβλέπονται στις Συµβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασµό
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 143 του
ν. 4001/2011 (Α' 179), µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων νόµου για τους Υβριδικούς Σταθµούς
στο ∆ίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.»
«(θ). Εισπράττει έσοδο από τους αντισυµβαλλόµενους της προηγούµενης παραγράφου για την
κάλυψη των σχετικών µε την αρµοδιότητα αυτή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της σύµφωνα
µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Μ.∆.Ν.».

Άρθρο 130

Κώδικας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
1. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ια-συνδεδεµένων Νησιών. Ο Κώδικας αυτός
καταρτίζεται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και υποβάλλεται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης,
και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει µε απόφασή της το τελικό κείµενο
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, το οποίο
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε µε πρωτοβουλία της

ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ'
εφαρµογή της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.
2. Με τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
καθορίζονται ειδικότερα: (α) Τα κριτήρια που εφαρµόζει η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για την κατανοµή φορτίου στις
διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τον καθορισµό των κριτηρίων λαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
υπόψη: (αα) Ο προγραµµατισµός εγχύσεων και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο των
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, για δεδοµένη χρονική περίοδο. Τον προγραµµατισµό καταρτίζει η
∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, κατά το αποτέλεσµα της οικονοµικής ιεράρχησης των δηλώσεων διαθεσιµότητας για
έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες παραγωγής, µε βάση το µεταβλητό κόστος των
µονάδων αυτών. (ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιµων εγκαταστάσεων παραγωγής. (γγ) Οι
τεχνικοί περιορισµοί του ηλεκτρικού συστήµατος των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. (β) Ο τρόπος, η
έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τους οποίους, κατά την κατανοµή του φορτίου στις
διαθέσιµες εγκαταστάσεις παραγωγής, η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις
παραγωγής οι οποίες χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις
συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 3468/2006. (γ) Ο τρόπος,
η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, των πληρωµών για τις προγραµµατισµένες
εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, καθώς και των
πληρωµών για τη διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Για τις ανωτέρω πληρωµές δεν
λαµβάνεται υπόψη η προσφερθείσα τιµή παραγωγής: (αα) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται
προτεραιότητα κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. (ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο δίκτυο διανοµής των
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτού. (δ) Η µέθοδος
υπολογισµού και ο τρόπος µέτρησης από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ των Αποκλίσεων Παραγωγής -Ζήτησης, σε
δεδοµένη χρονική περίοδο. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης των Αποκλίσεων
Παραγωγής - Ζήτησης, µεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής και προµήθειας. Η ανωτέρω
διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής,
το κόστος να επιµερίζεται σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιµή να βασίζεται σε
κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να
ελαχιστοποιείται. (ε) Η χρονική περίοδος που λαµβάνεται ως βάση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για την
κατανοµή του φορτίου, τον υπολογισµό και τη διευθέτηση των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης. (στ)
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και η παροχή κινήτρων από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιµότητα επαρκούς ισχύος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθµη λειτουργία του προγραµµατισµού εγχύσεων και της
κατανοµής φορτίου. (ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ
για τη σύναψη συµβάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2ζ του άρθρου 129 και οι όροι των
αντίστοιχων συµβάσεων. (η) Η µεθοδολογία υπολογισµού της αµοιβής των µονάδων παραγωγής. Με
απόφαση της ΡΑΕ µπορούν να καθορίζονται αριθµητικές τιµές των παραµέτρων της µεθοδολογίας
αυτής. (θ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, των χρεώσεων των
προµηθευτών και πελατών για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο διανοµής Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. (ι) Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας
και καταβολής εισφορών από τους Χρήστες του δικτύου διανοµής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
αναλογικά µε την ενέργεια που απορροφούν από αυτό, κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη
των δαπανών της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, σε περίπτωση τυχόν αδυναµίας των Χρηστών να εκπληρώνουν τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη
∆ιασυνδε-δεµένα Νησιά. (ια) Ο τρόπος και η διαδικασία δηµοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών
για τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και για την
εύρυθµη και χωρίς διακρίσεις λειτουργία της. (ιβ) Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που
ανακύπτουν µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά και της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. (ιγ) Οι υποχρεώσεις
προσκόµισης εγγυήσεων διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την
απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο διανοµής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και ο
τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως µέσω συµβάσεων. (ιδ) Ο τύπος και το κατ'
ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων σύνδεσης σταθµών παραγωγής µε το δίκτυο διανοµής Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. (ιε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και
λειτουργίας του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι
οποίες συνδέονται στο δίκτυο διανοµής των Μη ∆ιασυνδεδε-µένων Νησιών. (ιστ) Οι διαδικασίες
έκδοσης τιµολογίων και τήρησης λογαριασµών από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, καθώς και οι διαδικασίες
εκκαθάρισης των λογαριασµών. (ιζ) Η διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά µε
τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. (ιη) Κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη ρύθµιση του τρόπου ∆ιαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη

∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. "ιθ) Το είδος και οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα στοιχεία που η ∆Ε∆∆ΗΕ
Α.Ε. πρέπει να γνωστοποιεί σε τακτική βάση σχετικά µε τις περικοπές ενέργειας που παράγεται από
Α,Π.Ε., καθώς και µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ώστε να ελαχιστοποιούνται
οι περικοπές ενέργειας που παράγονται από Α.Π.Ε."
3. Ρυθµίσεις, υπολογισµοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα
∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών καθορίζονται µε απόφαση της
ΡΑΕ, µετά από γνώµη της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του ανωτέρω Κώδικα
καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.
4. Η ∆ΕΗ ΑΕ οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς για τις δραστηριότητες της παραγωγής και της
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη ∆ιασυνδεδε-µένα Νησιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 141. Η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ τηρεί χωριστούς λογαριασµούς για τη δραστηριότητα διαχείρισης του
δικτύου διανοµής για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα και τα Μη ∆ιασυνδεδε-µένα Νησιά.

Άρθρο 131

∆ιαχείριση ∆ικτύου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) - Κλειστά ∆ίκτυα ∆ιανοµής (Άρθρο
28 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

1. Οι γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 2338/ 1995 (Α' 202) και οι οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, κατασκευάζονται,
αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ», καθώς
και οι µελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το ∆ίκτυο του ∆ιεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών (∆ίκτυο ∆ΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Ε∆∆ΗΕ, κατά την έννοια του άρθρου 2.
2. Στην εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών ΑΕ» χορηγείται, µε το νόµο αυτόν, άδεια
αποκλειστικής διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ΑΑ (∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ). Ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ΑΑ, καθώς και για τον προγραµµατισµό και τη
διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές
διατάξεις του ν. 2338/1995, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ είναι αρµόδιος ιδίως να: (α) ∆ιασφαλίζει την
αξιοπιστία και ασφάλεια του ∆ικτύου ∆ΑΑ, λαµβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος. (β) ∆ιασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονοµικά
αποδοτικού ∆ικτύου ∆ΑΑ. (γ) ∆ιασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασµού,
λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου ∆ΑΑ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την
αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών. (δ) Εξασφαλίζει την πρόσβαση στο ∆ίκτυο ∆ΑΑ στους
Προµηθευτές και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται µε την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3. (ε) ∆ιασφαλίζει την προµήθεια,
εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των µετρητικών διατάξεων που
εγκαθίστανται στο ∆ίκτυο ∆ΑΑ. (στ) Παρέχει στους Χρήστες του ∆ικτύου ∆ΑΑ, στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και
τον κύριο του Ε∆∆ΗΕ τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική πρόσβαση στο ∆ίκτυο
∆ΑΑ. (ζ) Απέχει από κάθε διάκριση µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του ∆ικτύου
∆ΑΑ.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι όροι και περιορισµοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης
του ∆ικτύου ∆ΑΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου
∆ΑΑ σχετικά µε την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του ∆ικτύου ∆ΑΑ, τις σχέσεις µεταξύ
∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ και ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη
ΡΑΕ της µεθοδολογίας τιµολόγησης που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής ∆ΑΑ για την παροχή πρόσβασης
σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δηµοσίευσης των εφαρµοστέων τιµολογίων χρήσης του
∆ικτύου ∆ΑΑ, κατά τρόπο ώστε: (α) η πρόσβαση των δικαιουµένων στο ∆ίκτυο ∆ΑΑ να γίνεται κατά

τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών και των
κατηγοριών Χρηστών του ∆ικτύου ∆ΑΑ και (β) τα κριτήρια καθορισµού της µεθοδολογίας τιµολόγησης,
που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος νόµου για τη διαχείριση του Ε∆∆ΗΕ, να
εφαρµόζονται και για τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ, λαµβανοµένων υπόψη των πραγµατικών
συνθηκών λειτουργίας του ∆ικτύου ∆ΑΑ.
4. Κατά του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ΑΑ επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 34.
5. Η ΡΑΕ δύναται µε απόφασή της να κατατάσσει ένα δίκτυο, το οποίο διανέµει ηλεκτρική ενέργεια σε
γεωγραφικά περιορισµένο βιοµηχανικό ή εµπορικό ή κοινόχρηστο χώρο και το οποίο, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 8, δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές, ως Κλειστό ∆ίκτυο ∆ιανοµής,
εάν: (α) οι υποδοµές και οι εγκαταστάσεις του εν λόγω δικτύου δεν εντάσσονται στο Ε∆∆ΗΕ, κατά την
έννοια του ορισµού του άρθρου 2, (β) για συγκεκριµένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, οι
δραστηριότητες ή οι παραγωγικές διεργασίες των Χρηστών του εν λόγω δικτύου είναι ενοποιηµένες,
ή (γ) το εν λόγω δίκτυο διανέµει ηλεκτρική ενέργεια κατά κύριο λόγο στον κύριο ή τον φορέα
εκµετάλλευσης του δικτύου ή στις συναφείς επιχειρήσεις.
6. Με την απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται το πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κλειστό ∆ίκτυο
∆ιανοµής (∆ιαχειριστής Κλειστού ∆ικτύου ∆ιανοµής), οι αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις του, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
ρύθµιση του τρόπου διαχείρισης του Κλειστού ∆ικτύου ∆ιανοµής, σε αναλογία προς τη δραστηριότητα
διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κλειστού ∆ικτύου
∆ιανοµής και των Χρηστών που εξυπηρετεί. Η εν λόγω απόφαση µπορεί να αφορά ταυτόχρονα την
κατάταξη περισσότερων του ενός δικτύων ως Κλειστά ∆ίκτυα ∆ιανοµής.
7. Ο ∆ιαχειριστής Κλειστού ∆ικτύου ∆ιανοµής µπορεί, µε απόφαση της ΡΑΕ η οποία εκδίδεται µετά
από αίτησή του, να εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης από τη ΡΑΕ των τιµολογίων πρόσβασης
στο δίκτυό του και των µεθοδολογιών που διέπουν τον υπολογισµό τους, πριν από τη θέση τους σε
ισχύ. Για τη χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ανωτέρω, η σκοπιµότητα εφαρµογής της διαδικασίας
έγκρισης των τιµολογίων πρόσβασης κρίνεται λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση της σχέσης µεταξύ
αφ' ενός των χρηστών του δικτύου και αφ' ετέρου του κυρίου και του διαχειριστή του και τυχόν
αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων τους. Μετά από αίτηση προς τη ΡΑΕ Χρήστη Κλειστού ∆ικτύου
∆ιανοµής, για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, ενεργοποιείται η διαδικασία του
άρθρου 140 για την έγκριση των τιµολογίων πρόσβασης και της µεθοδολογίας που διέπει τον
υπολογισµό τους.
8. Η δυνατότητα κατάταξης ενός δικτύου ως Κλειστό ∆ίκτυο ∆ιανοµής και εξαίρεσης του ∆ιαχειριστή
του κατά την παράγραφο 7 υφίστανται στην περίπτωση που το δίκτυο αυτό χρησιµοποιείται
περιστασιακά από µικρό αριθµό οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν εργασιακή ή παρόµοια σχέση
µε τον κύριο του εν λόγω δικτύου και βρίσκονται εντός της περιοχής την οποία αυτό εξυπηρετεί.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση του ∆ικτύου του ∆ιεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ).

Άρθρο 132

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή έχουν νοµίµως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για την παραγωγή από Α.Π.Ε., η άδεια για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό Αδειών, που θεσπίζεται από τη ΡΑΕ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ο Κανονισµός Αδειών του άρθρου 135, ως προς τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εξειδικεύει τα κριτήρια αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) την εν γένει ασφάλεια
του συστήµατος ηλεκτρικής ενεργείας, των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού, (β) την
προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας,
(γ) την προστασία του περιβάλλοντος,
(δ) την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης
του έργου, (ε) τη χρήση δηµόσιων εκτάσεων,
(στ) την ενεργειακή αποδοτικότητα,
(ζ) τη φύση των πρωτογενών πηγών,
(η) τη δυνατότητα του αιτούντος ή των µετόχων ή εταίρων του να υλοποιήσει το έργο µε βάση την
επιστηµονική και τεχνική επάρκειά του και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούµενης
χρηµατοδότησης, (θ) τη συµµόρφωση προς τα µέτρα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και την προστασία του καταναλωτή, (ι) τη συνεισφορά της δυναµικότητας παραγωγής στην
επίτευξη του συνολικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µερίδιο 20% της ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές έως το 2020 όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και (ια) τη συνεισφορά
της δυναµικότητας παραγωγής στη µείωση των εκποµπών.
4. Η άδεια πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: (α) Το πρόσωπο στο οποίο
χορηγείται το δικαίωµα.
(β) Το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής για τον οποίο χορηγείται η άδεια, τον τόπο εγκατάστασής του, το
δυναµικό παραγωγής και τη χρησιµοποιούµενη καύσιµη ύλη.
5. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παραγωγής, καθώς και για τη διερεύνηση οποιουδήποτε
ζητήµατος που τυχόν ανακύπτει και σχετίζεται µε υφιστάµενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει και να αξιολογεί τεχνικά, οικονοµικά, λογιστικά, εµπορικά και
άλλα συναφή στοιχεία των ενδιαφεροµένων, αλλά και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της από
πάσης φύσεως δηµόσιες αρχές. Για το σκοπό αυτόν, δύναται να αιτείται τη συνδροµή κάθε αρµόδιας
αρχής, η οποία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ τα σχετικά δεδοµένα ή να γνωµοδοτήσει επί
του ζητήµατος που τέθηκε υπόψη της εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την παραλαβή του εν
λόγω αιτήµατος της ΡΑΕ. Η ανωτέρω προθεσµία απάντησης του εν λόγω φορέα δύναται να
παραταθεί, µετά από συναίνεση της ΡΑΕ, για διάστηµα όχι µεγαλύτερο συνολικά των έξι (6) µηνών.
6. Η ΡΑΕ, κατά τη χορήγηση αδειών παραγωγής, δύναται να θέτει, κατά περίπτωση, ειδικούς όρους
και προϋποθέσεις, προς διασφάλιση της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης.
7. Η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών παραγωγής,
διασφαλίζει την τήρηση των όρων του υγιούς ανταγωνισµού, περιλαµβανοµένων και ζητηµάτων

δεσπόζουσας επιρροής στην αγορά ενέργειας, θέτοντας για το σκοπό αυτόν ειδικούς
αντισταθµιστικούς όρους ή περιορισµούς στις χορηγούµενες άδειες και λαµβάνοντας κάθε αναγκαίο
ρυθµιστικό µέτρο.
8. Η άδεια επιτρέπεται να επεκτείνεται, αν αυξηθεί το δυναµικό παραγωγής ή να τροποποιείται, αν
αλλάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της.
9. Η χορήγηση άδειας παραγωγής δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαµβάνει
άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως οι άδειες
εγκατάστασης και λειτουργίας.
10. Η άδεια παραγωγής για υδροηλεκτρικά έργα χορηγείται µόνον εφόσον αυτά εντάσσονται σε
ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της οικείας
υδρολογικής λεκάνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1739/1987 (Α' 201), όπως ισχύει.
11. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής: (α) µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
ισχύος µέχρι 20 KW,
(β) εφεδρικοί σταθµοί ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, οι οποίοι
λειτουργούν µόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή
περιορισµών του Συστήµατος ή του ∆ικτύου. Αν οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς
διαφορετικούς από τους προβλεπόµενους, απαιτείται άδεια παραγωγής, (γ) σταθµοί ισχύος µέχρι
2MW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς µε σκοπούς αποκλειστικά
εκπαιδευτικούς ή πειραµατικούς, (δ) σταθµοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή µετρήσεων και για όσο χρονικό διάστηµα διεξάγονται
µετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση και (ε) πρόσωπα, στις εγκαταστάσεις ή µονάδες των οποίων
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια µε µη συµβατικές µεθόδους και ως συνέπεια άσκησης της κύριας
δραστη-ριότητάς τους, άλλης από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Με απόφαση της ΡΑΕ δηµιουργείται µητρώο εξαιρέσεων στο οποίο καταγράφονται οι περιπτώσεις
στις οποίες διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσεων εξαίρεσης. Στον Κανονισµό Αδειών
εξειδικεύεται η διαδικασία διαπίστωσης της συνδροµής των ως άνω προϋποθέσεων.

Άρθρο 133

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και της παρ. 3 για την
περίπτωση χορήγησης σχετικής παρέκκλισης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά χορηγείται, κατόπιν αίτησης των
ενδιαφεροµένων, από τη Ρ.Α.Ε. σύµφωνα µε τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό Αδειών. Στην άδεια παραγωγής
περιλαµβάνεται δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης του δυναµικού παραγωγής. Σε
περίπτωση καθυστέρησης ως προς την ένταξη του εν λόγω δυναµικού παραγωγής, µε βάση το ως
άνω χρονοδιάγραµµα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή άλλη
αντικειµενική αδυναµία, επιβάλλεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., στον κάτοχο της άδειας παραγωγής
υποχρέωση να καταβάλει αποζηµίωση ίση µε τη µη υλοποιηθείσα εξοικονόµηση κόστους ή ίση µε το
πρόσθετο κόστος που απαιτήθηκε για κάλυψη της ζήτησης. Για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου, ειδικά για άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί προ της 1ης Αυγούστου 2016, ο κάτοχος
των αδειών παραγωγής οφείλει, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2017, να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης των αδειοδοτηµένων µονάδων. Στον Κώδικα ∆ιαχείρισης των
ηλεκτρικών συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του ανωτέρω διοικητικού µέτρου. Σε περίπτωση συστηµατικής παραβίασης του
χρονοδιαγράµµατος η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µπορεί να

παρατείνεται µε τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι
που εκφεύγουν του ελέγχου του κατόχου της άδειας.
2. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 132 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού
Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές
υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά µε την καλή και εµπρόθεσµη κατασκευή και λειτουργία
του δυναµικού παραγωγής και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
αυτών.
3. Για τα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα, σύµφωνα µε την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 139 και για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται
σε ισχύ, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2021, χορηγείται στη ∆ΕΗ Α.Ε., άδεια παραγωγής για την ανακαίνιση,
την αναβάθµιση και την επέκταση υπάρχουσας συµβατικής δυναµικότητας, καθώς και την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών, σύµφωνα µε τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στον Κανονισµό Αδειών. Σε περίπτωση λήξης της άδειας που χορηγείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις,
η άδεια µπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ρ.Α.Ε., υπό την
προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους εξ ολοκλήρου πέραν του ελέγχου της ∆ΕΗ
Α.Ε.. Η πλήρης αποξήλωση των κύριων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε υφιστάµενο σταθµό
παραγωγής και η αντικατάστασή τους από νέα εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν
συνιστά υπάρχουσα δυναµικότητα, αλλά κατασκευή νέων µονάδων.
4. Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά κατάλογο στον οποίο
καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που
εκτιµάται ότι θα προκύψουν κατά την επόµενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι
ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναµικού και λαµβάνονται υπόψη οι άδειες
παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Ο ανωτέρω
κατάλογος καταρτίζεται µε βάση τις τακτικές προβλέψεις της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά και την εκτίµηση των δυνατοτήτων και της σκοπιµότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.
5. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασµού των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών,
και εφόσον η Ρ.Α.Ε. µε την απόφασή της παρ. 2 του άρθρου 108Α, έχει καθορίσει ότι οικονοµικά
αποδοτικότερος τρόπος ηλεκτροδότησης του ηλεκτρικού συστήµατος Μ.∆.Ν. είναι µέσω της
αυτόνοµης ανάπτυξής του, όταν διαπιστώνεται πρόβληµα επάρκειας ισχύος µε βάση τη διαδικασία
χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων
ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, προκηρύσσεται δηµόσιος διαγωνισµός µε
την ακόλουθη διαδικασία: (α) Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία
του διαγωνισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και
το τυχόν αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος
λαµβάνει την άδεια. (β) Έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
προσφορών, η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε µια ηµερήσια
εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες
εφηµερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συµβατικό στοιχείο
τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου κατά τα οριζόµενα στην πρόσκληση. (δ) Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί
τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισµό και χορηγεί την άδεια παραγωγής. Κατά την
αξιολόγηση των προτάσεων λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του υγιούς
ανταγωνισµού και η προστασία του περιβάλλοντος. (ε) Η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη
διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόµενες προτάσεις.
(στ) Εάν ο διαγωνισµός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ∆ΕΗ ΑΕ µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαµβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού. Για την
περίπτωση αυτή η ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Ε. µπορεί να ορίζει την απόδοση των επενδυόµενων
κεφαλαίων του έργου.
6. Αν η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και
σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης των ηλεκτρικών συστηµάτων των

Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόµενο εκδήλωσης κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασµό Μη
∆ιασυνδεδεµένου Νησιού, κατά την παρ. 5, µε απόφασή της χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη ∆ΕΗ ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται
για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυναµικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση
αυτή αποτελεί επέκταση του υφιστάµενου δυναµικού κατά την έννοια της παρ. 3. Μέχρι την 30ή
Σεπτεµβρίου του 2017, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρµογή το σχέδιο
κάλυψης εκτάκτων αναγκών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
Κώδικα ∆ιαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και να έχουν
ληφθεί οι απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, η ∆.Ε.Η. Α.Ε.
υποχρεούται σε λήψη των απαιτούµενων αδειών παραγωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση
λήψης των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις µονάδες που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.
7. Στην περίπτωση που από την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 108Α έχει διαπιστωθεί ότι η
ηλεκτροδότηση του αντίστοιχου Συστήµατος Μ.∆.Ν. µέσω της διασύνδεσης του Συστήµατος αυτού µε
το ΕΣΜΗΕ ή το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο του Ε∆∆ΗΕ, είναι, σε µακροπρόθεσµη βάση, οικονοµικά
αποδοτικότερη, σε σύγκριση µε την αυτόνοµη ανάπτυξή του, µπορεί να χορηγείται άδεια παραγωγής
για νέο δυναµικό παραγωγής µε συµβατικές µονάδες στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, µε την έννοια
που του αποδίδεται στην 536/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται µόνο για το χρονικό διάστηµα µέχρι την
ολοκλήρωση της διασύνδεσης, µε βάση το δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσής της. Μέχρι την
έκδοση της απόφασης παρ. 2 του άρθρου 108Α για την οικονοµικότητα της διασύνδεσης
συγκεκριµένου Μ.∆.Ν., άδεια παραγωγής για συµβατικές µονάδες στο εν λόγω Σύστηµα Μ.∆.Ν.
χορηγείται για τρία (3) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο εφόσον τεκµηριώνεται ανάγκη
ασφάλειας εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια παραγωγής που χορηγείται κατά το µεταβατικό
αυτό στάδιο των προηγούµενων δύο εδαφίων, θεωρείται κάλυψη έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια
της παραγράφου 6.

Άρθρο 134

Άδεια Προµήθειας και Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας
1. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και, όσον αφορά τη ∆ΕΗ ΑΕ και σε Μη
Επιλέ-γοντες Πελάτες κατά την παράγραφο 5, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 120, επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί άδεια
Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή άδεια Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την
παράγραφο 4.
«2. Οι Φορείς Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης
άδειας προµήθειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από Γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι δικαιούµενοι, οι όροι, οι
προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Εκµετάλλευσης υποδοµών Φόρτισης Η/Ο,
οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης
στοιχείων, ιδίως αναφορικά µε τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος,
η προσαρµογή των ήδη λειτουργούντων φορέων στις διατάξεις αυτής καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
σχετικό µε την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης
Η/Ο».
«3». (2). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται
από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
Κανονισµό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος Προµηθευτής: «(α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων (600.000)
ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. µε συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ», (β)
διαθέτει οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή

άσκηση δραστηριότητας προµήθειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών και (γ) έχει
την αναγκαία χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία
της αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.
«4». (3). Πέραν των προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο για τη
χορήγηση της άδειας Προµήθειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει, κατά την άσκηση της δραστηριότητας
Προµήθειας, να προσκοµίζει ικανοποιητικές µακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση
διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για έγχυση στο ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.
«5».(4). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η άδεια Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από
τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό
Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έµπορος: α) έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης µε εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, β) διαθέτει
οργανωτική και διοικητική δοµή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση
της δραστηριότητας εµπορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Αδειών και γ) έχει την
αναγκαία χρηµατοοικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της
αίτησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών.
«6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 137Α, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και σύµφωνα και µε τους όρους της απόφασης
2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγείται αποκλειστικά στη ∆.Ε.Η. Α.Ε.. άδεια για την
προµήθεια των καταναλωτών στα Αποµονωµένα Μικροδίκτυα και τα Μικρά Αποµονωµένα ∆ίκτυα.».
«7».(6). Η άσκηση δραστηριοτήτων Προµήθειας ή Εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε κράτος - µέλος
της Ε.Ε., σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία του εν λόγω κράτους - µέλους, παρέχει δικαίωµα
χορήγησης άδειας για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση
των οριζοµένων στις παραγράφους 2 και 4, σύµφωνα µε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον
Κανονισµό Αδειών, ώστε να µην εισάγονται διακρίσεις µεταξύ των Προµηθευτών που
δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική Επι- κράτεια.

Άρθρο 134A

Άδειες θερµικής ενέργειας
1. Για την παραγωγή Θερµικής Ενέργειας µε σκοπό τη διανοµή της απαιτείται Άδεια Παραγωγής
Θερµικής Ενέργειας. Η Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά
πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος
της, η θέση της εγκατάστασης και το είδος της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και προσδιορίζονται
ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις παραγωγής και διοχέτευσης της Θερµικής Ενέργειας σε ∆ίκτυο
∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 2. Για την
εγκατάσταση, διαχείριση και εκµετάλλευση ∆ικτύου ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας απαιτείται Άδεια
∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας. Η Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε.,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Άδεια ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο
σε νοµικά πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης
γεωγραφικής περιοχής και για συγκεκριµένες χρήσεις της Θερµικής Ενέργειας. Με την άδεια
καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της, η περιοχή της εγκατάστασης, το είδος της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, το πρόγραµµα κατασκευών και οι θερµικές χρήσεις για τις οποίες
προορίζεται και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της ∆ιανοµής Θερµικής
Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 3. Αν η Θερµική Ενέργεια
παράγεται από εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας, χορηγείται
Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας µαζί µε την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας. 4. Για την Παραγωγή και ∆ιανοµή

αποκλειστικά Θερµικής Ενέργειας από το ίδιο πρόσωπο, µπορεί να χορηγείται Άδεια ∆ιανοµής
Θερµικής Ενέργειας µαζί µε την Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας, µε διακριτούς όρους και
προϋποθέσεις για την κάθε δραστηριότητα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας
άδειας. 5. Για την προµήθεια Θερµικής Ενέργειας σε Πελάτες απαιτείται Άδεια Προµήθειας Θερµικής
Ενέργειας. Η Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας χορηγείται από τη Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Η Άδεια Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας χορηγείται µόνο σε νοµικά
πρόσωπα για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής. Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος της ισχύος της και η περιοχή που πρόκειται να
εξυπηρετείται και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της Προµήθειας Θερµικής
Ενέργειας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 6.α) Για τη χορήγηση Άδειας
Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 1, Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας της
παραγράφου 2, καθώς και ενιαίων αδειών των παραγράφων 3 και 4 ως προς το µέρος που αφορά
στη Θερµική Ενέργεια, λαµβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά εξειδικεύονται
περαιτέρω στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135: αα) Η προστασία της δηµόσιας υγείας και
ασφάλειας,
ββ) η προστασία του περιβάλλοντος,
γγ) η ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής/δικτύου διανοµής Θερµικής Ενέργειας, δδ) η βέλτιστη
αξιοποίηση του πρωτογενούς πόρου παραγωγής θερµότητας, εε) η δυνατότητα του αιτούντος να
υλοποιήσει το έργο µε βάση την τεχνική και οικονοµική του επάρκεια, στστ) η οικονοµική βιωσιµότητα
του έργου παραγωγής/διανοµής Θερµικής Ενέργειας, ζζ) η εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος
και η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλών προδιαγραφών στους καταναλωτές, ώστε να
διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών. β) Γ ια τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Θερµικής
Ενέργειας της παραγράφου 5, λαµβάνονται ιδίως υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά
εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135: αα) Η κατάλληλη οργανωτική και
διοικητική δοµή του αιτούντος, ώστε να διασφαλίζει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της
δραστηριότητας προµήθειας, ββ) η αναγκαία οικονοµική ευρωστία και φερεγγυότητα του αιτούντος,
όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της αίτησης. 7.α) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Παραγωγής
Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου 1, της Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας της παραγράφου
2, καθώς και ενιαίων αδειών των παραγράφων 3 και 4 ως προς το µέρος που αφορά στη Θερµική
Ενέργεια θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής: αα) Τον καθορισµό τιµολογίων και τελών σύνδεσης
ή µεθοδολογίας υπολογισµού των τιµολογίων και των τελών σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνονται
ανταγωνιστικές τιµές για τους καταναλωτές, αφού ληφθούν υπόψη οι δαπάνες για την παραγωγή και
διανοµή της Θερµικής Ενέργειας, τα λοιπά σταθερά και λειτουργικά έξοδα, τέλη και φόροι, η απόσβεση
των επενδύσεων, η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου, πλέον εύλογου κέρδους, και δαπάνες για
την τήρηση υποχρεώσεων δηµόσιου συµφέροντος, που µπορεί να επιβάλλονται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε., ββ) την έγκαιρη ανάπτυξη των µονάδων παραγωγής, των δικτύων διανοµής και λοιπών
εγκαταστάσεων, καθώς και τη συντήρηση και αξιόπιστη λειτουργία τους, σύµφωνα µε προδιαγραφές
και κανονισµούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα έργα, γγ) την
παροχή, έναντι εύλογου τιµήµατος, πρόσβασης σε τµήµα του δικτύου διανοµής Θερµικής Ενέργειας
σε άλλον κάτοχο Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Άδειας Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής και
Θερµικής Ενέργειας ή Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας, ειδικά αν η πρόσβαση σε τµήµα του
∆ικτύου ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας, η οποία
χορηγείται για γειτονική περιοχή απαιτείται για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους ή αν αυτή εξυπηρετεί
την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας προς όφελος των καταναλωτών, δδ) την πρόσβαση τρίτων για τη
χρήση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας. β) Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Προµήθειας
Θερµικής Ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως τα εξής: αα) την τήρηση τυποποιηµένων και
διαφανών όρων συναλλαγής µε τους καταναλωτές, ώστε να µη γίνονται διακρίσεις µεταξύ
καταναλωτών ή κατηγοριών καταναλωτών, ββ) τον καθορισµό τιµολογίων ή µεθοδολογιών
καθορισµού των τιµολογίων πώλησης της Θερµικής Ενέργειας στους καταναλωτές, καθ' όσο χρόνο η
δραστηριότητα της προµήθειας Θερµικής Ενέργειας ασκείται µονοπωλιακά από τον κάτοχο της Άδειας
Προµήθειας Θερµικής Ενέργειας, γγ) τη συµµόρφωση προς τα µέτρα που αφορούν την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία του καταναλωτή. 8. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η
Θερµική Ενέργεια προέρχεται από γεωθερµική ενέργεια εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης
Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας. Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας
διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από το αποδεικτικό µίσθωσης του
δικαιώµατος εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού. Οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας ∆ιανοµής

Θερµικής Ενέργειας που αφορούν σε Θερµική Ενέργεια που προέρχεται από γεωθερµική ενέργεια
εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι αιτήσεων λοιπών τεχνολογιών για την ίδια περιοχή. 9.α)
Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας µονάδες παραγωγής
θερµικής ισχύος µικρότερης των 2MW θερµικής ισχύος. Η εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής
Θερµικής Ενέργειας διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός τριάντα (30)
εργάσιµων ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. β) Εξαιρούνται από υποχρέωση λήψης
αδειών του παρόντος, οι περιπτώσεις που η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται για ίδια χρήση.
10. Αν µε βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις για τη λήψη Άδειας ∆ιανοµής Θερµικής Ενέργειας
διαπιστώνεται από τη Ρ.Α.Ε. ότι ενδιαφέρονται περισσότερα του ενός πρόσωπα για την ίδια περιοχή,
είναι δυνατόν να διενεργείται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. διαγωνισµός για τη χορήγηση της άδειας αυτής
µε σκοπό την πιο συµφέρουσα εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στην προκήρυξη του διαγωνισµού
καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων που µπορεί να είναι πρόσθετα των κριτηρίων του παρόντος νόµου. Η
προκήρυξη δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και σε δύο εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας, όπου θα κατασκευασθεί το έργο, εφόσον
υπάρχουν. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόµενο στην προκήρυξη στοιχείο
τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου σε χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη. 11. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, η εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα καθορίζονται στον Κανονισµό Αδειών του άρθρου 135, καθώς και σε
σχετικό Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται από τη Ρ.Α.Ε.. 12. Για την έκδοση των αδειών του
παρόντος άρθρου ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου 132».

Άρθρο 135

Κανονισµός Αδειών
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη
της ΡΑΕ, θεσπίζεται Κανονισµός Αδειών. Πριν από την υποβολή της γνώµης προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η ΡΑΕ διεξάγει δηµόσια διαβούλευση, κατά την
οποία καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους. Με τον Κανονισµό Αδειών
ρυθµίζονται ιδίως: (α) Το περιεχόµενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία για
τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, κυριότητας και διαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς,
προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας «και παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής
ενέργειας» και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους, οι κυρώσεις που επιβάλλονται
σε περίπτωση παραβίασης των όρων χορήγησης άδειας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια της
διαδικασίας εξέτασης της αιτήσεως ή επανεξέτασης της συµµόρφωσης του αιτούντος προς τους όρους
της χορηγηθείσας άδειας. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως στη διασφάλιση
της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης, που τίθενται κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 132, 133
και 134. (β) Ο τρόπος δηµοσιεύσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που µπορεί να υποβάλουν
αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής τους. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει η ΡΑΕ. (γ) Οι όροι,
οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί ασκήσεως των δικαιωµάτων που παρέχονται µε την άδεια. (δ) Ο
τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη ΡΑΕ της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια. (ε)
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των αδειών και προκειµένου
για τις άδειες παραγωγής και προµήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεώς
τους. (στ) Οι όροι για τη διασφάλιση της παροχής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 55 έως και 58. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 55 έως και 58, µε τον Κανονισµό Αδειών µπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να ρυθµίζει κάθε ειδικότερο τεχνικό ή
λεπτοµερειακό θέµα ως προς την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών. (ζ) Κάθε άλλη
λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των άρθρων 132, 133 και 134.

2. Με απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 38, καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση
και µεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης, αδειών προµήθειας και εµπορίας
«και παραγωγής, διανοµής και προµήθειας θερµικής ενέργειας», καθώς και τα ετήσια τέλη για τη
χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορούν να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών
του παρόντος πρόσθετες υποχρεώσεις για να αντιµετωπίζονται περιπτώσεις πολέµου ή
επιστράτευσης ή ανάγκες της άµυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεοµηνία ή
ανάγκη που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία.
4. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τη συµµόρφωση των κατόχων αδειών µε τους ανωτέρω όρους.
Οι όροι αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται µετά την έναρξη
ισχύος των αποφάσεων της παραγράφου 3.

Άρθρο 136

Απευθείας γραµµές (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)
1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας απευθείας γραµµής έχουν: (α) Οι κάτοχοι άδειας
Παραγωγής και οι κάτοχοι άδειας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να προµηθεύουν µε ηλεκτρική ενέργεια, µέσω Απευθείας Γραµµής,
τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και Επιλέγοντες Πελάτες. (β) Κάθε Επιλέγων
Πελάτης, που είναι εγκατεστηµένος στην Ελληνική Επικράτεια, προκειµένου να προµηθεύεται
ηλεκτρική ενέργεια, µέσω Απευθείας Γραµµής, από επιχειρήσεις Παραγωγής και Προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας. Η σχετική άδεια κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής χορηγείται από
τη ΡΑΕ.
2. Με τον Κανονισµό Αδειών καθορίζονται αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις,
καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής.
Κριτήριο και προϋπόθεση χορήγησης της άδειας συνιστούν, ιδίως, η προηγούµενη άρνηση
πρόσβασης στο ΕΣΜΗΕ ή στο Ε∆∆ΗΕ και η αδυναµία χορήγησης πρόσβασης µε εύλογο κόστος και
σε εύλογο χρόνο. Με τον ίδιο Κανονισµό καθορίζεται και το περιεχόµενο της άδειας, το οποίο
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, περιγραφή της Απευθείας Γραµµής, τον τρόπο και τις διαδικασίες για τη
διαχείριση και την εκµετάλλευσή της, καθώς και για τη διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων, όπου
επιτρέπεται, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, επέκτασης και
ανάκλησης της άδειας, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κατόχου της και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια, σε αναλογία προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 135. Άρνηση χορήγησης
άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραµµής επιτρέπεται, ιδίως για λόγους που σχετίζονται
µε την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και µε την προστασία των
καταναλωτών και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και
διαχείρισης Απευθείας Γραµµής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαµβάνει άλλες
άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη απευθείας
γραµµών που έχουν κατασκευαστεί πριν τις 3 Σεπτεµβρίου 2009, όταν η Απευθείας Γραµµή συνδέεται
µε το ΕΣΜΗΕ ή µε το Ε∆∆ΗΕ, µπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στην
Α∆-ΜΗΕ ΑΕ υπό τον όρο τήρησης της υποχρέωσης περί ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ή στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων περί
λογιστικού, νοµικού και λειτουργικού διαχωρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 141.
3. Η Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Απευθείας Γραµµής, κατά το µέρος που η ενέργεια αυτή
παράγεται από µονάδες παραγωγής που συνδέονται στην Απευθείας Γραµµή, δεν περιλαµβάνεται
στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπονται στους Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας και ∆ιαχείρισης Παραγωγής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Η Προµήθεια ηλεκτρικής

ενέργειας µέσω Απευθείας Γραµµής δεν αποκλείει συµπληρωµατική Προµήθεια, η οποία
περιλαµβάνει και την ταυτόχρονη Προµήθεια ή Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσω της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας από Επιλέγοντες Πελάτες.
4. Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της Απευθείας Γραµµής
καθορίζονται από τον κάτοχο της οικείας άδειας κυριότητας και διαχείρισης, υπό την αίρεση της
συµµόρφωσής του προς τους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα και τις διατάξεις του
άρθρου 47 για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των Επιλεγόντων Πελατών. Στην
περίπτωση που η Απευθείας Γραµµή συνδέεται µε το ΕΣΜΗΕ ή το Ε∆∆ΗΕ, ακολουθούνται επιπλέον
η τυποποίηση, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται στα δίκτυα αυτά, καθώς
και οι ελάχιστες απαιτήσεις του αρµόδιου ∆ιαχειριστή για την οµαλή σύνδεση και συνεργασία της
Απευθείας Γραµµής αντιστοίχως µε το ΕΣΜΗΕ ή το Ε∆∆ΗΕ, όσον αφορά την προστασία και τα
συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται θέµατα καθορισµού, όρων και προϋποθέσεων,
αδειοδότησης, ελέγχων και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
Απευθείας Γραµµής, καθώς και για τη σύνδεσή της µε το ΕΣΜΗΕ ή το Ε∆∆ΗΕ, µε την επιφύλαξη της
κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τα θέµατα αυτά για τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της Α∆-ΜΗΕ ΑΕ ή της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µπορεί να
παραχωρείται σε αυτούς η διαχείριση Απευθείας Γραµµής και, επιπλέον, η Απευθείας Γραµµή να
εντάσσεται αντιστοίχως στο ΕΣΜΗΕ ή στο Ε∆∆ΗΕ. Στην πρώτη περίπτωση, η σχετική άδεια
κυριότητας και διαχείρισης µετατρέπεται σε άδεια κυριότητας και η άδεια διαχείρισης της Απευθείας
Γραµµής χορηγείται στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή. Στη δεύτερη περίπτωση, η άδεια κυριότητας και
διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής ανακαλείται. Οι σχετικές εισηγήσεις των ∆ιαχειριστών πρέπει να
τεκµηριώνονται µε βάση την κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης ή λειτουργίας των παραπάνω δικτύων
και την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, σε σχέση µε την, κατά τα λοιπά ισοδύναµη,
κατασκευή νέων ή την ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών των δικτύων αυτών. Η ΡΑΕ, για τη
διαµόρφωση της άποψής της στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του
κατόχου της σχετικής άδειας κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, καταβάλλεται οικονοµικό αντάλλαγµα στον κάτοχο της άδειας
κυριότητας και διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής. Το οικονοµικό αντάλλαγµα καθορίζεται µε την
απόφαση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 5, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου
∆ιαχειριστή.
7. Στην περίπτωση ένταξης Απευθείας Γραµµής στο ΕΣΜΗΕ ή στο Ε∆∆ΗΕ, το αντάλλαγµα της
παραγράφου 6 καταβάλλεται εφάπαξ από τον κύριο του υπόψη δικτύου για τη µεταβίβαση σε αυτόν
της κυριότητας των έργων της Απευθείας Γραµµής και των δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους που
αυτά καταλαµβάνουν. Στην περίπτωση παραχώρησης της διαχείρισης της Απευθείας Γραµµής χωρίς
µεταβολή στην κυριότητά της, καταβάλλεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ετήσιο αντάλλαγµα, σε
αναλογία προς το αντάλλαγµα που αυτός καταβάλει στον κύριο του οικείου δικτύου για την
παραχώρηση της διαχείρισής του. Το ύψος του ανταλλάγµατος αναλογεί στην αξία των έργων της
Απευθείας Γραµµής κατά το χρόνο µεταβίβασής τους και, επιπλέον, στην περίπτωση ένταξής της στο
ΕΣΜΗΕ ή στο Ε∆∆ΗΕ, στην αξία των δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους κατά τον ίδιο χρόνο. Η
εκτίµηση της αξίας των έργων της Απευθείας Γραµµής βασίζεται στις εγκεκριµένες κατά το άρθρο 140
µεθοδολογίες και τιµολόγια πρόσβασης στο οικείο δίκτυο.

Άρθρο 137

Επιλέγοντες Πελάτες
1. Όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, µε εξαίρεση τους
καταναλωτές που είναι εγκατεστηµένοι σε Αποµονωµένα Μικροδίκτυα υπό την επιφύλαξη του άρθρου
139.

2. Προµηθευτής εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος δεν επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον ο εν λόγω πελάτης δεν θεωρείται
ως Επιλέγων Πελάτης σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία του κράτους - µέλους εγκατάστασης του
Προµηθευτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να επιβάλει την εκτέλεση της αιτούµενης σύµβασης
προµήθειας µετά από σχετικό αίτηµα του κράτους - µέλους εγκατάστασης του Προµηθευτή,
λαµβάνοντας υπόψη το κοινό συµφέρον και µετά από εξέταση της κατάστασης στις σχετικές αγορές.

Άρθρο 137Α

1. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την
απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχύει έως την πλήρη εγκατάσταση των
αναγκαίων υποδοµών, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα Μ.∆.Ν..
Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση παύει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2019. Ειδικότερα, η νήσος
Κρήτη δεν υπάγεται στο καθεστώς παρέκκλισης για τη προµήθεια και η νήσος Ρόδος απεντάσσεται
από το καθεστώς παρέκκλισης για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τη 1η Ιανουαρίου 2017. Για τα
υπόλοιπα αποµονωµένα µικροδίκτυα, η Ρ.Α.Ε., µε απόφασή της που εκδίδεται εντός τριµήνου από
την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 2 και µε βάση το περιεχόµενο της έκθεσης αυτής,
επαληθεύει το αν εξακολουθούν να υφίστανται σε κάθε δεδοµένο αποµονωµένο δίκτυο ουσιώδη
προβλήµατα που δεν επιτρέπουν το άνοιγµα της αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει την
άρση των εν λόγω προβληµάτων, αποφασίζει την απένταξη του σχετικού συστήµατος Μ.∆.Ν. από το
καθεστώς της παρέκκλισης, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές του να θεωρούνται εφεξής «Επιλέγοντες
Πελάτες». Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Ο ∆ιαχειριστής Μ.∆.Ν., από τις από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως τις 17 Φεβρουαρίου
2019, καταρτίζει σε ετήσια βάση Έκθεση, µε την οποία προσδιορίζονται, για κάθε Σύστηµα Μ.∆.Ν.: α)
κατά πόσον έχει συντελεστεί άνοιγµα της αγοράς στα Μ.∆.Ν., β) η κατάσταση των επενδύσεων σε
υποδοµές σε σχέση µε το αντίστοιχο σχέδιο, γ) τα ουσιώδη και ουσιαστικά προβλήµατα που
εξακολουθούν να υφίστανται για το άνοιγµα της αγοράς και δ) κατά πόσον τα προβλήµατα αυτά
µπορούν να αποδοθούν άµεσα στη µη ολοκλήρωση των επενδύσεων σε υποδοµές, όπως
προβλέπεται στο Κεφάλαιο 54 του Κώδικα Μ.∆.Ν.. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη
Ρ.Α.Ε., δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε την
απόφαση της παρ. 1.

Άρθρο 138

Κώδικας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες
1. Ο Κώδικας Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από γνώµη της ΡΑΕ, κατόπιν
προηγούµενης δηµόσιας διαβούλευσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με τον Κώδικα Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως: (α) Οι όροι και οι
προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συµβάσεων Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι
όροι που υποχρεωτικώς περιλαµβάνονται στις σχετικές συµβάσεις και, ιδίως, όροι προστασίας των
καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. (β) Οι περιπτώσεις στις
οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η Προµήθεια, ιδίως, όταν ο Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς την
καταβολή του τιµήµατος. (γ) Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δηµοσίευσης των όρων και των τιµολογίων

παροχής υπηρεσιών Προµήθειας, που περιλαµβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των
χρεώσεων για χρήση του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, για το Ειδικό Τέλος
ΑΠΕ και για λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις. (δ) Η συχνότητα τιµολόγησης βάσει πραγµατικής
κατανάλωσης. (ε) Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής Προµηθευτή, χωρίς οικονοµική ή
άλλη επιβάρυνση. (στ) Οι υποχρεώσεις των Προµηθευτών σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχουν στους Πελάτες τους. (ζ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια της Προµήθειας
σε Πελάτη. «η) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προµήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες.»

Άρθρο 139

Παρεκκλίσεις
.

«Με αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, κατά τα
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας αυτής.»

Άρθρο 140

Γενικά τιµολόγια και διατάξεις χρέωσης

1. Τα τιµολόγια µε βάση τα οποία οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίµηµα ή τέλος ή οποιαδήποτε
αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, µε εξαίρεση τα τιµολόγια Προµήθειας σε
Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουµένως από τη ΡΑΕ, µε την επιφύλαξη
των προβλεποµένων στο ν. 3899/2010.
2. Η ΡΑΕ αποφασίζει, έξι (6) µήνες πριν την έναρξη ισχύος τους, µετά από γνώµη των αρµόδιων
διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια, τη µεθοδολογία για τον
υπολογισµό των τιµολογίων σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων και ιδίως των τιµολογίων
πρόσβασης στο ΕΣΜΗΕ και στο Ε∆∆ΗΕ και στα Κλειστά ∆ίκτυα ∆ιανοµής, στα οποία
περιλαµβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης σε αυτά. Η µεθοδολογία τιµολόγησης καταρτίζεται
µε τρόπο που επιτρέπει την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο ΕΣΜΗΕ και στο
Ε∆∆ΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Η ΡΑΕ εγκρίνει, ένα (1) µήνα πριν την έναρξη ισχύος τους, µετά από εισήγηση των αρµόδιων
διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ, τα τιµολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων τα
οποία και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
4. Κατά την έγκριση των τιµολογίων της παραγράφου 3 πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαµβάνονται
υπόψη ιδίως: (α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν τη
λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς ή του ∆ικτύου ∆ιανοµής. (β) Οι δαπάνες για µισθούς,

ηµεροµίσθια και συναφή έξοδα. (γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των
φόρων και λοιπών τελών και δασµών. (δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.
(ε) Η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου, λαµβανοµένου υπόψη του επιχειρηµατικού κινδύνου και
του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων. (στ) Οι δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. (ζ) Οι δαπάνες για τις
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού. (η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη
της ΡΑΕ, οι κάτοχοι άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέ-ωσής τους προς παροχή υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, µπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για κατηγορίες Πελατών τα τιµολόγιά
τους, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται: (α) η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για
κάθε κάτοχο άδειας και (β) η µη ύπαρξη σταυροειδών επιδοτήσεων µεταξύ κατηγοριών Πελατών.
6. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κάθε άλλης αρµόδιας
αρχής, η ΡΑΕ επιβάλλει ρυθµιστικά µέτρα επί ζητηµάτων προµήθειας, τα οποία εξειδικεύονται στον
Κώδικα Προµήθειας και αφορούν ιδίως την τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα µέτρα αυτά
αποβλέπουν τόσο στην προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συµπεριφορές όσο και στην
πρόληψη και καταστολή πρακτικών νόθευσης του ανταγωνισµού στην προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας. Η ΡΑΕ δύναται ιδίως να επιβάλλει ειδικά ρυθµιστικά µέτρα επί των προσφερόµενων από
τις επιχειρήσεις τιµολογίων προµήθειας, ιδίως των επιχειρήσεων που κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στη
σχετική αγορά και είναι δυνατόν να ασκούν δεσπόζουσα επιρροή σε αυτή, υπό το πρίσµα του ελέγχου
του υποκείµενου κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών, των στοιχείων και παραµέτρων που
χρησιµοποιούνται για τη διαφοροποίηση των τιµολογήσεων ανά κατηγορία πελατών και της
ενδεχόµενης ύπαρξης καταχρηστικών όρων στην τιµολόγηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 141

Τήρηση λογαριασµών από κατόχους αδειών
1. Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τη νοµική µορφή τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, καταρτίζουν - υποβάλλουν σε έλεγχο και δηµοσιεύουν τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των
νόµων 3229/2004 (Α' 38) και 3301/2004 (Α' 263). Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις
ισχύουσες διατάξεις να δηµοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασµούς τους, οφείλουν να τηρούν, στα
γραφεία της έδρας τους, αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού.
2. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για καθεµία από τις
δραστηριότητες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας σε Επιλέ-γοντες Πελάτες και
προµήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως
ακριβώς θα ήταν υποχρεωµένες να πράξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφορετικές
επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και οι
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Στους λογαριασµούς αυτούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα
που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ικτύου ∆ιανοµής. Οι
επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιηµένους λογαριασµούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν
εµπίπτουν στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασµοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα.
3. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και
παθητικού και των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρµόζουν για την κατάρτιση των χωριστών
λογαριασµών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Η ΡΑΕ εγκρίνει τις αρχές και τους
κανόνες κατανοµής, οι οποίοι εφαρµόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την τροποποίησή

τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων, διασταυρούµενων επιδοτήσεων ή
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.
4. Οι ελεγκτές των Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασµούς που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από
διαφορετικές επιχειρήσεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το πιστοποιητικό του ελέγχου
τους. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται, ιδίως, στην ορθή εφαρµογή των κανόνων κατανοµής για το
διαχωρισµό των λογαριασµών και στην τήρηση της υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς
αποφυγή των διακρίσεων και των σταυροειδών επιδοτήσεων, µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων.
Μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε το πιστοποιητικό
των ελεγκτών, σχετικά µε τους χωριστούς λογαριασµούς, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ µπορεί να
προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται από το άρθρο
αυτό και για το σκοπό αυτόν έχει δικαίωµα πρόσβασης στους λογαριασµούς των επιχειρήσεων
ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Οι Ολοκληρωµένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο προσάρτηµα ή στις σηµειώσεις των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεών τους, τους εγκεκριµένους και ισχύοντες κανόνες κατανοµής, τις χωριστές
οικονοµικές καταστάσεις για κάθε δραστηριότητα, τις σηµαντικές πράξεις που έχουν πραγµατοποιήσει
µε τις Συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή µε επιχειρήσεις, στη µετοχική σύνθεση των οποίων µετέχουν οι
ίδιοι µέτοχοι, καθώς και τη σχετική µε τους χωριστούς λογαριασµούς έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφο
του προσαρτήµατος τηρείται στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού.
Συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόµων
3229/2004 και 3301/2004 που αφορούν στη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων, οι
ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέπεται από το
άρθρο αυτό, δηµοσιεύονται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Άρθρο 142

Κανόνες ασφαλείας
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θεσπίζονται κανόνες προστασίας της
ζωής, της υγείας και της περιουσίας, από κινδύνους που προέρχονται από την παραγωγή, µεταφορά,
διανοµή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, από τη χρήση της και από την εγκατάσταση, συντήρηση
ή χρήση κάθε ηλεκτρικής γραµµής ή εγκατάστασης.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής θεσπίζει ειδικές προδιαγραφές ή
υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραµµών ή εγκαταστάσεων και ορίζει τις ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση µε εγκαταστάσεις
παραγωγής, δίκτυα διανοµής, µε εξοπλισµό άµεσα συνδεδεµένων καταναλωτών, µε κυκλώµατα
διασυνδέσεων και µε απευθείας γραµµές, κατά τρόπο αντικειµενικό και χωρίς διακρίσεις, προκειµένου
να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων. Οι ως άνω κανόνες είναι σύµφωνοι µε τις
συστάσεις που εκδίδει ο Οργανισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ.

Άρθρο 143

Ειδικός Λογαριασµός

1. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 διακρίνεται σε: (α)
«Ειδικό Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου» και (β) «Ειδικό
Λογαριασµό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη- ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών».
Το πλεόνασµα ή το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών αποτελεί έσοδο ή εκροή του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου
Συστήµατος και ∆ικτύου, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.∆.Ν..
2. Η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου και η ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε., ως εκ του νόµου διαχειριστής και
λειτουργός της Αγοράς των Μ.∆.Ν., είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Οι ∆ιαχειριστές Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε.,
καταβάλλουν τα ποσά αποζηµίωσης στους αντισυµβαλλόµενούς τους κατά τις διατάξεις της
περίπτωσης θ' της παρ. 2 του άρθρου 118, και της περίπτωσης η' της παρ. 2 του άρθρου 129,
αντίστοιχα, τα οποία ανακτούν πλήρως από τον Ειδικό Λογαριασµό που διαχειρίζονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
3. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου
διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασµούς: (α) τον Υπολογαριασµό Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασµό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα. α. Έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου
είναι: (αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προµηθευτές στο πλαίσιο του Ηµερήσιου
Ενεργειακού Προγραµµατισµού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ' της παρ. 2 του άρθρου
96, για την ενέργεια από σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι συνδεδεµένοι στο ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα και ∆ίκτυο, περιλαµβανοµένων των Φ/Β Ειδικού Προγράµµατος του άρθρου 14Α του ν. 3468/
2006 (Α' 129) και των Α.Π.Ε. µε Συµβάσεις Συµψηφισµού Ενέργειας, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ' ελάχιστον το
µεσοσταθµικό µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών και να αναλογούν στην ενέργεια
που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστηµα µεταφοράς και στο δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής
χώρας και των συνδεδεµένων µε αυτά νησιών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
3468/2006, µε µεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. (ββ)
Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας
που απορροφά στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στην
ενέργεια που παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και
∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, εξαιρουµένων των εξαγωγών. Η χρέωση αυτή προσδιορίζεται βάσει
µεθοδολογίας που καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκύπτει από το
γινόµενο της ως άνω απορροφώµενης ενέργειας (MWh) επί τη διαφορά (σε /MWh) µεταξύ της τιµής
ενέργειας που διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική αγορά του διασυνδεδεµένου Συστήµατος και
∆ικτύου και της εκτιµώµενης µεσοσταθµικής τιµής αγοράς ενέργειας που θα χρεωνόταν ο
εκπρόσωπος φορτίου, βάσει του ίδιου µηχανισµού ενέργειας της αγοράς αυτής, λαµβάνοντας υπόψη
τις εκάστοτε συνθήκες και τα πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς, χωρίς τη συµµετοχή της ενέργειας
των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ηµερήσιο ενεργειακό προγραµµατισµό. Η χρέωση αυτή µεταβάλλεται
ανά περίοδο κατανοµής ή άλλη χρονική περίοδο, βάσει συγκεκριµένων παραµέτρων, όπως ιδίως η
συµµετοχή των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κάλυψη του φορτίου ή το επίπεδο της συνολικής ζήτησης.
Η µεθοδολογία µπορεί να λαµβάνει υπόψη παραµέτρους οι οποίες καθορίζονται µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παράµετροι αναθεωρούνται το
∆εκέµβριο και τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύουν για το εξάµηνο που ακολουθεί το µήνα
έγκρισης/αναθεώρησης. Η µεθοδολογία εφαρµόζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς.
«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη
2016 έως 2020, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό
(50%) της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο
τρίµηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε
τοις εκατό (65%), από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο πενήντα τοις εκατό (50%) και από την 1η

Ιανουαρίου 2020 στο τριάντα τοις εκατό (30%) της χρέωσης που προκύπτει µε την εφαρµογή της
µεθοδολογίας. Ειδικότερα για τα έτη 2018, 2019 και 2020, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό
πλεόνασµα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και
∆ικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαµβανοµένου υπόψη ειδικού αποθεµατικού ασφαλείας έκτακτων
δαπανών ποσού εβδοµήντα εκατοµµυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δηµοσιευµένου δελτίου του
Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου µε εκκαθάριση
µηνός ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, αποδίδεται κατά το επόµενο έτος στους εκπροσώπους φορτίου από
τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου. Η διαδικασία απόδοσης του πλεονάσµατος και κάθε
ειδικότερη λεπτοµέρεια καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου, µετά το σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού ασφαλείας
έκτακτων δαπανών ποσού εβδοµήντα εκατοµµυρίων (70.000.000) ευρώ». Για την προσαρµογή στις
ρυθµίσεις της παρούσας, ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Κώδικας ∆ιαχείρισης
Συστήµατος τροποποιούνται και η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον καθορισµό των παραµέτρων της
µεθοδολογίας εκδίδεται µέχρι τις 15.9.2016 και εφαρµόζεται από 1.10.2016. «Η απόφαση της ΡΑΕ για
την αναπροσαρµογή του Ε-ΤΜΕΑΡ κατά την περίπτωση αα' της παραγράφου 3β του παρόντος
άρθρου για τον Ιούνιο του έτους 2016, εκδίδεται µέχρι τις 20.10.2016, λαµβάνοντας υπόψη τα έσοδα
του λογαριασµού µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικά η απόφαση του προηγούµενου
εδαφίου γίνεται µε στόχο την εξάλειψη του λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου µέχρι το τέλος του έτους 2017, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης». «(γγ) Τα έσοδα από χρέωση που µπορεί να επιβάλεται κατ' έτος, αρχής
γενοµένης από το έτος 2018 και εφεξής, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για
τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου, σύµφωνα
µε την υποπερίπτωση ββ' της παρούσας». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ετήσια χρέωση
που επιβάλλεται ανά µονάδα ενέργειας ( /MWh), οµοιόµορφα για το σύνολο της ενέργειας αυτής. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώµης της Ρ.Α.Ε., µπορεί να
θεσπίζεται Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων από 15 έως
και 18 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι συµµετέχοντες, ο
αρµόδιος ∆ιαχειριστής, η διαδικασία επιµερισµού των Εγγυήσεων Προέλευσης στους Εκπροσώπους
φορτίου στους οποίους επιβάλλεται η ειδική χρέωση της παρούσας περίπτωσης και κατ' αναλογία της
ενέργειας επί της οποίας επιβάλλεται η χρέωση αυτή, οι δυνατότητες αγοραπωλησίας των Εγγυήσεων
Προέλευσης και θέµατα που αφορούν το διασυνοριακό εµπόριο των Εγγυήσεων Προέλευσης. Εντός
τριών (3) µηνών από την έκδοση της απόφασης αυτής, καταρτίζεται από τους Φορείς Έκδοσης των
Εγγυήσεων Προέλευσης, Κώδικας Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος υποβάλλεται προς
έγκριση στη Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε., κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, εκδίδει τον Κώδικα αυτόν
προ- βαίνοντας κατά την κρίση της στις αναγκαίες προσθήκες ή τροποποιήσεις. Με τον Κώδικα αυτόν
καθορίζονται ιδίως: α) τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στην αγορά, β) οι
διαδικασίες που εφαρµόζονται για τη διενέργεια των συναλλαγών, γ) ο τρόπος διενέργειας
δηµοπρασιών ή σύναψης διµερών συµβολαίων, δ) οι διαδικασίες παροχής εγγυήσεων και
εκκαθάρισης των συναλλαγών, ε) οι διαδικασίες και µεθοδολογίες επιβολής κυρώσεων και γ) κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα για τη λειτουργία της αγοράς αυτής. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν σχετικής
εισήγησης του αρµόδιου διαχειριστή της αγοράς, παρέχονται ειδικές εγκρίσεις και καθορίζονται
λεπτοµέρειες εφαρµογής που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της αγοράς. δδ) Ποσά που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
β. Έσοδα του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου είναι: (αα) Έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη
Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του
ηπειρωτικού συστήµατος και των συνδεδεµένων µε αυτό νησιών. Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαµβανοµένων
και των αυτοπαραγωγών, οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η
οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται µετά από
γνώµη της Ρ.Α.Ε.. Η µεθοδολογία λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά
κατηγορία Πελατών, περιλαµβανόµενων των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που
εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Ειδικά για τους
αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό

αποκλειστικά και µόνο για το τµήµα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός απορροφά από το
∆ίκτυο ή το Σύστηµα. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι
µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το 12ο µήνα εκάστου έτους προκειµένου να
εφαρµοσθεί το επόµενο ηµερολογιακό έτος, µετά από προϋπολογιστική εκτίµηση των εσόδων και
εξόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας. Οι ανωτέρω µοναδιαίες
χρεώσεις αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, τον 6ο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους για εφαρµογή
από την 1η Ιουλίου έως την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση την
εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου
Συστήµατος και ∆ικτύου εντός του έτους «, µε την επιφύλαξη της διάθεσης του ετήσιου σωρευτικού
απολογιστικού πλεονάσµατος του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ∆ιασυνδεδεµένου
Συστήµατος και ∆ικτύου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ' της
περίπτωσης α' της παρούσας». «Οι αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων, που αναπροσαρµόζουν
τις µοναδιαίες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ, γίνονται µε στόχο την εξάλειψη του λογιστικού χρέους
(άθροισµα σωρευτικού λογιστικού χρέους προηγούµενων ετών και λογιστικού ελλείµµατος τρέχοντος
έτους) του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου µέχρι το
τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο εφαρµόζονται οι αποφάσεις αυτές. Ειδικά, για το έτος
2017, η ως άνω αναπροσαρµογή των µοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ διενεργείται από τη ΡΑΕ
µε αποφάσεις που εκδίδονται το ∆εκέµβριο του έτους 2016 και τους µήνες Μάρτιο, Ιούνιο και
Σεπτέµβριο του έτους 2017 (εφεξής µήνες αναπροσαρµογής) και οι προκύπτουσες τιµές των
χρεώσεων αυτών εφαρµόζονται από την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το µήνα
αναπροσαρµογής. Κατά τους µήνες αναπροσαρµογής του προηγούµενου εδαφίου, σε περίπτωση
που η διαφορά του τρέχοντος λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου, στη βάση των τελευταίων διαθέσιµων πραγµατικών
στοιχείων, είναι µεγαλύτερη από 15 εκατοµµύρια ευρώ σε σύγκριση µε την αντίστοιχη εκτίµηση του
λογιστικού χρέους του ίδιου χρονικού σηµείου, όπως αυτό εκτιµήθηκε κατά τον προηγούµενο µήνα
αναπροσαρµογής σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η ΡΑΕ υπολογίζει το ύψος των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ
κατά τρόπο ώστε η ως άνω διαφορά να καλυφθεί στους επόµενους µήνες µέχρι και το ∆εκέµβριο του
έτους 2017 και το σωρευτικό λογιστικό χρέος του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ∆ικτύου να εξαλειφθεί µέχρι το τέλος του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2017.» Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του
ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ. Το όριο αυτό αναπροσαρµόζεται ετησίως, µε απόφαση της
Ρ.Α.Ε., σύµφωνα µε την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού
συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. (ββ) Ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις
δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που αντιστοιχούν στην
Ελλάδα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. (γγ) Τα ποσά που
εισπράττονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και αντιστοιχούν σε Ειδικό
Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος
και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Το
τέλος αυτό αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από
γνώµη της Ρ.Α.Ε.. (δδ) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον ∆ιαχειριστή Μ.∆.Ν. σε περίπτωση
πλεονάσµατος του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, που
τηρεί ο ∆ιαχειριστής Μ.∆.Ν., για τον ισοσκελισµό του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα
∆ιαχείρισης Μ.∆.Ν.. (εε) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
4. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη- ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών διαχωρίζεται
λογιστικά σε δύο Υπολογαριασµούς: (α) τον Υπολογαριασµό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον
Υπολογαριασµό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη∆ιασυνδεδεµένων Νησιών χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα
Ενισχύσεων αντίστοιχα. α. Έσοδα του Υπολογαριασµού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού
Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών είναι: (αα) Τα ποσά που
καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.∆.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήµατα
των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από τις µονάδες που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παρ.
2 του άρθρου 129. (ββ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα Μ.∆.Ν., για την
ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήµατα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από Φ/Β

Ειδικού Προγράµµατος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και από Α.Π.Ε. µε Συµβάσεις Συµψηφισµού
Ενέργειας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (γγ) Ποσά που προβλέπονται από την κείµενη
νοµοθεσία και τον Κώδικα Μ.∆.Ν.. Η ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε., ως ∆ιαχειριστής Μ.∆.Ν., υπολογίζει, σε
µηνιαία και ετήσια βάση, τα ποσά των υποπαραγράφων α' και β', σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες
Μεθοδολογίες, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μ.∆.Ν.. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες
εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών
Συστηµάτων Μη- ∆ιασυνδεµένων Νησιών. β. Έσοδα του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού
Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών είναι: (αα) Τα ποσά που
προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της κατανάλωσης των Συστηµάτων των Μη∆ιασυνδεδεµένων Νησιών όπως το τέλος αυτό ορίζεται στο εδάφιο αα' της παρ. 3.β του παρόντος
άρθρου. (ββ) Τα ποσά που καταβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς σε περίπτωση ελλείµµατος
του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, για τον ισοσκελισµό
του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μ.∆.Ν.. (γγ) Ποσά που προβλέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία και τον Κώδικα Μ.∆.Ν..
5. Ο Ειδικός Λογαριασµός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη- ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών ισοσκελίζεται
σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ.∆.Ν.. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης και
διακανονισµού συναλλαγών για τον ισοσκελισµό του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη∆ιασυνδεδεµένων Νησιών καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη∆ιασυνδεµένων Νησιών. Ο ∆ιαχειριστής Μ.∆.Ν. γνωστοποιεί στο Λειτουργό της Αγοράς αναλυτικά
στοιχεία σχετικά µε τον ισοσκελισµό του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (µηνιαίας και ετήσιας
εκκαθάρισης) που προβλέπονται στον Κώδικα Μ.∆.Ν..»

Άρθρο 143A
Υπηρεσία ∆ιακοπτόµενου Φορτίου
1. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ δύναται να συνάπτει συµβάσεις µε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάµει των
οποίων συµφωνείται η παροχή Υπηρεσίας ∆ιακοπτόµενου Φορτίου από τους καταναλωτές προς την
Α∆ΜΗΕ ΑΕ (Συµβάσεις ∆ιακοπτόµενου Φορτίου). Η Υπηρεσία ∆ιακοπτόµενου Φορτίου συνίσταται
στη συνοµολόγηση του δικαιώµατος της Α∆ΜΗΕ ΑΕ να προβαίνει µονοµερώς σε πρόσκαιρο
περιορισµό της ενεργού ισχύος των αντισυµβαλλοµένων της καταναλωτών µέχρι ενός συµφωνηµένου
ορίου, έναντι οικονοµικού αντισταθµίσµατος.
2. Οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να καταρτίσουν Συµβάσεις ∆ιακοπτόµενου Φορτίου,
οι προϋποθέσεις κατάρτισης και το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο των Συµβάσεων
∆ιακοπτόµενου Φορτίου, οι λόγοι ενεργοποίησης της Υπηρεσίας ∆ιακοπτόµενου Φορτίου, ο τρόπος
προσδιορισµού, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονοµικού
αντισταθµίσµατος των συµβαλλοµένων σε αυτές καταναλωτών, καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
προβλέπεται κείµενο πρότυπης Σύµβασης ∆ιακοπτόµενου Φορτίου, σύµφωνα µε το οποίο θα
καταρτίζονται οι σχετικές συµβάσεις.
3. Η κατάρτιση Συµβάσεων ∆ιακοπτόµενου Φορτίου δεν είναι υποχρεωτική για τους καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο:143Β

Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού

1. Σε όλες τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεµένες στο ∆ιασυνδεδεµένο
Σύστηµα και ∆ίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού. Στις ανωτέρω µονάδες
παραγωγής περιλαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι µονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ∆ίκτυο, δηλαδή τόσο οι συµβατικές µονάδες παραγωγής όσο και οι
µονάδες παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαµβάνονται οι µονάδες που
εγχέουν ενέργεια στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.
2. Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού διαφοροποιείται ανά κατηγορία µονάδων παραγωγής
(λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά
ειδικού προγράµµατος στεγών, µικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο/ βιοµάζα και ΣΗΘΥΑ (< 35 MWE) και
υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
όπου: ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ x Σ∆u x ΣΚΕu
MTAEu: Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού ανά µονάδα παραγωγής
ΒΠΠΕ: Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης Εσόδων ίσο µε 2%
Σ∆u: Συντελεστής ∆ιαφοροποίησης ανά κατηγορία µονάδων παραγωγής
ΣΚΕu Συνολικά Έσοδα της Μονάδας
Ως Συνολικά Έσοδα µιας Μονάδας Παραγωγής u (ΣΚΕu) ορίζονται:
•

•

•

•

για τις Κατανεµόµενες και τις Συµβεβληµένες Μονάδες του Μητρώου Μονάδων του Α∆ΜΗΕ, το
αλγεβρικό άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων της µονάδας που προκύπτουν ως
αποτέλεσµα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουµένων των χρεώσεων µη Συµµόρφωσης και
των χρεώσεων για µη επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής,
για τις Μονάδες Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 το αλγεβρικό άθροισµα των
πιστώσεων και χρεώσεων της µονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και
προκύπτουν ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της Συµβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας
µεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού,
για τα Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράµµατος Στεγών, η πίστωση που προκύπτει ως
αποτέλεσµα της εφαρµογής της Συµβάσεως Συµψηφισµού Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του
εκάστοτε Προµηθευτή και του Παραγωγού,
για τις Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ το αλγεβρικό άθροισµα των πιστώσεων και χρεώσεων
της µονάδας που προκύπτουν αφενός ως αποτέλεσµα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας που διενεργούνται από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα, εξαιρουµένων
των χρεώσεων µη Συµµόρφωσης και των χρεώσεων για µη επιβεβληµένες µεταβολές παραγωγής
και αφετέρου από την εφαρµογή της Συµπληρωµατικής Συµβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ µεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού.

Στα ως άνω συνολικά έσοδα συµπεριλαµβάνονται τυχόν επιβαλλόµενοι φόροι εξαιρουµένου του ΦΠΑ.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε τον υπολογισµό των Συνολικών Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής
καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Οι κατηγορίες µονάδων παραγωγής, για τις οποίες δύναται να λάβει διαφορετικές τιµές ο Σ∆
καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής

Κατανεµόµενες
και
Συµβεβληµένες
Μητρώου Μονάδων του Α∆ΜΗΕ

του

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ του άρθρου 143 του ν. 4001/2011

Λιγνιτικές Πετρελαικές Υδροηλεκτρικές Φυσικού
Αερίου

Αιολικά πάρκα στη στεριά
Αιολικά πάρκα στη θάλασσα
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά ισχύος < 100 kW
Φωτοβολταϊκά ισχύος > 100 kW
Φωτοβολταϊκά της περίπτωσης β' της παρ. 6 του
άρθρου 15 του ν. 3851/2010 ισχύος < 100 kW
Φωτοβολταϊκά Ειδικού Προγράµµατος Στεγών
Ηλιακά ισχύος < 5MW
Ηλιακά ισχύος > 5MW
Γεωθερµία Βιοαέριο/Βιοµάζα
Λοιπές Α.Π.Ε. ΣΗΘΥΑ ( < 35 MWe)

Κατανεµόµενες ΣΗΘΥΑ

ΣΗΘΥΑ µε ΦΑ > 35 MWe
- ΣΗΘΥΑ Τµήµα
ΣΗΘΥΑ µε ΦΑ > 35 MWe
- Κατανεµόµενο Τµήµα

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να
λαµβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του
εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των
κατηγοριών.
3. Οι χρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού
εισπράττονται µηνιαίως ως εξής:
α) Όσον αφορά στις Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων του Α∆ΜΗΕ, υπολογίζονται και
εισπράττονται από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε..
β) Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράµµατος στεγών υπολογίζονται και
παρακρατούνται απευθείας και µε ευθύνη του εκάστοτε προµηθευτή και αποδίδονται στην Α∆ΜΗΕ
Α.Ε..
γ) Όσον αφορά στις λοιπές Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας υπολογίζονται και παρακρατούνται
απευθείας και µε ευθύνη της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αποδίδονται στην Α∆ΜΗΕ Α.Ε..

4. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιβολή και τον τρόπο και χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους
Ασφάλειας Εφοδιασµού καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 143Γ
Ειδικός Λογαριασµός Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού
1. Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. τηρεί και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασµό Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού,
πλήρως διαχωρισµένο από τους λοιπούς λογαριασµούς της Α∆ΜΗΕ Α.Ε., µέσω του οποίου ανακτά
πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυµβαλλόµενους, σύµφωνα µε το άρθρο 143Α.
2. Έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού είναι τα έσοδα από την
επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού (ΜΤΑΕ).
3. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασµού Αποθεµατικού Ασφάλειας Εφοδιασµού χρησιµοποιούνται από
την Α∆-ΜΗΕ Α.Ε. αποκλειστικά για την καταβολή του οικονοµικού αντισταθµίσµατος στους
αντισυµβαλλοµένους της στο πλαίσιο Συµβάσεων ∆ιακοπτόµενου Φορτίου, σύµφωνα µε το άρθρο
143Α.»
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/ 2011, µετά το στοιχείο κβ', προστίθεται στοιχείο κβ1.
13. Το άρθρο 73 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό του.
14. Στο άρθρο 48 του ν. 4001/2011, µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α.
15. Το στοιχείο ιε' της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται.
16. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται.
17. Το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται στο σύνολό του.

Άρθρο 143∆
Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας
1. Θεσπίζεται «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας». Ο Μηχανισµός αυτός τίθεται σε
εφαρµογή από 1.5.2016. Η διάρκεια του Μεταβατικού Μηχανισµού Αποζηµίωσης Ευελιξίας ορίζεται,
κατά µέγιστο, σε δώδεκα (12) µήνες, ή, εάν αυτό συµβεί νωρίτερα, µέχρι την εφαρµογή µόνιµου
µηχανισµού επάρκειας ή και ευελιξίας του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις της ΡΑΕ κατά τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.
2. Ως «Μεταβατικός Μηχανισµός Αποζηµίωσης Ευελιξίας» νοείται η καταβολή στις επιλεγείσες,
σύµφωνα µε το παρόν, µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανταλλάγµατος για τη διαθεσιµότητά τους προς
παροχή της «υπηρεσίας ευελιξίας» στο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3. Ως «υπηρεσία ευελιξίας» ορίζεται η ταχεία αύξηση ή µείωση της κατανεµόµενης ισχύος της
µονάδας, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανοµής του ∆ιαχειριστή. Στην
εν λόγω έννοια συµπεριλαµβάνεται η ικανότητα της µονάδας ώστε, εντός τριών ωρών από την έκδοση
σχετικής Εντολής Κατανοµής του ∆ιαχειριστή, να ακολουθεί από θερµή κατάσταση ένα γρήγορο κύκλο
λειτουργίας, µε ανταπόκριση µεγαλύτερη από ένα προκαθορισµένο κατώφλι, το οποίο αντιστοιχεί σε
µετρούµενο ρυθµό µεταβολής της εξόδου της τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min και δυνατότητα
απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόµενες ώρες. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή

της «υπηρεσίας ευελιξίας», καθώς και λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης εξειδικεύονται
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
4. Ως «αποζηµίωση για την υπηρεσία ευελιξίας» νοείται η αµοιβή που καταβάλλεται από τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς. Το ύψος του Μοναδιαίου Τιµήµατος
Πληρωµής Ισχύος για την παροχή ευέλικτης ισχύος καθορίζεται σε σαράντα-πέντε (45) ευρώ/kW
διαθέσιµης ισχύος για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και µε ανώτατο όριο καταβολής τα δεκαπέντε(15)
εκατοµµύρια ευρώ ανά µονάδα παραγωγής. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης
δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
5. Το µέγιστο συνολικό κόστος του Μηχανισµού ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε (225) εκατοµµύρια
ευρώ. Το ανωτέρω κόστος επιµερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
6. «Υπολογισµός αποζηµίωσης»: Το ύψος της αποζηµίωσης που δύνανται καταρχήν να λαµβάνουν
οι Επιλεγέντες Παραγωγοί υπολογίζεται κατ' αντιστοιχία µε την πραγµατική διαθεσιµότητα της
µονάδας, όπως αυτή µετράται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και δηµοσιεύεται το αργότερο
τρεις µέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκ µέρους των επιλέξιµων παραγωγών
για τη συµµετοχή τους στο Μηχανισµό. Για τον υπολογισµό του συντελεστή διαθεσιµότητας των
θερµικών µονάδων που εντάσσονται στον Μηχανισµό χρησιµοποιούνται ιστορικά στοιχεία τριών (3)
ετών, ενώ για τις κατανεµόµενες υδροηλεκτρικές µονάδες στοιχεία έτους χαµηλής υδραυλικότητας,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος. Για τις ανάγκες του παρόντος
Μηχανισµού ως έτος νοείται το «Έτος Αξιοπιστίας» ως ορίζεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Συστήµατος. Το τελικώς καταβαλλόµενο ανά Παραγωγό ποσό αποζηµίωσης εκκαθαρίζεται, µε τη λήξη
της περιόδου εφαρµογής του Μηχανισµού, λαµβάνοντας υπόψιν τον «τελικό συντελεστή
διαθεσιµότητας» των µονάδων, που υπολογίζεται απολογιστικά από τον ∆ιαχειριστή βάσει των
συλλεγέντων στοιχείων για την πραγµατική διαθεσιµότητα εκάστης µονάδας, κατά τον χρόνο
εφαρµογής του Μηχανισµού. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης δύνανται να
καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Ο τελικός συντελεστής διαθεσιµότητας των
θερµικών µονάδων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιµότητα καυσίµου.
7. Ο συντελεστής διαθεσιµότητας των κατανεµόµενων υδροηλεκτρικών µονάδων EFORD
προσαρµόζεται ώστε να αντανακλά το ποσοστό της υδροηλεκτρικής παραγωγής που είναι τεχνικά
ικανή να παράσχει οποτεδήποτε την υπηρεσία ευελιξίας, ακόµη και υπό συνθήκες έτους χαµηλής
υδραυλικότητας. Ο εν λόγω συντελεστής προκύπτει από τα στοιχεία, όπως καταγράφονται από τον
∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια των τριών (3) «Ετών Αξιοπιστίας» που προηγούνται του
έτους εφαρµογής του Μηχανισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά έκαστης υδροηλεκτρικής
µονάδας στην κάλυψη της συνολικής ζήτησης, και υπολογίζεται ως εξής:
Όπου:
HCAP Ο αριθµητικός µέσος όρος του µεγέθους της µέγιστης ισχύος που συνεισέφερε η Μονάδα για
την κάλυψη του φορτίου του Συστήµατος, σταθµισµένος ως προς αυτό, όπως υπολογίζεται σύµφωνα
µε τον ακόλουθο τύπο για τα τρία προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας του τρέχοντος Έτους Αξιοπιστίας.
MQh,y Η συνολική µετρούµενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Μονάδας, σε µεγαβατώρες ανά
ώρα (MWh/h) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h του Έτους Αξιοπιστίας y. Lh,y Η συνολική
ζήτηση φορτίου του Συστήµατος σε µεγαβάτ (MW) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατανοµής h του
Έτους Αξιοπιστίας y. HCAPy Η µέση ισχύς που συνεισέφερε η Μονάδα για την κάλυψη του φορτίου
του Συστήµατος, σταθµισµένη ως προς αυτό, η οποία υπολογίζεται για κάθε Έτος Αξιοπιστίας y από
τον ανωτέρω τύπο.
8. Ως «επιλέξιµες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής» για την ένταξή τους στο Μηχανισµό θεωρούνται οι
µονάδες τεχνολογίας αεριοστροβίλου ανοικτού και συνδυασµένου κύκλου, οι κατανεµόµενες
υδροηλεκτρικές µονάδες, καθώς και µονάδα ΣΗΘ για το µέρος της ισχύος της για την οποία δεν
αµείβεται από µηχανισµό στήριξης ΑΠΕ. Για το µέγεθος της ισχύος που εντάσσεται στο Μηχανισµό,
λαµβάνονται υπόψη και τυχόν περιορισµοί στη µέγιστη ικανότητα λειτουργίας των Μονάδων που
επιβάλλονται εκ του δικτύου, βάσει και σχετικής πιστοποίησης του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.

9. Η διενέργεια των αναγκαίων εκκαθαρίσεων και χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω
Μηχανισµού, πραγµατοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
10. ∆ιαδικασία ένταξης: Για την ένταξή τους στον ανωτέρω Μηχανισµό, οι επιλέξιµες µονάδες
ηλεκτροπαραγωγής υποβάλλουν αίτηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, εντός ορισµένης
προθεσµίας και σύµφωνα µε το έντυπο-υπόδειγµα που καθορίζονται µε απόφαση της Αρχής κατόπιν
σχετικής εισήγησης από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Με την εν λόγω αίτηση, οι ενδιαφερόµενες
επιλέξιµες µονάδες δηλώνουν την ισχύ µε την οποία επιθυµούν να συµµετέχουν στο Μηχανισµό, η
οποία δύναται να είναι µικρότερη της καταρχήν διαθέσιµης ισχύος. Στο εν λόγω έντυπο-υπόδειγµα της
αίτησης περιλαµβάνονται, κατ' ελάχιστον, η επωνυµία του κατόχου της άδειας της επιλέξιµης µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής, το µέγεθος της ισχύος της µονάδας, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης που
αιτείται ο επιλέξιµος παραγωγός ως κίνητρο για την υποβολή προς τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος
αναθεωρηµένων τεχνικών δηλώσεων σε συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές για την παροχή της
«υπηρεσίας ευελιξίας», όπως αυτές θα εξειδικευτούν στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος
(«αντιπαράδειγµα»). Το αιτούµενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται από τα προσφερόµενα στο
Μηχανισµό MW ισχύος επί του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4 του παρόντος. Με την αίτησή του, ο επιλέξιµος Παραγωγός συνυποβάλλει στοιχεία
εκτιµώµενου κόστους συµµόρφωσης στις προδιαγραφές της «υπηρεσίας ευελιξίας», σε συµφωνία µε
τα οριζόµενα στην από C -1791/31.3.2016 (final) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συναφή
υπόθεση κρατικής ενίσχυσης SA 38968 (παράγραφοι 45 - 49). Εντός ενός µηνός από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο Μηχανισµό, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν
σχετικής εισήγησης του ∆ιαχειριστή, ελέγχει την αξιοπιστία του «αντιπαραδείγµατος», προς
επιβεβαίωση του χαρακτήρα κινήτρου της σχετικής αποζηµίωσης («έλεγχος αξιοπιστίας»), και εγκρίνει
την εγγραφή της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο συστηνόµενο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του
∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Με την απόφαση ένταξης στο Μηχανισµό δύναται να επιβάλλεται στις
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και η εκπλήρωση όρων ή/και πρόσθετων υποχρεώσεων που
απορρέουν από την άδεια παραγωγής τους. Ειδικότερα, προκειµένου για τις υδροηλεκτρικές µονάδες,
λαµβάνεται επιπλέον υπόψη και το εξοικονοµούµενο όφελος του Συστήµατος από την εν γένει ευέλικτη
λειτουργία τους. Προκειµένου για τις «νέες µονάδες», οι οποίες εκκινούν την εµπορική τους λειτουργία
σε χρόνο µεταγενέστερο της έναρξης του Μηχανισµού, προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής τους
στο Μηχανισµό κατόπιν αιτήµατός τους, που υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός µηνός από την
έναρξη εµπορικής λειτουργίας τους.
11. Η εγγραφή µονάδας στο «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων» του ∆ιαχειριστή νοείται ως σύναψη
σύµβασης για την παροχή της υπηρεσίας ευελιξίας. Το περιεχόµενο της εν λόγω σύµβασης δύναται
να καθορίζεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
επιλεγεισών µονάδων άρχονται από την εκκίνηση εφαρµογής του Μεταβατικού Μηχανισµού
Αποζηµίωσης Ευελιξίας, ήτοι από 1.5.2016, αλλά ενεργοποιούνται από το χρόνο εγγραφής τους στο
ως άνω «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων».
12. Αναστέλλεται από 1.1.2015 η εφαρµογή των διατάξεων των Κεφαλαίων 39 έως 46 του «Κώδικα
∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β' 103/31.1.2012) µε
εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 183 έως 186.

Άρθρο 143Ε
Κυρώσεις

Η µη συµµόρφωση των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
συµµετοχή τους στον παρόντα Μηχανισµό συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σύµφωνα
µε όσα ειδικότερα οριστούν στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά
τη λήξη του Μηχανισµού, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και η ΡΑΕ ελέγχουν τη συµµόρφωση του
παραγωγού µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια παραγωγής του, καθώς και από την
απόφαση ένταξης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η µη εκπλήρωση από τον παραγωγό των

σχετικών όρων ή/και υποχρεώσεων, δύναται να επιβάλλεται µε Απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του ∆ιαχειριστή, η επιστροφή της εκκαθαρισθείσας τελικής ενίσχυσης, σε ποσοστό από
10% έως και 100%, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παραβιαζόµενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της
παράβασης. Λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης καθορίζονται µε τον Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος. Κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής του άρθρου 143∆ και του παρόντος
καθορίζεται ή εξειδικεύεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος. Περαιτέρω παρέχεται
εξουσιοδότηση στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθµίζει κάθε
σχετικό ζήτηµα.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 144

Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προµήθειας, µεταφοράς, διανοµής,
αποθήκευσης, υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου
(ΥΦΑ) χωρίς να κατέχει σχετική άδεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική
ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο παράγει, µεταφέρει, διανέµει, προµηθεύει ή εµπορεύεται ηλεκτρική
ενέργεια χωρίς να έχει σχετικό δικαίωµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και
χρηµατική ποινή από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3. Το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να επιβάλει και τη δήµευση εν όλω ή εν µέρει των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση της παράβασης που τιµωρείται σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.

Άρθρο 145

Σύσταση Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε.

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) µέσα
σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία
«Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ» (Ε∆ΕΥ ΑΕ) (στην αγγλική «Hellenic
Hydrocarbon Resources Management SA» (H.H.R.M. S.A.)), η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, το καταστατικό της
και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α' 144) και τις διατάξεις του ν. 2289/1995
(Α' 27), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2
του κ.ν. 2190/1920 (Α' 144), και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το µετοχικό κεφάλαιο, τη
διαδικασία για αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση της µίας και µόνης µετοχής
υπέρ του ∆ηµοσίου, τα δικαιώµατα του µετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις
αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανοµή των
κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική
χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρίες
νοµοθεσία.
3. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1.
4. Για κάθε πράξη της Εταιρίας για την οποία απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο τα δικαιώµατα
των συµβολαιογράφων περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Για
τις πράξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη και για τη σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν
απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
5. Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσο ή έµµεσο
φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του ∆ηµοσίου
ή άλλου τρίτου. Επίσης απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και
απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών και άλλων προνοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου.

Άρθρο 146

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α. Η διαχείριση για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου των αποκλειστικών δικαιωµάτων του στην
αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίµνιες και
υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική ∆ηµοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά
δικαιώµατα. β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συµβάσεων που
έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το ∆ηµόσιο ή για λογαριασµό αυτού µε τρίτους. γ. Η διερεύνηση
και αξιολόγηση του δυναµικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο προγραµµατισµός της
ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναµικού αυτής. δ. Η
συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση και διαχείριση των στοιχείων και δεδοµένων
που αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών για την αποτίµηση του δυναµικού της
χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδοµένων που προκύπτουν από την
ανάπτυξη και εκµετάλλευση κοιτασµάτων και η δηµιουργία σχετικού πληροφοριακού συστήµατος. ε.
Η αιτιολογηµένη εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής των
προτεινόµενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων. στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων σύµφωνα µε τις

παραγράφους 5 έως και 9 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995. ζ. Η προετοιµασία και διεξαγωγή των
σχετικών διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και
η προβολή τους στη διεθνή σχετική αγορά. η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής στους εν λόγω
διαγωνισµούς σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. θ. Η διαπραγµάτευση των
όρων των συµβάσεων για την παραχώρηση δικαιωµάτων, έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων, καθώς και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής των σχετικών συµβάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 39 του
άρθρου 2 του ν. 2289/1995. ι. Η συνεχής και συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής
εκτέλεσης των όρων των παραπάνω συµβάσεων, καθώς και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έκθεσης σε σχέση µε την πρόοδο των
εργασιών και την τήρηση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο. ια. Η κατάρτιση Κανονισµών
Ασφαλείας και Υγιεινής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες της περίπτωσης
α', οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. ιβ. Η εκπόνηση οικονοµοτεχνικών
αποτιµήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των σχετικών επιχειρηµατικών
κινδύνων, καθώς και οικονοµοτεχνικών µελετών ανάπτυξης κοιτασµάτων µε στόχο την µεγιστοποίηση
του δηµόσιου οφέλους από τις εργασίες των επενδυτών. ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανά τριετία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan)
προγραµµατισµού και υλοποίησης των στόχων της. ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της
διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
και η γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. ιε. Εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής για διάθεση σε τρίτους µε αντάλλαγµα στοιχείων και δεδοµένων της περίπτωσης δ' του
άρθρου 146. ιστ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Προστασίας του Πολίτη/Ελληνική Ακτοφυλακή για παραχώρηση χρήσης υφιστάµενων λιµενικών
εγκαταστάσεων που θα διευκολύνουν τον ελλιµενισµό πλοίων ή άλλων πλωτών µέσων που θα
εξυπηρετούν τις υποθαλάσσιες έρευνες. ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τον καθορισµό της διαδικασίας και των
προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και εκµετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την
αποθήκευση φυσικού αερίου. Η διαχείριση για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου της ως άνω
διαδικασίας και η παρακολούθηση των σχετικών συµβάσεων.
2. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ µπορεί να συνεργάζεται µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα και φορείς, της
ηµεδαπής και της αλλοδαπής σχετικούς µε το σκοπό της.

Άρθρο 147

Μετοχικό κεφάλαιο - Έσοδα - Χρηµατοδότηση
1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε µετρητά σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Για το µετοχικό
κεφάλαιο εκδίδεται µία µετοχή υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία είναι αµεταβίβαστη. Το ∆ηµόσιο
για την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων του εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών ή το νόµιµο εκπρόσωπό τους.
2. Έσοδα της Εταιρίας είναι ιδίως:
α) Τα ποσά που εισπράττει από τη διάθεση µε αντάλλαγµα των στοιχείων και δεδοµένων που έχει
στην διάθεσή της. β) Οι τυχόν χορηγίες προς αυτήν, οι οποίες δεν µπορεί να προέρχονται από πηγές
που άµεσα ή έµµεσα έχουν σχέση µε την κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας και µε οποιονδήποτε
τρόπο να επηρεάζουν τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
«γ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ιδίως το αντάλλαγµα υπογραφής της σύµβασης (signature bonus),
το αντάλλαγµα παραγωγής (production bonus) και η ετήσια ανά στρέµµα αποζηµίωση (surface fees),

που προβλέπονται στις σχετικές συµβάσεις, οι οποίες υπογράφονται από την ίδια ή το Ελληνικό
∆ηµόσιο ή για λογαριασµό αυτού.» δ) Ποσά από κάθε άλλη νόµιµη και συµβατή µε το σκοπό της
δραστηριότητα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των ποσών που εισπράττει η Εταιρία από
την άσκηση των δραστηριοτήτων της, το ποσοστό που παρακρατεί υπέρ αυτής για το σκοπό της και
ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου στο ∆ηµόσιο.
4. Στην Εταιρία για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την
επίτευξη του σκοπού της µπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται
τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηµατοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής
χρηµατοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις
της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 148

∆ιοίκηση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) µέλη που
διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική - διοικητική τους ικανότητα
και που διαθέτουν γνώση και εµπειρία στον ενεργειακό τοµέα και κατά προτίµηση στον τοµέα της
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
2. Τα µέλη του ∆.Σ. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται σε τέσσερις, τουλάχιστον, ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας, από τις οποίες οι δύο (2) οικονοµικού περιεχοµένου. Ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών
και ∆ιαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω µέλη της Εταιρίας επιλέγονται από το Υπουργικό
Συµβούλιο και εξ αυτών, µε πράξη του Υ.Σ. διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο µπορεί να ανατίθενται
και τα καθήκοντα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Τα
λοιπά τέσσερα µέλη του ∆.Σ. διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Η θητεία όλων των µελών του ∆.Σ. είναι πενταετής και µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο φορά
σύµφωνα µε τις διαδικασίες της προηγούµενης παραγράφου.
4. Τα µέλη του ∆.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµόσιου
υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα για αδίκηµα
που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δηµόσιου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική
απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα µέλους διορίζεται αναπληρωµατικό µέλος, µε τη διαδικασία της
παραγράφου 2. Η θητεία του αναπληρωµατικού µέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
6. ∆εν διορίζονται µέλη του ∆.Σ. όσοι είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές,
υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα
στον τοµέα της έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όσα µέλη παραβαίνουν τις διατάξεις

του προηγούµενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του µέλους και περί αυτού εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Επίσης τα µέλη αυτά υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Εταιρεία το σύνολο των αποδοχών και
αποζηµιώσεων που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
7. Τα µέλη του ∆.Σ. υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α' 209), όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου και η αποζηµίωση των λοιπών µελών του ∆.Σ.. Η δαπάνη που προκαλείται από την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισµό της Εταιρίας.
9. Η εταιρεία στις σχέσεις της µε τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων,
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της. Σε περίπτωση έλλειψης, κωλύµατος ή απουσίας του
Προέδρου του ∆.Σ. της Ε∆ΕΥ ΑΕ εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο, στην περίπτωση κατά την
οποία έχουν ανατεθεί στον πρώτο τα καθήκοντα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου κατά την παράγραφο
2 του άρθρου αυτού, και σε περίπτωση έλλειψης, κωλύµατος ή απουσίας αυτού, από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µπορεί µε αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί µέλη του ∆.Σ. να ενεργούν
για λογαριασµό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία
πράξεων ή ενεργειών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.
10. Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους, µε
οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι
σύµβουλοι ή να απασχολούνται, µε ή χωρίς αµοιβή, µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη
σχέση, σε Εταιρία ή Επιχείρηση οι οποίες είτε οι ίδιες είτε µέσω άλλης επιχείρησης
δραστηριοποιούνται, άµεσα ή έµµεσα, στις περιοχές της περίπτωσης α' του άρθρου 146, στον Τοµέα
Έρευνας και εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, πρόστιµο ίσο µε το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζηµιώσεων
που έλαβε το µέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Άρθρο 149

Οικονοµικά στοιχεία
1. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς και αρχεία, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα χρήσης και να δηµοσιεύει ισολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και
τα όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της.
2. Ο έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων
γίνεται από πιστοποιηµένο ελεγκτικό όργανο. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις
δηµοσιεύονται όπως ο νόµος ορίζει και υποβάλλονται δε µαζί µε την έκθεση πεπραγµένων και τον
προϋπολογισµό του επόµενου έτους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής στον Πρόεδρο της Βουλής.

Άρθρο 150
Σύναψη συµβάσεων
(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

Άρθρο 151
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας. Με τον Κανονισµό
αυτόν ρυθµίζονται ιδίως:
α. Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρίας και οι σχετικές διαδικασίες. β. Ο τρόπος και τα όργανα
διαχείρισης των πόρων της.
γ. Οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού της, οι οποίες έχουν σχέση µε τα αντικείµενα των
κατά το άρθρο 146 δραστηριοτήτων της, ο αριθµός των αντίστοιχων θέσεων, ο οποίος δεν µπορεί
συνολικά να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25),τα απαιτούµενα για την πρόσληψη προσόντα, η
διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της, οι όροι εργασίας και τα καθήκοντα
του προσωπικού της και δ. κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω θέµα.

Άρθρο 152
Προσωπικό
1. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας της µπορεί να
αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό µέχρι δέκα (10) ατόµων, από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994
(Α' 28), µετά από δηµόσια πρόσκληση της Ε∆ΕΥ ΑΕ. Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται, κατ'
ελάχιστο, ο αριθµός, τα απαιτούµενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση Προσωπικού.
Η επιλογή των αποσπώµενων γίνεται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ.
της Ε∆ΕΥ ΑΕ. Η απόσπαση γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, µε δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3)
επιπλέον έτη. Το Προσωπικό που αποσπάται στην Ε∆ΕΥ ΑΕ λαµβάνει τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές
της οργανικής του θέσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν τους
φορείς προέλευσης. Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει διαδικασίες απόσπασης, οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξη.»
2. Με τον Κανονισµό του άρθρου 151 µπορεί να συστήνονται έως είκοσι (20) θέσεις επιστηµονικού
προσωπικού γεωεπιστηµόνων και µηχανικών, νοµικών και οικονοµικών επιστηµών µε εξειδίκευση
στην έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων και έως πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού.
Για την πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται δηµόσια πρόσκληση κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. µε την
οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία, καθώς και τα
απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η επιλογή γίνεται από τριµελή επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε∆ΕΥ. Το προσωπικό διορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας. Πριν από την έκδοση της πράξης διορισµού λαµβάνει χώρα έλεγχος
νοµιµότητας της διαδικασίας πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ.
3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών,
µετά από πρόταση του ∆.Σ. της Εταιρίας, καθορίζονται οι αποδοχές και οι κάθε είδους πρόσθετες
αποζηµιώσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
4. Τα µέλη του ∆.Σ. και το προσωπικό που υπηρετεί στην Εταιρία υπέχουν τις υποχρεώσεις
εχεµύθειας και προστασίας του επιχειρηµατικού ή και άλλων απορρήτων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Άρθρο 153
Ειδικές ρυθµίσεις
Η Ε∆ΕΥ ΑΕ µετά τη σύστασή της διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως αρχεία δεδοµένων που προκύπτουν
από ερευνητικές και παραγωγικές διαδικασίες που γίνονται στην Ελλάδα σε θέµατα
υδρογονανθράκων. Τα αρχεία αυτά παραµένουν στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και
περιέρχονται στην κατοχή της Εταιρίας για τη φύλαξη, τη διαχείρισή τους και για κάθε περαιτέρω
αξιοποίησή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι εµπιστευτικά και επιτρέπεται η δηµοσιοποίησή τους σε ειδικές
περιπτώσεις µε απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Τα αρχεία και στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν στο παρελθόν για
λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου από εργασίες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην
ελληνική επικράτεια και περιήλθαν αυτοδικαίως σε αυτό µπορεί να παραχωρούνται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην Ε∆ΕΥ ΑΕ, για φύλαξη - διαχείριση
και αξιοποίησή τους. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ορίζονται ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία παράδοσης των ανωτέρω
αρχείων και στοιχείων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ε∆ΕΥ ΑΕ, οι αναγκαίες ενέργειες για την
υλοποίηση των σκοπών αυτής γίνονται από τη ∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2289/1995 ΠΕΡΙ «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 154

1. Όπου στις διατάξεις του ν. 2289/1995 αναφέρεται «Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας» στο εξής νοείται «Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»,
«Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας» στο εξής νοείται «Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας», «Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» και «Υπουργός
Μεταφορών και Επικοινωνιών» στο εξής νοείται «Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2. Όπου στο ν. 2289/1995 αναφέρεται ∆ΕΠ - ΕΚΥ νοείται η Εταιρία που συνιστάται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 145, στην οποία από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος που
αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, όλες οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα που είχαν ανατεθεί στις
εταιρείες ∆ΕΠ και ∆ΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ βάσει του ν. 468/1976 και του ν. 2289/1995 σε συνδυασµό µε την
παρ.11 του δεύτερου άρθρου του ν. 2593/1998 και των εκτελεστικών αυτών προεδρικών διαταγµάτων
και υπουργικών αποφάσεων και αφορούν στους σκοπούς της Ε∆ΕΥ ΑΕ, περιέρχονται σε αυτήν κατ'
αποκλειστικότητα και ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2289/1995 και τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 155
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"6. Εκµισθωτής: Το ∆ηµόσιο για λογαριασµό του οποίου η Ε∆ΕΥ ΑΕ συνάπτει µε τρίτους σύµβαση
µίσθωσης."

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

"7. Εργοδότης: Το ∆ηµόσιο για λογαριασµό του οποίου η Ε∆ΕΥ ΑΕ συνάπτει µε τρίτους σύµβαση
διανοµής της παραγωγής."

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"8. Ανάδοχος: Εκείνος που συνάπτει σύµβαση µίσθωσης ή σύµβαση διανοµής της παραγωγής µε
την Ε∆ΕΥ ΑΕ, καθώς και ο σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος
δικαιοδόχος του."

Άρθρο 156
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Το δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων που υπάρχουν
στις χερσαίες, στις υπολίµνιες και υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελληνική ∆ηµοκρατία ασκεί
αντιστοίχως κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε µε το ν. 2321/1995 ανήκει
αποκλειστικά στο ∆ηµόσιο και η άσκηση του αφορά πάντοτε τη δηµόσια ωφέλεια. Η διαχείριση για
λογαριασµό του ∆ηµοσίου των δικαιωµάτων της παραγράφου αυτής ασκείται από την Ε∆ΕΥ ΑΕ.
Ως "υποθαλάσσιες περιοχές" νοούνται ο βυθός και το υπέδαφος των εσωτερικών υδάτων, της
αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (αφ`ης κηρυχθεί)
µέχρι την απόσταση των 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσης από τις οποίες µετράται το εύρος της
αιγιαλίτιδας ζώνης.

Ελλείψει συµφωνίας οριοθέτησης µε γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείµενες ή
αντικείµενες µε τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής
οικονοµικής ζώνης (αφ`ης κηρυχθεί) είναι η µέση γραµµή, κάθε σηµείο της οποίας απέχει ίση
απόσταση από τα εγγύτερα σηµεία των γραµµών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών)
από τις οποίες µετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης."

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Το δικαίωµα αναζήτησης παραχωρείται µε απόφαση της Ε∆ΕΥ ΑΕ, τα δε δικαιώµατα έρευνας και
εκµετάλλευσης µε σύµβαση κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 17 του ίδιου
άρθρου του ν. 2289/1995."

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού µπορούν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο
προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων σε περιοχή ή περιοχές της επόµενης παραγράφου για λόγους εθνικής
ασφάλειας."

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδονται
µετά από γνώµη της Ε∆ΕΥ ΑΕ και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι περιοχές
της παραγράφου 1 διαιρούνται είτε στο σύνολο είτε σε µέρος σε περιοχές οι οποίες αφ` ενός µεν
προορίζονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης, αφ`
ετέρου δε διατίθενται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.
Οι περιοχές έχουν κατά το δυνατόν σχήµα ορθογώνιο και προσδιορίζονται από γεωγραφικούς
παράλληλους ή µεσηµβρινούς και κατά περίπτωση από τις οριογραµµές της χερσαίας µεθορίου και
των ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών ή από γραµµές που πλησιάζουν αυτές τις οριογραµµές."

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ εκδίδει πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων για αναζήτηση υδρογονανθράκων που
εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στην πρόσκληση και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των ενενήντα (90) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση. Στην
πρόσκληση που µπορεί να εκδίδεται και µετά από αίτηση ενδιαφεροµένου αναφέρεται η προς
αναζήτηση περιοχή, οι όροι και οι υποχρεώσεις του αδειούχου, τα κριτήρια επιλογής του, το ύψος
του καταβλητέου παραβόλου και της εγγυητικής εκτέλεσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα σε
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προθεσµία χορηγήσεως της άδειας, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
Η Ε∆ΕΥ ΑΕ εφαρµόζει τα ανωτέρω και για την περίπτωση εκτέλεσης από εξειδικευµένες εταιρίες
σεισµικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών µεθόδων ερευνών µη αποκλειστικής χρήσης, µε
συγκεκριµένους όρους εµπορικής συνεκµετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ο κάτοχος
της άδειας αυτής εκτελεί τα σεισµικά προγράµµατα µε ίδιες δαπάνες και µε δικαίωµα πώλησης σε
τρίτους των αποτελεσµάτων των ερευνών."

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"6. Μέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην πρόσκληση, η Ε∆ΕΥ ΑΕ χορηγεί την άδεια αναζήτησης,
µε απόφαση της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και για διάρκεια µέχρι δεκαοκτώ (18) µηνών. Η προς αναζήτηση περιοχή δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 4.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα προκειµένου για την ξηρά και τα 20.000 τετραγωνικά
χιλιόµετρα προκειµένου για τη θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για την περίπτωση
εκτέλεσης σεισµικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών µεθόδων ερευνών µη αποκλειστικής
χρήσης."
7. Μετά την περίπτωση γ`της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
"Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ανακοίνωση που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποιεί τις διαθέσιµες περιοχές, καθώς και κάθε σχετική µε αυτές
ειδικότερη πληροφορία. Για κάθε σηµαντική µεταβολή των πληροφοριών αυτών δηµοσιεύεται
συµπληρωµατική ανακοίνωση."

8. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 όπου αναφέρεται "Υπουργείο Βιοµηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας" αντικαθίσταται µε "Ε∆ΕΥ ΑΕ".
9. Η παράγραφος 16 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"16. Οι κατά την παράγραφο 10 του παρόντοςΣυµβάσεις που υπογράφει η Ε∆ΕΥ ΑΕ για
λογαριασµό του ∆ηµοσίου µε τρίτους συνοµολογούνται µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην
επόµενη παράγραφο."
10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"17. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ παραχωρεί για λογαριασµό του ∆ηµοσίου το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων σύµφωνα µε τις εξής διαδικασίες:
α) Είτε µετά από διακήρυξη, για τις περιοχές της παραγράφου 4, που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία
υποβολής των προσφορών ορίζεται στη διακήρυξη και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των ενενήντα
(90) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση.
β) Είτε µετά από αίτηση ενδιαφεροµένου για περιοχή η οποία δεν περιλαµβάνεται στη διακήρυξη
σύµφωνα µε την ανωτέρω περίπτωση α`. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ, εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδει
διακήρυξη που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσµία υποβολής των προσφορών για τυχόν άλλους
ενδιαφερόµενους είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση.
γ) Είτε µε ανοιχτή πρόσκληση (open door) για εκδήλωση ενδιαφέροντος όταν η περιοχή για την
οποία ζητείται η παραχώρηση είναι διαθέσιµη σε µόνιµη βάση ή έχει αποτελέσει αντικείµενο
προηγούµενης διαδικασίας η οποία δεν κατέληξε στην υπογραφή σύµβασης µίσθωσης ή διανοµής
παραγωγής ή έχει εγκαταλειφθεί από ανάδοχο, στην περίπτωση που αυτός έχει υπαναχωρήσει από
τη σύµβαση ή καταγγείλει αυτήν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δηµοσίευση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστοποιεί τις ως άνω περιοχές µε τους
ελάχιστους βασικούς όρους των παραχωρήσεων, καθώς και κάθε σχετική µε αυτές ειδικότερη
πληροφορία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για παραχώρηση σε
περισσότερες της µίας περιοχές. Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του πρώτου και δεύτερου εξαµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.
Σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από το τέλος του εξαµήνου για τη συγκεκριµένη περιοχή, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι η συγκεκριµένη
περιοχή εξαιρείται από τις περιοχές που είναι διαθέσιµες κατά τα ανωτέρω, εφόσον βρίσκεται σε
διαδικασία παραχώρησης. Οι προσφορές αξιολογούνται και επιλέγεται η πλέον συµφέρουσα για το
∆ηµόσιο, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους και µε βάση τα κριτήρια της
πρόσκλησης.
11. Η παράγραφος 18 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"18. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών α` και β` της προηγούµενης παραγράφου, η διακήρυξη για
την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν εν
όλω ή εν µέρει το αντικείµενο της παραχώρησης, το είδος των συµβάσεων κατά την παράγραφο 14,
τους όρους και τα κριτήρια συµµετοχής, όπως η ελάχιστη οικονοµική δυνατότητα και η τεχνική
ικανότητα του προσφέροντος, η προηγούµενη πείρα του στον τοµέα έρευνας και εκµετάλλευσης

υδρογονανθράκων, η επιτυχής εκτέλεση τέτοιων έργων στο πλαίσιο προηγούµενης άδειας, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο όρο και προϋπόθεση."
12. Η παράγραφος 19 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"19. Στη διακήρυξη καθορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής και τα σηµεία συναγωνισµού, στα
οποία περιλαµβάνεται το προσφερόµενο από τους ενδιαφερόµενους µίσθωµα, προκειµένου για
σύµβαση µίσθωσης ή το προσφερόµενο στον εργοδότη µερίδιο επί των παραχθησοµένων
υδρογονανθράκων, προκειµένου για σύµβαση διανοµής της παραγωγής, αντάλλαγµα υπογραφής
της σύµβασης (signature bonus), καθώς και αντάλλαγµα παραγωγής (production bonus). Στη
διακήρυξη µπορεί να προβλέπεται επίσης η καταβολή κατά το στάδιο των ερευνών και
εκµετάλλευσης ετήσιας αποζηµίωσης η οποία καθορίζεται ανά στρέµµα (surface fees)."
13. Η παράγραφος 20 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"20. Με τη διακήρυξη καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των προσφορών, τα συνοδεύοντα αυτήν
απαραίτητα στοιχεία, το ύψος του καταβλητέου παραβόλου για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, τέλος
για επιµόρφωση του σχετικού µε τον τοµέα ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, καθώς
και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την επιλογή του
Αναδόχου."
14. Στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 στην τρίτη σειρά, η φράση "κατά την παρ. 9
του άρθρου 5" αντικαθίσταται µε τη φράση "κατά την παρ. 8 του άρθρου 5" και στην τελευταία σειρά
η φράση "1 έως και 3 του παρόντος" αντικαθίσταται µε τη φράση "1 έως και 2 του παρόντος".
15. Στην παράγραφο 32 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 στην τέταρτη σειρά, η φράση
"παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5" αντικαθίσταται µε τη φράση "παραγράφους 8 έως και 14
του άρθρου 5" και στην ένατη σειρά η φράση "στο άρθρο 9 παρ. 2 περιπτώσεις α` έως και ι` του
παρόντος" αντικαθίσταται µε τη φράση "στο άρθρο 9 παρ. 5...".
16. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 35 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 στη δεύτερη σειρά, η
φράση "στο άρθρο 9 παρ.2, περιπτώσεις α` έως και ι`" αντικαθίσταται µε τη φράση "στο άρθρο 9
παρ. 5...".
17. Στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 39 η οποία έχει ως εξής:
"39. ΟιΣυµβάσεις της παραγράφου 10 υπογράφονται από την Ε∆ΕΥ ΑΕ και τον Ανάδοχο και
υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για έγκριση από τον
Υπουργό. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι εν λόγωΣυµβάσεις είναι απολύτως άκυρες και δεν παράγουν
κανένα έννοµο αποτέλεσµα."

Άρθρο 157

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2289/1995 προστίθεται στο τέλος εδάφιο ως εξής:
"Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ηµοσίου δεν µπορεί να ασκείται από την Ε∆ΕΥ ΑΕ."

Άρθρο 158
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η διάρκεια του σταδίου ερευνών προσδιορίζεται στη σύµβαση, δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7)
έτη για χερσαίες περιοχές και τα οκτώ (8) έτη για θαλάσσιες περιοχές και αρχίζει από τηνΈναρξη
ισχύος της σύµβασης. Το στάδιο ερευνών διαιρείται σε φάσεις που ορίζονται στη σύµβαση."
2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"13. Η διάρκεια του σταδίου εκµετάλλευσης µπορεί να παραταθεί έως και δύο πενταετίες, µετά από
εισήγηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ, όταν αποδεδειγµένα η προβλεπόµενη διάρκεια δεν επαρκεί για την
ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων, µε επαναδιαπραγµάτευση των όρων της σύµβασης και
υπογραφή νέας σύµβασης, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τεκµηριώσει την αίτηση του και ως προς τη διάρκεια της παράτασης."
3. Η παράγραφος 15 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"15. Εάν κοίτασµα υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της συµβατικής περιοχής του
Αναδόχου, σε συµβατική περιοχή άλλου Αναδόχου και για την καλύτερη και πιο οικονοµική έρευνα και
εκµετάλλευση ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών βάσει ενιαίου προγράµµατος, ο
Εκµισθωτής ή Εργοδότης καλεί τους Αναδόχους να υποβάλλουν για έγκριση µέσα σε ορισµένη
προθεσµία ενιαίο πρόγραµµα έρευνας και εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος.
Εάν η περιοχή στην οποία επεκτείνεται το κοίτασµα δεν έχει παραχωρηθεί σε τρίτο, τότε η περιοχή
αυτή παραχωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Εάν οι Ανάδοχοι δεν υποβάλλουν πρόγραµµα µέσα στην ανωτέρω τασσόµενη προθεσµία, ο
Εκµισθωτής ή Εργοδότης δύναται να καταγγείλει τις σχετικές Συµβάσεις."
4. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 του ν. 2289/1995 η φράση "κατά την παράγραφο 16"
αντικαθίσταται µε τη φράση "κατά την παράγραφο 15".

Άρθρο 159
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"8. Ο Ανάδοχος και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι που αυτός χρησιµοποιεί δύνανται να απασχολούν
στην Ελλάδα αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, σε εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση."
2. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 2289/1995 η φράση "παρέχουν άδειες εισόδου, παραµονής,
κυκλοφορίας και εργασίας" αντικαθίσταται µε τη φράση "θεωρήσεις εισόδου και άδειες παραµονής και
εργασίας".

Άρθρο: 160
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να µεταβιβάζει εν όλω ή κατά ποσοστό τα συµβατικά δικαιώµατα και τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε ανεξάρτητο τρίτο µόνο ύστερα από έγγραφη συναίνεση του
Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Ο Εκµισθωτής ή ο Εργοδότης µπορεί να αρνηθεί τη συναίνεση αν συντρέχουν οι λόγοι της
παραγράφου 2 του άρθρου 4, καθώς και αν ο ανεξάρτητος τρίτος δεν πληροί τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2. Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης µπορεί να θέσει
οποιουσδήποτε όρους στον Ανάδοχο για τη διασφάλιση των ιδίων συµφερόντων.

Το ∆ηµόσιο δύναται να ασκήσει δικαίωµα πρώτης προτίµησης σε περίπτωση υποκατάστασης ή
µεταβίβασης ποσοστών του Αναδόχου.
Η συναίνεση αυτή απαιτείται και όταν µεταβιβάζεται η συγγενής επιχείρηση που ελέγχει τον Ανάδοχο."

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο Ανάδοχος δικαιούται ύστερα από έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να µεταβιβάζει εν όλω ή ποσοστό τα
συµβατικά δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε συγγενή επιχείρηση υπό τον όρο ότι θα
παραµείνει εις ολόκληρον υπεύθυνος µαζί µε την αποκτώσα συγγενή επιχείρηση έναντι του
Εκµισθωτή ή Εργοδότη για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Η συναίνεση και έγκριση
είναι δυνατόν να µην δοθεί αν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2, καθώς και αν η
συγγενής δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2."

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"6. Αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε µέλος δικαιούται να
µεταβιβάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση σε άλλο µέλος της
κοινοπραξίας, ύστερα από έγγραφη συναίνεση του Εκµισθωτή ή Εργοδότη και έγκριση από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το ∆ηµόσιο δύναται να ασκήσει δικαίωµα πρώτης προτίµησης σε περίπτωση υποκατάστασης ή
µεταβίβασης ποσοστών του Αναδόχου."

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο Εκµισθωτής ή ο Εργοδότης µε τα αρµόδια όργανα ή και άλλα ειδικά εξουσιοδοτηµένα από αυτόν
πρόσωπα ελέγχει και εγκρίνει τα προγράµµατα εργασιών και τις κάθε είδους δαπάνες και προµήθειες
υλικών και υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση τους. Επίσης, ελέγχει τα λογιστικά βιβλία
και στοιχεία του Αναδόχου για να διαπιστώσει την αλήθεια των εγγραφών σε αυτά και τη δικαιολόγηση
των δαπανών σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής επιχειρηµατικής πρακτικής. Οι διαδικασίες
ελέγχου και εγκρίσεως, οι συνέπειες έγκρισης ή µη των σχετικών προγραµµάτων και δαπανών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται αναλυτικά στην οικεία σύµβαση."
5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995 στην τέταρτη σειρά, η
φράση "του άρθρου 9 παρ.2 περιπτώσεις α` έως και ι`" αντικαθίσταται µε τη φράση "του άρθρου 9
παρ. 5...".

Άρθρο 161
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήµατος µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και
σε περιφερειακό φόρο µε συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καµία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη
εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου."

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής του περιφερειακού φόρου, η διαδικασία
βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και κάθε σχετική µε αυτόν αναγκαία λεπτοµέρεια."

Άρθρο 162
1. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 διαγράφεται η φράση "καθώς
και της τυχόν καταβληθείσας στρεµµατικής αποζηµίωσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 στη δεύτερη σειρά, η φράση "και των
παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου" αντικαθίσταται µε τη φράση "και των παραγράφων 1
έως και 6 του παρόντος άρθρου...".

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 στην όγδοη σειρά, η φράση "κατά τις
παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 7..." αντικαθίσταται µε τη φράση "κατά τις παραγράφους 4 έως
και 8 του άρθρου 7...".

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"10. Οι αµοιβές συµβολαιογράφων για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών του Αναδόχου που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και τα δικαιώµατα έµµισθων και
άµισθων υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή ή τη µεταγραφή των δικαιοπραξιών αυτών δεν µπορούν
να υπερβούν για κάθε περίπτωση το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών."

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"13. Κάθε διαφορά από το παρόν, συµβατική ή αδικοπρακτική, επιλύεται από διαιτητικό δικαστήριο
κατά το ν. 2735/1999 περί διεθνούς εµπορικής ∆ιαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο
σύστηµα∆ιαιτησίας, όπως ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (International Chamber of Commerce
(ICC)), ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς∆ιαιτησίας Λονδίνου (London Court of International Arbitration),
Ινστιτούτο∆ιαιτησίας του Εµπορικού Επιµελητηρίου της Στοκχόλµης (Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce), κατ` αποκλεισµό της τακτικής δικαιοδοσίας των ελληνικών
δικαστηρίων.
Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο διαιτητές, οριζόµενους από τα µέρη και έναν επιδιαιτητή
οριζόµενο από αυτούς.
Ως τόπος διεξαγωγής της∆ιαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα διαδικασίας η ελληνική.
Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό."

Άρθρο 163

1. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Γ` διαγράφεται η φράση "∆ιατάξεις για τη ∆ΕΠ - ΕΚΥ".

2. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 που αναριθµείται σε 11 αντικαθίσταται ως εξής:
"Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραχώρηση χρήσης δηµόσιων κτηµάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας
περιοχής - θαλάσσιες εγκαταστάσεις και κατασκευές - Εκµετάλλευση υδρογονανθράκων
υφαλοκρηπίδας ή αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης - Εγκαταστάσεις εντός των χωρικών υδάτων".

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 µετά τη λέξη
"νησίδας" προστίθεται φράση ως εξής: "σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α` 285) "Αιγιαλός,
παραλία και άλλες διατάξεις "".

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 διαγράφεται η φράση "ή τη ∆ΕΠ-ΕΚΥ"

5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"12. Γύρω από τις µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας
ή της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, δηµιουργείται ζώνη ασφαλείας πεντακοσίων (500) µέτρων που
υπολογίζεται από τα ακραία σηµεία των εγκαταστάσεων ή κατασκευών αυτών. Η ζώνη ασφαλείας µε
τις σε αυτήν εγκαταστάσεις και κατασκευές, ο υπερκείµενος εναέριος χώρος και ο υποκείµενος
θαλάσσιος χώρος είναι χώροι απαραβίαστοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του
Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µειώνεται σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις η έκταση της ζώνης ασφαλείας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (1982), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2321/1995 (Α` 136).
Η είσοδος πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγηµάτων απαγορεύεται χωρίς ειδική άδεια, η οποία
χορηγείται στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας στα αεροσκάφη µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µηνών και µε χρηµατική
ποινή."

6. Στις παραγράφους 16,18 και 19 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 η φράση "θαλάσσιας οικονοµικής
ζώνης της χώρας" αντικαθίσταται µε τη φράση "αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης της χώρας".

7. Η παράγραφος 17 του άρθρου 12 του ν. 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
"17. Η αστυνόµευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονοµικής
ζώνης, στις µόνιµες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της
αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από το Λιµενικό Σώµα. Με αίτηση του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας διαθέτει την αναγκαία ένοπλη δύναµη για
ενίσχυση των οργάνων του Λιµενικού Σώµατος."

Άρθρο 164
Μετά το άρθρο 12 του ν. 2289/1995 προστίθεται νέο άρθρο 12Α, ως εξής:

"Άρθρο 12Α

Μέτρα Ασφαλείας - Προστασία του Περιβάλλοντος Ποινικές και∆ιοικητικές κυρώσεις Κοινωνική Ασφάλιση

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ, θεσπίζονται Κανονισµοί εκτέλεσης
των κάθε φύσης εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων,
περιλαµβανοµένης της κατασκευής των κάθε φύσης εγκαταστάσεων, των δεξαµενών αποθήκευσης
και των αγωγών, της διενέργειας των γεωτρήσεων και της σφράγισης των φρεάτων, µε σκοπό τη λήψη
κάθε φύσης µέτρων ασφαλείας προσώπων ή πραγµάτων, παρεµπόδιση της ρύπανσης ή µόλυνσης
του περιβάλλοντος, προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοΐας, των
αρχαιοτήτων γενικά, των ιστορικών τόπων, των τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και άλλων
δραστηριοτήτων εντός των περιοχών εκµετάλλευσης. Με τη σύµβαση προβλέπεται ότι µέχρι την
έκδοση των Κανονισµών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό οι εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις ανάλογων νοµοθετικών προβλέψεων του εθνικού δικαίου ή
των Κανονισµών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κάθε Ανάδοχος οφείλει να διεξάγει τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων µε δέοντα και ασφαλή
τρόπο σύµφωνα µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καθώς και να συµµορφώνεται µε τους
Κανονισµούς και κάθε σχετική νοµοθεσία που ρυθµίζει θέµατα ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζοµένων και προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οφείλει µεταξύ άλλων να:

α) ∆ιασφαλίζει ότι τα υλικά, προµήθειες, µηχανήµατα, κατασκευές, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούνται από αυτόν ή από υπεργολάβους του είναι σύµφωνα µε τα γενικά αποδεκτά
πρότυπα στη διεθνή πετρελαϊκή βιοµηχανία και είναι δεόντως κατασκευασµένα, διατηρούµενα σε καλή
λειτουργική κατάσταση.

β) Χρησιµοποιεί µε βιώσιµο τρόπο τους φυσικούς πόρους της περιοχής που περιλαµβάνεται στην
άδεια που χορηγήθηκε.

γ) Αποτρέπει τις ζηµίες στους παραγωγικούς σχηµατισµούς και διασφαλίζει ότι οι υδρογονάνθρακες
που ανακαλύφθηκαν, η ιλύς ή οποιαδήποτε άλλα ρευστά ή ουσίες δεν διαρρέουν ή απορρίπτονται.

δ) Αποτρέπει ζηµίες σε στρώµατα υδρογονανθράκων και υδροφόρα στρώµατα που είναι
παρακείµενα σε παραγωγικό σχηµατισµό ή σχηµατισµούς και αποτρέπει το νερό από το να εισέρχεται
σε οποιαδήποτε στρώµατα υδρογονανθράκων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται
µέθοδοι εισπίεσης νερού για επιχειρήσεις δευτερογενούς απόληψης ή η εισπίεση νερού εφαρµόζεται
για οποιονδήποτε άλλο λόγο σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές διεθνείς πρακτικές της πετρελαϊκής
βιοµηχανίας.

ε) Αποθηκεύει ορθά τους υδρογονάνθρακες σε δοχεία που έχουν κατασκευαστεί γι` αυτόν το σκοπό
και δεν αποθηκεύει αργό πετρέλαιο σε χωµάτινη δεξαµενή παρά µόνο προσωρινά σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.

στ) Εφαρµόζει την κείµενη νοµοθεσία περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων σε σχέση µε τα
απόβλητα των υδρογονανθράκων.

ζ) ∆ιασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων διενεργούνται µε περιβαλλοντικά αποδεκτό
και ασφαλή τρόπο που είναι συµβατός µε την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και την
ορθή πρακτική της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας και ασκεί γι` αυτόν το σκοπό αποτελεσµατικό
έλεγχο.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε να περιορίσει στο
ελάχιστο κάθε περιβαλλοντική ρύπανση ή ζηµία στα νερά, στο έδαφος ή στην ατµόσφαιρα που µπορεί
να προκληθεί σε σχέση µε τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων. Σε περίπτωση που ο Εκµισθωτής
ή Εργοδότης κρίνει ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί ή
δραστηριότητες που διεξάγονται δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία τρίτου
προσώπου ή ρυπαίνουν ή επιφέρουν ζηµία στο περιβάλλον, στην πανίδα, στη χλωρίδα ή στους
θαλάσσιους οργανισµούς, ζητά από τον Ανάδοχο να λάβει διορθωτικά µέτρα, εντός εύλογης χρονικής
περιόδου και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία στο περιβάλλον. Ο Εκµισθωτής ή Εργοδότης
µπορεί επίσης να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών δικαιωµάτων του Αναδόχου έως ότου
αυτός λάβει όλα τα διορθωτικά µέτρα και να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζηµία.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασµός της γεώτρησης και η διενέργεια των
γεωτρητικών εργασιών, στις οποίες περιλαµβάνονται η θωράκιση της, η επένδυση της, η τσιµέντωσή
της, οι εργασίες σφραγίσµατος της και ο καθορισµός αποστάσεων µεταξύ των γεωτρήσεων συνάδουν
µε τις γενικώς αποδεκτές πρακτικές της διεθνούς πετρελαϊκής βιοµηχανίας, καθώς και µε την κείµενη
νοµοθεσία περί ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

5. Με σκοπό τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να επιβάλλει την κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται

από τον Υπουργό µετά από εισήγηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ ή εναλλακτικά ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε διεθνή
οίκο κατά παντός κινδύνου.

6. Από το περιερχόµενο στην Ε∆ΕΥ ΑΕ, δυνάµει συµβάσεων του παρόντος, µίσθωµα ή µερίδιο
παραγωγής, ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) κατ` έτος κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό
λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το προϊόν του
λογαριασµού διατίθεται για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης που τυχόν προκαλείται από δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων
καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες που έχουν σχέση µε κάθε είδους
εκµετάλλευση ή χρήση ενεργειακών πηγών ή πόρων.

7. Όποιος αναζητεί, ερευνά ή εκµεταλλεύεται υδρογονάνθρακες χωρίς άδεια ή παροχή τέτοιου
δικαιώµατος κατά τις διατάξεις του παρόντος, τιµωρείται µε φυλάκιση δύο (2) τουλάχιστον µηνών και
µε χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000) ευρώ. Οι υδρογονάνθρακες που έχουν παράνοµα εξορυχτεί περιέρχονται αυτοδίκαια στην
κυριότητα του ∆ηµοσίου.

8. Επιβάλλεται διοικητική κύρωση ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλη διοικητική, αστική ή ποινική
κύρωση κατά των ενεργούντων αναζήτηση, έρευνα ή εκµετάλλευση υδρογονανθράκων κατά
παράβαση των Κανονισµών της παραγράφου 1. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από κλήση προς ακρόαση του
ενδιαφεροµένου. Προκειµένου για παραβάσεις εξαιτίας των οποίων επήλθε ρύπανση ή µόλυνση της
θάλασσας, βλάβη της θαλάσσιας χλωρίδας ή πανίδας ή της αλιείας ή για παραβάσεις µέτρων
ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και υποθαλάσσιων εργασιών επιβάλλονται πρόστιµα µε αποφάσεις των
αρµόδιων λιµενικών αρχών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.

9. Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστηρίων κατά των ανωτέρω
αποφάσεων, που ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση τους. Τα ποσά
των προστίµων εισπράττονται κατά τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.

10. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε αιτιολογηµένη απόφαση του,
διατάσσει µετά από κλήση του θιγόµενου σε ακρόαση, την παύση των εργασιών αναζήτησης, έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, εφόσον διεξάγονται κατά παράβαση του παρόντος νόµου ή και
των Κανονισµών της παραγράφου 1. Για την εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ζητείται η συνδροµή
των αρµόδιων αστυνοµικών ή λιµενικών αρχών ή κάθε άλλης αρχής.

11. Εργασία παρεχόµενη σε εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων εκτός των τοπικών
ορίων ασφάλισης του απασχολούµενου προσωπικού στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε άλλο
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται για την εφαρµογή της οικείας περί κοινωνικής ασφάλισης

νοµοθεσίας ότι παρέχεται µέσα στην πλησιέστερη περιοχή ασφαλίσεως του αντίστοιχου οργανισµού
κοινωνικής ασφάλισης.

12. Για το Προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο και τους εργολάβους ή τους
υπεργολάβους για τους σκοπούς των κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 39 του άρθρου
2 και 3 έως 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόµενων συµβάσεων, δεν έχουν εφαρµογή οι
προβλέπουσες µειωµένες εισφορές εργοδότη προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις των:

α) άρθρου 6 του ν.3213/1955 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί µέτρων
προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας",

β) άρθρου 5 του ν.2861/1954 "περί µέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιοµηχανικών και άλλων
εγχωρίων προϊόντων",

γ) άρθρου 16 του ν.δ. 1312/1972 "περί νέων µέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως",
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.δ. 1377/1973 και

δ) άρθρου 10 του ν.289/1976 "περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραµεθορίων περιοχών
και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΘΡΑ 165-175)

Άρθρο 165
∆ιαδροµή και εγκατάσταση αγωγού
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η
διαδροµή και η εγκατάσταση του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και των τυχόν
διακλαδώσεών του, καθώς και η εγκατάσταση των συστατικών και των παραρτηµάτων τους, για την
κατασκευή του οποίου υπογράφηκε η Τριµερής ∆ιακρατική Συµφωνία που κυρώθηκε µε το ν.
3558/2007 (Α' 101). Για το υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού και τις πλωτές εγκαταστάσεις, η διαδροµή
και η εγκατάσταση αυτού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται όροι και περιορισµοί για τη
ναυσιπλοΐα.
2. Το έργο της κατασκευής, εγκατάστασης και εκµετάλλευσης του αγωγού είναι έργο εθνικής
σηµασίας, δηµόσιας ωφέλειας και γενικά δηµόσιου συµφέροντος.

Άρθρο 166
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, απαγορεύσεις, καταβολή ποσοστού αγοραίας αξίας
1. Κύριοι ή νοµείς ή κάτοχοι από οποιαδήποτε έννοµη αιτία αγροτικών ή αστικών ακινήτων ή δασών
ή δασικών εκτάσεων υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη και κατασκευή υπόγειων σηράγγων στο
αναγκαίο βάθος για την εγκατάσταση του αγωγού, καθώς επίσης και οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την
κατασκευή, χρήση, επισκευή και επιστασία για τη συντήρηση του έργου αυτού.
«2. Στα ακίνητα της προηγούµενης παραγράφου απαγορεύεται σε ζώνη πλάτους πέντε (5) µέτρων
αριστερά και πέντε (5) µέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού, σε ζώνη πλάτους 0,50 µ. αριστερά
και 0,50 µ. δεξιά από τον άξονα του καλωδίου των οπτικών ινών, στις περιπτώσεις διέλευσης του
αγωγού µε τη µέθοδο της οριζόντιας κατευθυνόµενης διάτρησης και του καλωδίου της καθοδικής
προστασίας του αγωγού, καθώς και σε επιφάνεια εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων στο σηµείο
απόληξης του καλωδίου καθοδικής προστασίας, η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των ανόδων,
όπως αυτές (ζώνες και επιφάνεια) εµφαίνονται στα επί µέρους κτηµατολογικά διαγράµµατα, η κάθε
είδους υπόγεια εγκατάσταση, η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα ή διαγώνια κάθε είδους
σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 µ., η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων, η
δηµιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων, των οποίων το ριζικό σύστηµα εισχωρεί σε
βάθος µεγαλύτερο των 0,60 µ., καθώς και η αλλοίωση της µορφολογίας της επιφάνειας του εδάφους
µε οποιονδήποτε τρόπο.».
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιβάλλεται, όταν
κρίνεται αναγκαία, η προσωρινή κατάληψη και χρησιµοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και
άλλης εδαφικής ζώνης, που ευρίσκεται σε επαφή µε τη µία ή και τις δύο ζώνες των πέντε (5) µέτρων
της παραγράφου 2 και της οποίας το ενιαίο ή κατά τµήµατα συνολικό πλάτος δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα είκοσι δύο (22) µέτρα. Στα τµήµατα του αγωγού, τα οποία κατασκευάζονται µε σύστηµα διπλής
σωλήνωσης, παρεµβάλλεται µεταξύ αυτών ζώνη πλάτους µέχρι πέντε (5) µέτρων, οι δε ανωτέρω
ζώνες των πέντε (5) µέτρων εκατέρωθεν του αγωγού υπολογίζονται από τον άξονα κάθε σωλήνωσης.
Στην περίπτωση αυτή το συνολικό πλάτος της ζώνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) µέτρα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
καθορίζεται η αγοραία αξία των εκτάσεων των παραγράφων 2 και 3 και καταβάλλεται στο δικαιούχο
ως αποζηµίωση το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής. Αν υφίσταται επικαρπία επ' αυτών, το ήµισυ
του προηγούµενου ποσοστού δικαιούται ο ψιλός κύριος και το άλλο ήµισυ ο επικαρπωτής, στους
οποίους καταβάλλεται µετά από τη δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων.
«5. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης της
παραγράφου 4 για τον καθορισµό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη διαδροµή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή
κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.»
6. Τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζηµίωση στους δικαιούχους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4,
καθώς και η προβλεπόµενη στο άρθρο 168 αποζηµίωση, δεν υπόκεινται σε φόρο, κρατήσεις ή τέλος
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε άλλου.

Άρθρο 167
Περιορισµοί δόµησης

1. Στα ακίνητα του άρθρου 166, τα οποία ευρίσκονται εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως,
απαγορεύεται κάθε είδους δόµηση: α) σε ζώνη πλάτους είκοσι (20) µέτρων αριστερά και είκοσι (20)

µέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού και β) σε ζώνη πλάτους 0,50 µ. αριστερά και 0,50 µ. δεξιά
από τον άξονα του καλωδίου της οπτικής ίνας, σε περίπτωση διέλευσης του αγωγού µε τη µέθοδο της
οριζόντιας κατευθυνόµενης διάτρησης και του καλωδίου της καθοδικής προστασίας του αγωγού,
καθώς και επιφανείας µέχρι των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων που προορίζεται για την
τοποθέτηση της ανόδου στο σηµείο απόληξης του καλωδίου καθοδικής προστασίας.».
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να µειώνεται
ή να αυξάνεται το πλάτος συγκεκριµένης ζώνης κατά περιοχή, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του έργου.

Άρθρο 168
Αποζηµίωση δικαιούχων

1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκµετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζηµιές στα τυχόν
επικείµενα κτίσµατα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους εγκαταστάσεις επ' αυτού, όπως
και για τις απαγορεύσεις και δεσµεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και
3 του άρθρου 166 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 167, καταβάλλεται στον δικαιούχο, κατά το
µέτρο της βλάβης που αυτός υφίσταται, χρηµατική αποζηµίωση, η οποία συνίσταται στην πλήρη
αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2882/2001 (Α' 17), όπως ισχύει. Η χρηµατική αποζηµίωση
ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης το
βραδύτερο µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη διαδροµή και εγκατάσταση
του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρησιµοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και
άλλης εδαφικής ζώνης.»
2. Τα ποσά των αποζηµιώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 166 και της αποζηµίωσης της
προηγούµενης παραγράφου βαρύνουν τη διεθνή εταιρεία του έργου TRANS-BALKAN PIPELINE BV.

Άρθρο 169
∆ικαστική επίλυση διαφορών

1. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν αποδέχεται την αξία του ακινήτου ή τη χρηµατική αποζηµίωση, που
καθορίστηκαν µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, µπορεί να ασκήσει αίτηση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του
οποίου βρίσκεται το ακίνητο ή το µεγαλύτερο µέρος αυτού, µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών
από τη θυροκόλληση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης στο κατάστηµα του οικείου δήµου. Η θυροκόλληση γίνεται µε δικαστικό
επιµελητή µε την παρουσία ενός µάρτυρα και συντάσσεται σχετική έκθεση. Η απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης δηµοσιεύεται σε µια εφηµερίδα που
εκδίδεται στην έδρα της, σε δύο συνεχόµενα φύλλα αυτής, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την παραπάνω θυροκόλληση. Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών
(άρθρο 663 επ. ΚΠολ.∆.). Η αίτηση του δικαιούχου επιδίδεται στο υποκατάστηµα της εταιρείας
TRANS-BALKAN PIPELINE BV στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την
ορισθείσα δικάσιµο. Αν δεν υπάρχει υποκατάστηµα η επίδοση γίνεται στον αντίκλητο που έχει
διοριστεί από αυτή στην περιφέρεια του ανωτέρω δικαστηρίου.
2. Τα ποσά της αποζηµίωσης που αντιστοιχούν στο ποσοστό της παραγράφου 4 του άρθρου 166 και
η αποζηµίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 168 παρακατατί-θενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων επ' ονόµατι των εικαζόµενων δικαιούχων. Για την αναγνώριση των δικαιούχων

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων που κυρώθηκε µε το ν. 2882/2001 (Α' 17).
3. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 165 µπορεί να αρχίσει η
εκτέλεση του έργου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν αναστέλλεται από την άσκηση της αίτησης ή
οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας.

Άρθρο 170
Χρησιµοποίηση δηµοτικών εκτάσεων

Η εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV µπορεί να χρησιµοποιεί εκτάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ
Α'και Β'βαθµού για το έργο της κατασκευής και εγκατάστασης του αγωγού. Για τις εκτάσεις αυτές
καταβάλλει αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 166. Για τις κοινόχρηστες εκτάσεις που χρησιµοποιεί η εταιρεία για τις ανάγκες του έργου
υποχρεούται να επαναφέρει αυτές χωρίς αναβολή και µε τις δικές της δαπάνες στην προηγούµενη της
χρησιµοποίησής τους κατάσταση, αποκαθιστώντας κάθε σχετική βλάβη.

Άρθρο 171
Απαλλοτρίωση ακινήτων
1. Αν απαιτείται κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών, δασικών ή άλλης οποιασδήποτε
µορφής εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου,
αποκλειστικά και σε όση έκταση µόνο είναι αναγκαία για τον σκοπό της παραγράφου 1 του άρθρου
165, καθώς και για την ανέγερση και τοποθέτηση των αναγκαίων κτηριακών και µηχανολογικών
εγκαταστάσεων αντίστοιχα, αυτή επιτρέπεται και διενεργείται µόνον υπέρ του ∆ηµοσίου και µε
δαπάνες της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ισχύοντος Συντάγµατος και του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων που κυρώθηκε µε
το ν. 2882/2001 (Α' 17), ως προς όλα τα σχετικά µε αυτή θέµατα.
2. Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων κηρύσσεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση
κάθε υπάρχοντος επ' αυτών κτίσµατος ή άλλης κατασκευής, δένδρων, καθώς και όλων των κατά τα
άρθρα 953 και επόµενα του Αστικού Κώδικα συστατικών του πράγµατος, έστω και αν αυτά δεν
περιλαµβάνονται ρητώς στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή στον οικείο κτηµατολογικό
πίνακα.
3. Οι απαλλοτριούµενες εκτάσεις παραδίδονται κατά χρήση στην εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE
BV για την πραγµατοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. ∆άση και δασικές εκτάσεις που ανήκουν
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο παραδίδονται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα σε αυτήν για την εκτέλεση του
έργου.
4. Στην προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του
ν. 2882/2001.

Άρθρο 172
Ποινικές κυρώσεις - Μεταγραφή

«1. Όποιος δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 166 τιµωρείται µε
φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Με την
ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 166 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 167.».
2. Οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 του άρθρου 165 και 3 του άρθρου 166, καθώς και
της παραγράφου 2 του άρθρου 167 µεταγράφονται στις µερίδες των αναγνωριζόµενων δικαιούχων
στα κατά τόπους αρµόδια υποθηκοφυλακεία και στο οικείο κτηµατολογικό γραφείο αν υπάρχει.

Άρθρο 173
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας -Υποθαλάσσια έργα - Χρήση λιµένα

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, στην εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV του δικαιώµατος
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή πυθµένα θάλασσας
για την εγκατάσταση του αγωγού και τη λειτουργία του, καθώς και για την εκτέλεση κάθε είδους έργου
και εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν, όπως η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών,
αγωγών φόρτωσης, πλωτών εγκαταστάσεων και η πόντιση τεχνητών υφάλων (καλωδίων, ναυδετών,
πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων). Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη µετά από αίτηση της
εταιρείας προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από την τεχνική µελέτη του
έργου. Η απόφαση παραχώρησης, µε την οποία καθορίζεται και εύλογη αποζηµίωση έναντι του
ανωτέρω δικαιώµατος χρήσης, εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης,
εφόσον υπάρχουν εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Μετά από αίτηση της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV, ο φορέας διοίκησης και
εκµετάλλευσης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης, µε απόφαση της διοί-κησής του µετά από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, παραχωρεί έναντι εύλογου
ανταλλάγµατος και για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η Συµφωνία ∆ιέλευσης µεταξύ της εταιρείας
TRANS-BALKAN PIPELINE BV και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας τη χρήση χώρων, καθώς και την
κατασκευή αναγκαίων έργων (λιµενικών εγκαταστάσεων και κτιριακών έργων) που βρίσκονται µέσα
στην εγκεκριµένη ζώνη λιµένα Αλεξανδρούπολης και είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση της
λειτουργίας και συντήρησης του Αγωγού. Οι όροι χρήσης, το αντάλλαγµα της παραχώρησης και τα
λοιπά δικαιώµατα και υποχρεώσεις, καθορίζονται µε σύµβαση µεταξύ του φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης του Λιµένα Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας.

Άρθρο 174
Παρεκκλίσεις για απόκτηση ακινήτων
Οι διατάξεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33) και στην
περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 (Α' 115) ισχύουν και για τα ακίνητα που
αποκτά η εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV για τις ανάγκες του έργου. H εταιρεία, για τους
σκοπούς του έργου του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, δεν υπόκειται στις
απαγορεύσεις του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α' 101).

Άρθρο 175

Πολεοδοµικές ρυθµίσεις

Επιτρέπεται η ανέγερση εγκαταστάσεων της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV, οι οποίες
έχουν άµεση σχέση µε την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση του αγωγού, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του π.δ. της 24/31.5.1985 (∆' 270). Η παρέκκλιση
αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά
από σχετικό αίτηµα της εταιρείας και γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας Οικισµού και
Περιβάλλοντος και αφορά: α) Στην αρτιότητα του γηπέδου, η επιφάνεια του οποίου δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών µέτρων. β) Στις αποστάσεις των εγκαταστάσεων από
τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερες από 2,50 µέτρα. γ) Στο ποσοστό
κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας του γηπέδου,
στο συντελεστή δόµησης που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,90 και το συντελεστή κατ' όγκο
εκµετάλλευσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5 και δ) Στο ύψος της συµπαγούς περίφραξης του
γηπέδου, όταν τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων το οποίο
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 4,50 µέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 176-177)

Άρθρο 176
Αγωγοί Φυσικού Αερίου ∆ιασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας - Βουλγαρίας
1. Η διαδροµή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου διασύνδεσης: α) Ελλάδας- Ιταλίας
(ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙ-∆ΩΝ ή IGI Poseidon) σε εκτέλεση της από 4 Νοεµβρίου 2005 ∆ιακρατικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας που κυρώθηκε µε το ν. 3441/2006
(Α' 39), β) Ελλάδας-Βουλγαρίας σε εκτέλεση του από 24 Απριλίου 2009 Μνηµονίου µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και γ) Ελλάδας µε άλλο κράτος σε
εκτέλεση σχετικής διακρατικής συµφωνίας, ορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα έργα εγκατάστασης, κατασκευής και λειτουργίας των αγωγών της παραγράφου 1 είναι εθνικής
σηµασίας, δηµόσιας ωφέλειας και γενικά δηµοσίου συµφέροντος.

Άρθρο 177
Οριοθέτηση έργων αγωγών

1. Οι διατάξεις των άρθρων 165 µέχρι 172, 173 παρ.1, 174 και 175 εφαρµόζονται και για τα έργα των
αγωγών της παραγράφου 1 του άρθρου 176.
2. α) Όπου στις διατάξεις των άρθρων αυτών αναφέρονται: η εταιρεία "TRANS BALKAN PIPELINE
BV" ή «η εταιρεία», νοούνται η εταιρεία «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΑΕ (ΙGI-POSEIDON)» για το έργο του
αγωγού Ελλάδας- Ιταλίας και η εταιρεία που συνιστάται για το έργο του αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας
ή Ελλάδας-άλλου κράτους αντίστοιχα. β) Όπου στις ίδιες διατάξεις αναφέρεται ο «Γενικός Γραµµατέας
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» για το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της αντίστοιχης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

εντός των διοικητικών ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του
άρθρου 176.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εξωτερικών,
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη θεσπίζονται,
εντός του πλαισίου των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και του εθνικού δικαίου ειδικές ρυθµίσεις
για τη ναυσιπλοΐα, την αλιεία και τη σήµανση αναφορικά µε θαλάσσιες ζώνες της ελληνικής αιγιαλίτιδας
ζώνης ή τµήµατα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που επηρεάζονται σε περίπτωση διέλευσης από
αυτές των αγωγών του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 178-190)

Άρθρο 178

Αποκέντρωση αρµοδιότητας παραγωγής ANFO και SLURRIES

Η αρµοδιότητα χορήγησης της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ANFO και SLURRIES
επί εγκαταστάσεων ευρισκοµένων πάνω σε οχήµατα, εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε αριθµ.13127/3645/8.7.2005
(Β' 1005) και της απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων
και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µε αριθµ. 3329/89-Παράρτηµα 4.3 (Β' 132) µεταφέρεται
στις οικείες Περιφέρειες.

Άρθρο 179
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2364/1995 και του ν. 3428/2005

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (Α` 252) αντικαθίσταται ως εξής:

"Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων από τις Ε.Π.Α. επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενηΆδεια
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, χρονικής ισχύος από είκοσι πέντε (25) µέχρι τριάντα πέντε (35) έτη, η οποία
µπορεί να παρατείνεται ανά πενταετία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τη χορήγηση της άδειας διανοµής λαµβάνεται υπόψη η παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 4 και 5 (σε συνδυασµό µε την παράγραφο 8) του άρθρου 28
της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρµονίστηκε η εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3428/ 2005 (Α`
313)."

2.

Η περίπτωση δ` της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"Την υποχρέωση ανάπτυξης των δικτύων διανοµής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που
επισυνάπτεται στην άδεια διανοµής".

3.
Μετά την περίπτωση η` της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 προστίθενται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:

"θ) Την υποχρέωση ασφάλισης του κατόχου της άδειας διανοµής για αστική ευθύνη έναντι τρίτων
από την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

ι) Την υποχρέωση λειτουργίας, συντήρησης, επιθεώρησης, επισκευής και αντικατάστασης του
συστήµατος διανοµής σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας.

ια) Την υποχρέωση λήψης κάθε αναγκαίου µέτρου για την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος
διανοµής και την αποφυγή πρόκλησης σωµατικής βλάβης ή περιουσιακής ζηµίας.

ιβ) Την υποχρέωση υποβολής Προγράµµατος Ανάπτυξης του συστήµατος διανοµής στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στη ΡΑΕ µετά την παρέλευση πενταετίας από
τη χορήγηση της άδειας διανοµής, το οποίο θα αφορά τα επόµενα πέντε έτη.

ιγ) Την υποχρέωση υποβολής έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στη ΡΑΕ Έκθεσης ∆ραστηριότητας για το προηγούµενο έτος.

ιδ) Την υποχρέωση ενηµέρωσης ετησίως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και της ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του συστήµατος διανοµής και για την
πρόοδο ολοκλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου της άδειας διανοµής."

4.
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 αριθµούνται ως αυτοτελείς
παράγραφοι 6 και 7 και αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

"6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη
της ΡΑΕ, µπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις σχετικά µε την άσκηση της

δραστηριότητας διανοµής σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 του ν. 3428/2005, οι
οποίοι περιλαµβάνονται στηνΆδεια ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και να προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου
τηρήσεως των ως άνω όρων, καθώς και της κατάχρησης τυχόν δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας
στην αγορά από τη ΡΑΕ."

"7. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της άδειας διανοµής
δεν µπορούν να τροποποιούνται χωρίς τη συναίνεση του κατόχου της".

5. Οι επόµενες παράγραφοι 6, 7, 8, 9 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε 8, 9,10 και 11 αντίστοιχα.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, που αναριθµείται σε 8, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. µπορεί να προκηρύξει δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της
παραγράφου 10, για την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή, στον οποίο ανατίθεται η εκµετάλλευση των
δικαιωµάτων της παραγράφου 3, µε συµµετοχή τούτου στη σύσταση ανώνυµης εταιρείας (Ε.Π.Α. Α.Ε)
σε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 35% της αξίας της αντίστοιχης Ε.Π.Α., όπως αυτή προκύπτει
αθροιστικά από την αποτίµηση των εισφορών σε είδος κατά την παράγραφο 23 του άρθρου 7 και της
οικονοµικής προσφοράς του ιδιώτη επενδυτή. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν επιχειρήσεις
ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που έχουν εµπειρία στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση
συστηµάτων διανοµής φυσικού αερίου.

Οι Ε.Π.Α. αποτελούν εταιρείες αποκλειστικού σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην άσκηση των
αναφερόµενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 δικαιωµάτων. Τα γεωγραφικά όρια της
δραστηριότητας τους καθορίζονται στο καταστατικό τους και µπορούν να επεκτείνονται µόνο µετά από
έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής".

7.
Το πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 4 του ν.2364/1995, η οποία αναριθµείται σε 10,
αντικαθίσταται ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ιδίως:".

Στην περίπτωση δ` της ίδιας παραγράφου προστίθεται υποπερίπτωση (ίν) ως εξής:

"(ίν) στην υποχρέωση επανεπένδυσης για την επέκταση του δικτύου, επίτευξης επιπλέον εσόδων
που τυχόν προκύπτουν σε περίπτωση υψηλότερου εσωτερικού συντελεστή απόδοσης σε σχέση µε
τον προβλεπόµενο στην απόφαση παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ προς την οποία εναρµονίστηκε η
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3428/ 2005 (Α` 313)".

8.

Η περίπτωση ε` της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"(ε) οι ελάχιστοι υποχρεωτικοί όροι αγοράς φυσικού αερίου των Ε.Π.Α., οι οποίοι αναφέρονται ιδίως:
(ί) στη µέγιστη διάρκεια που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, (ϋ) στις ελάχιστες ετήσιες
ποσότητες φυσικού αερίου που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες ποσότητες που έχουν
προσδιοριστεί µε την ως άνω απόφαση παρέκκλισης και (iii) στα σηµεία εισόδου του ΕΣΦΑ στα οποία
παραδίδονται οι ως άνω ποσότητες αερίου.

Για την απόδειξη εξασφάλισης του δικαιώµατος αγοράς φυσικού αερίου από τους υποψήφιους
επενδυτές επί τη βάσει των παραπάνω ελαχίστων όρων, αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης του
προµηθευτή φυσικού αερίου ή/και σχετικού προσυµφώνου αγοράς φυσικού αερίου."

9.

Προστίθεται στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 η ακόλουθη παράγραφος:

"10. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των
αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές
των Περιφερειών Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί
στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 για τη δηµιουργία και λειτουργία µε τη µορφή
ανωνύµων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε.Π.Α. Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α.
Πελοποννήσου µε γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες."

10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 7 του ν.2364/1995, στην τρίτη σειρά, µετά τη λέξη
"συντάσσεται" προστίθενται οι λέξεις: "πριν από την προκήρυξη του διαγωνισµού".

11. Το τρίτο εδάφιο της παρ.23 του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η έκθεση αποτίµησης συντάσσεται πριν από την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
προς τους ιδιώτες επενδυτές που θα έχουν προεπιλεγεί και τους παραδίδεται στο στάδιο υποβολής
προσφορών προκειµένου να ληφθεί υπόψη για τη διαµόρφωση της οικονοµικής τους προσφοράς για
την ανάληψη ποσοστού συµµετοχής στην αντίστοιχη Ε.Π.Α.."

12.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (Α` 313), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

"Ειδικότερα για την Ε.Π.Α. Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας και την Ε.Π.Α. Πελοποννήσου (που θα
περιλαµβάνει και το νοµό Κορινθίας) η ∆ΕΠΑ οφείλει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες πριν την
παρέλευση ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής
πίεσης που θα διέρχονται από τις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές των ΕΠΑ Ηπείρου και ∆υτικής
Μακεδονίας και Πελοποννήσου".

13.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν.3428/2005, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

"5. Στις Ε.Π.Α. που συνιστώνται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, χορηγείται Άδεια
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2009/ 73/ΕΚ".

Άρθρο 180
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/ 2003

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 3175/2003 (Α` 207), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 4
του άρθρου 37 του ν. 3734/2009 (Α` 8), αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικότερα, στην περίπτωση
βεβαιωµένου ή πιθανού γεωθερµικού πεδίου χαµηλής θερµοκρασίας, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για
έρευνα και διαχείριση εκµισθώνεται για το σύνολο ή τµήµατα του γεωθερµικού πεδίου µε ανοικτό
πλειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές ή µε διαδικασία υποβολής
δεσµευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα
µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά µεγέθη του πεδίου (όπως θερµοκρασία, έκταση, βάθος), καθώς και
τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν την εκµίσθωση του.

Η προσφυγή στη διαδικασία υποβολής δεσµευτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος γίνεται όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος και ιδιαίτερα προκειµένου να
επισπευσθεί η διενέργεια έρευνας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του γεωθερµικού δυναµικού ή
πεδίου και η εκµίσθωση των σχετικών επ` αυτών δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου.

Οι προσφορές ή οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται από τριµελή Επιτροπή που συνιστάται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός των ορίων της οποίας
ευρίσκεται το γεωθερµικό πεδίο ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτού. Η Επιτροπή συγκροτείται από
υπαλλήλους της εν λόγω Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή και από δηµόσιους λειτουργούς. Η εκµίσθωση
διενεργείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ύστερα από γνώµη
της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η εκµίσθωση δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί τµηµάτων γεωθερµικού πεδίου διενεργείται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά από σύµφωνη γνώµη του ΙΓΜΕ, η οποία
γνώµη διατυπώνεται εντός δύο (2) µηνών το αργότερο από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος
για γνωµοδότηση.

Είναι δυνατή η εκµίσθωση του δικαιώµατος επί των τµηµάτων βεβαιωµένων ή πιθανών γεωθερµικών
πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας και µπορεί να παρατείνεται για πέντε (5) επιπλέον έτη κάθε φορά µέχρι
τη συµπλήρωση 35ετίας, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συµβάσεων µίσθωσης και οι όροι
προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εκµίσθωση του δικαιώµατος έρευνας τµηµάτων πιθανού γεωθερµικού πεδίου γίνεται για δύο (2)
έτη µε δικαίωµα παράτασης για ένα επιπλέον έτος µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του µισθωτή."

2.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3175/2003, η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 6
του άρθρου 37 του ν. 3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται οι
ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκµίσθωσης του δικαιώµατος έρευνας και διαχείρισης των
γεωθερµικών πεδίων χαµηλής θερµοκρασίας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού ή πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσµευτικών επενδυτικών προτάσεων ανάλογα µε τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά µεγέθη του πεδίου, που διενεργούνται από τον Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Με την απόφαση αυτή ρυθµίζονται ιδίως:

α) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ή οι ειδικότεροι
όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσµευτικών προτάσεων.

β) Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι µελέτες που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι
µισθωτές, καθώς και οι προδιαγραφές των µελετών.

γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και το περιεχόµενο των επενδυτικών προτάσεων.

δ) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.

ε) Οι όροι της σύµβασης.

στ) Ο τρόπος καθορισµού των ελάχιστων και αναλογικών µισθωµάτων και ο τρόπος επιµερισµού των
εσόδων από το τέλος υπέρ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ζ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύµβασης, οι λόγοι
κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύµβασης."

3.

Η περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3175/ 2003 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Στην καταβολή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο από την έναρξη της εκµετάλλευσης αναλογικού
µισθώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.δ. 210/1973, καθώς και στην καταβολή
ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 10% επί του αναλογικού µισθώµατος, υπέρ των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α` βαθµού στα όρια των οποίων βρίσκεται ο χώρος εκµετάλλευσης."

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 3175/2003, που προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 37
του ν. 3734/ 2009 (Α` 8), αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης των γεωθερµικών πεδίων ασκείται, βάσει
του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, του Κανονισµού Γεωθερµικών Εργασιών
και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα
αρµόδια όργανα, οι διαδικασίες, οι µέθοδοι παρακολούθησης και ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και
διαχείρισης των γεωθερµικών πεδίων µέσα στα διοικητικά όρια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδροµή του ΙΓΜΕ."

Άρθρο 181
Μεταλλευτικές - Λατοµικές εργασίες εντός δασών -δασικών εκτάσεων

1.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α`289) αντικαθίσταται ως εξής:

"Εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων δια της εξόρυξης, διαλογής, επεξεργασίας (µηχανικής,
εµπλουτισµού, παραγωγής κονιαµάτων, σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων) και αποκοµιδής
µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών και προϊόντων επεξεργασίας τους, διάνοιξη οδών προσπέλασης,
ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης αυτών εντός δασών ή

δασικών εκτάσεων επιτρέπονται ελευθέρως, εφόσον χορηγήθηκε η κατά την προηγούµενη
παράγραφο έγκριση έρευνας."

2.

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α` 289) προστίθενται τα εξής εδάφια:

"Εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στη ζώνη οριστικής παραχώρησης µεταλλευτικού
χώρου, όπου ασκείται νόµιµη µεταλλουργική δραστηριότητα, µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, να επιτρέπεται η απόθεση των καταλοίπων της
µεταλλουργικής δραστηριότητας εν όλω ή εν µέρει σε χώρους που έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί η
εξόρυξη του µεταλλεύµατος, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην έγκριση
επέµβασης και στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή
ανεπάρκειας των χώρων αυτών είναι δυνατή η απόθεση των καταλοίπων σε άλλα τµήµατα της
παραχωρηθείσας έκτασης κατόπιν αιτιολογηµένης σχετικής εισήγησης των αρµόδιων υπηρεσιών. Η
ακριβής θέση, ο τρόπος και η διαδικασία της απόθεσης, καθώς και τα µέτρα αποκατάστασης και
αναδάσωσης του χρησιµοποιούµενου στην περίπτωση αυτή χώρου καθορίζονται µε την απόφαση
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Σε ανενεργά µεταλλεία και λατοµεία και σε λατοµεία για τα οποία δόθηκε στο παρελθόν παράταση
λειτουργίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατ` εφαρµογή του άρθρου 20 του ν. 2115/1993
ή του άρθρου 7 του ν. 2837/2000 και για τα οποία είχε χορηγηθεί έγκριση επέµβασης επιτρέπεται η
απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατασκευές και
Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αυτό ορίζεται στην
παρ. 9 του άρθρου 3 της µε αριθµ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 (Β` 1312) απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών και κατά τους όρους της
οικείας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης έχουν προσωρινό χαρακτήρα και αποµακρύνονται µε την
ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης."

Άρθρο 182
Παράταση προθεσµίας για τον καθορισµό λατοµικών περιοχών
1. Παρατείνεται για πέντε ακόµη έτη από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού η προθεσµία καθορισµού
των λατοµικών περιοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, καθώς
και η προθεσµία καθορισµού των θέσεων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2702/1999.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.
2115/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, είναι οκταµελής, συγκροτείται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και αποτελείται από έναν υπάλληλο:

1) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού
Μεταλλείων,

2) της ∆ιευθύνσεως ∆ασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

3) της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών`Εργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού
µηχανικού ή τοπογράφου µηχανικού ή αρχιτέκτονα µηχανικού,

4) έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
ειδικότητας τοπογράφου µηχανικού ή πολιτικού µηχανικού,

5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, αρµόδιο για θέµατα αρχαιοτήτων,

6) έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας,
ειδικότητας µηχανικού, κατά προτίµηση πολεοδόµου χωροτάκτη,

7) έναν υπάλληλο του ΙΓΜΕ ειδικότητας γεωλόγου ή µηχανικού µεταλλείων και

8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόµενο από την Τ.Ε.∆.Κ. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρµόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3,
4, 6 και 8 από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη ∆ιοίκηση του ΙΓΜΕ.

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των µελών και οι αποφάσεις της
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο καθορισµός λατοµικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της
οικείας αποφάσεως του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, δύναται δε να παραταθεί για µία ακόµη διετία

µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν
αιτιολογηµένης προτάσεως του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.

Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσµιών αυτών, η έκταση
αποχαρακτηρίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως."
3. Όπου στο άρθρο 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993,
αναφέρεται νοµάρχης νοείται Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας, όπου αναφέρεται νοµαρχιακό
συµβούλιο νοείται το περιφερειακό συµβούλιο και όπου αναφέρεται Υπουργός Ανάπτυξης νοείται
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Άρθρο 183
Παράταση λειτουργίας λατοµείων αδρανών υλικών, βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και
σχιστολιθικών πλακών
1. Ορίζεται η 31η.12.2017, ως χρόνος λήξης της τελευταίας «παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης»
ή της µίσθωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 (Α' 43),
όπως ισχύει, των λατοµείων αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατοµικών περιοχών ή
χώρων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α' 18) είτε κατά τις
διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν. 1428/1984 (Α' 43) είτε των λατοµείων αδρανών
υλικών που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του ν. 4203/2013 (Α' 235) εφόσον δεν έχει
λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέµβασης
της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση ή σε περίπτωση
που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυτών.
Για την κατά το προηγούµενο εδάφιο παράταση της λειτουργίας:
Α) Εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι και εγκρίσεις του λατοµείου,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993
(Α' 15). Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή της
έγκρισης επέµβασης στο δάσος ή τη δασική έκταση µετά τη χορήγηση της προβλεπόµενης από το
παρόν άρθρο παρατάσεως, επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας τους εφόσον πριν τη λήξη τους έχει
κατατεθεί αίτηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Σε κάθε περίπτωση και µέχρι τη λήψη των νέων
εγκρίσεων δεν θα πρέπει να µεταβάλλεται η έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί
όροι και να τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης.
Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προβλεπόµενων εγγυητικών επιστολών.
Γ) Απαιτείται εγκεκριµένη τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του «Κανονισµού
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (Β' 1227), η οποία καλύπτει όλες τις προβλεπόµενες
δραστηριότητες κατά τον αιτούµενο νέο χρόνο παράτασης ή, αν δεν υπάρχει, έχει υποβληθεί
αρµοδίως σχετικό αίτηµα τροποποίησης/επικαιροποίησης της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης
εκµετάλλευσης.
Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία ή του Περιφερειάρχη για τα µη
δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενης από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό Α', Β' και Γ' στοιχείων. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για τα λατοµεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α
του ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης, επειδή στον
οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται
λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους. Σε περίπτωση ενεργοποίησης λατοµικής περιοχής

στον εν λόγω νοµό, επαρχία ή νήσο, τα εν λόγω λατοµεία υπάγονται στις ρυθµίσεις της παραγράφου
4 του παρόντος άρθρου. Ενεργοποίηση µίας λατοµικής περιοχής συνιστά η διενέργεια τουλάχιστον
ενός επιτυχούς διαγωνισµού εκµίσθωσης, έστω και ενός λατοµικού χώρου εντός αυτής. Για τη
χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατοµεία ή του Περιφερειάρχη για τα µη
δηµόσια λατοµεία, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδροµής των υπό Α', Β' και Γ' στοιχείων.
2. Οµοίως ορίζεται η 31η.12.2017 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης της άδειας
εκµετάλλευσης των λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχιστολιθικών πλακών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α' 70), καθώς και των αντίστοιχων
µισθώσεων είτε των λατοµείων που έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του ν. 4203/2013 (Α'
235), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και
της έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική
έκταση ή σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, «έχει κατατεθεί εµπροθέσµως, ή σε κάθε
περίπτωση εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου, πλήρης φάκελος µε
σχετική αίτηση για την ανανέωση της ισχύος αυτών» και µε ανάλογη εφαρµογή των προϋποθέσεων
των εδαφίων Α', Β' και Γ' της παραγράφου 1 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική
πράξη εκδίδεται από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή.
3. Η ως άνω αίτηση για έκδοση διαπιστωτικής πράξης για αµφότερες τις περιπτώσεις 1 και 2,
υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
άλλως από τη λήξη κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της
µίσθωσης. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ή την αιτιολογηµένη απόρριψη της σχετικής
αίτησης από το ίδιο όργανο, η λειτουργία του λατοµείου, για το οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή,
συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή άδειας
εκµετάλλευσης. Η παράταση της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης πραγµατοποιείται
εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του ανωτέρω εδαφίου µε
τους ίδιους όρους και συµφωνίες της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας
εκµετάλλευσης.
4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατοµείων τα οποία νοµίµως λειτούργησαν ή λειτουργούν
εντός λατοµικών περιοχών ή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν.
1428/1984 (Α' 43) όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του
έχοντος την εκµετάλλευσή τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγραφές και το
χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθµ. ∆10/Φ68/ οικ.
4437/1.3.2001 (Β' 244). Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία µαρµαρόσκονης - µαρµαροψηφίδας,
των οποίων η άδεια εκµετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 µε τις διατάξεις του ν. 669/1977 (Α' 241), σε
περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκµετάλλευσης ή της σύµβασης µίσθωσης
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α' 15). Οι εκµεταλλευτές των εν
λόγω λατοµείων οφείλουν να αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατοµικών τους χώρων, σύµφωνα
µε την ως άνω ειδική µελέτη.
5. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2 και 4 καταβάλλεται από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους
«πράσινο τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλήσεων, το οποίο κατατίθεται σε
ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Τα ποσά του λογαριασµού αυτού
διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του οικείου ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος στην οποία ασκείται η σχετική λατοµική δραστηριότητα.
6. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ
άδεια εκµετάλλευσης ή µίσθωση, η τελευταία παράταση της οποίας λήγει µετά τις 31.12.2017»./

Άρθρο 184
Λατοµεία σχιστολιθικών πλακών

Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3851/2010 (Α` 85) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
"5. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους
αναστέλλεται:
α. Η είσπραξη των προστίµων που έχουν επιβληθεί σε αυτούς που εκµεταλλεύονται τα λατοµεία της
παραγράφου 1 εκτός από τα πρόστιµα του ν. 1650/1986.
β. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των πρωτοκόλλων καθορισµού
αποζηµιώσεως χρήσεως που έχουν επιβληθεί µε τη δασική νοµοθεσία."

Άρθρο 185
Τροποποίηση του ν. 3557/2007

Η παράγραφος 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 3555/ 2007 (Α` 81) αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Μέχρι τη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εδαφικών εκτάσεων και των επικειµένων τους
που κηρύχθηκε προς εκτέλεση εξορυκτικών έργων απόληψης λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του συστήµατος, επιτρέπεται η επίταξη αυτών.
Η επίταξη κηρύσσεται µετά από αίτηση και µε δαπάνες του εκµεταλλευτή του λιγνιτορυχείου µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά
από σχετική εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Για τις ανάγκες της επίταξης συντάσσεται από την αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου έκθεση εκτίµησης της αποζηµίωσης για τη στέρηση της χρήσεως
των επιτασσόµενων εκτάσεων και των επικειµένων τους. Με την καταβολή της αποζηµίωσης αυτής
στον δικαιούχο ή τη δηµόσια παρακατάθεση της επιτρέπεται η κατάληψη των ακινήτων. Κάθε
αµφισβήτηση για το ύψος της αποζηµίωσης επιλύεται από το δικαστήριο που είναι αρµόδιο για τον
καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης των απαλλοτριωθέντων, το οποίο κρίνει µε την ίδια για το
καθορισµό αυτής διαδικασία".

Άρθρο 186
Τροποποίηση του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009
1.
Η περίπτωση α` της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α` 8) αντικαθίσταται
ως εξής:
"5.α) Η Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολτάίκό σταθµό συνάπτεται για είκοσι έτη,
συνοµολογείται µε την τιµή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην
τιµή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως
από την ηµεροµηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού που καθιστά το φάκελο πλήρη, υπό
την προϋπόθεση έναρξης δοκιµαστικής λειτουργίας ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής
λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού, εντός
δεκαοκτώ µηνών για τους σταθµούς ισχύος έως 10MW και εντός τριάντα έξι µηνών για τους σταθµούς
ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης των 10MW από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πώλησης από
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
Η ανωτέρω προθεσµία των τριάντα έξι µηνών ισχύει και για µεµονωµένους φωτοβολταϊκούς σταθµούς
ισχύος µικρότερης των 10MW, σε περίπτωση που για τη σύνδεση τους τα αναγκαία νέα έργα
σύνδεσης απαιτούν την κατασκευή ενός τουλάχιστον νέου Υποσταθµού 150/20kV. Αν οι ανωτέρω
προθεσµίες παρέλθουν άπρακτες, ως τιµή αναφοράς λαµβάνεται η τιµή που αντιστοιχεί στο µήνα και

έτος έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας,
της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθµού, µε βάση την ισχύ που διαθέτει ο
σταθµός κατά την εν λόγω χρονική στιγµή."
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β` της παρ. 5 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
"β) Οι τιµές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό
25% του δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή."

Άρθρο 187
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006

1.
Η περίπτωση στ` της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3468/ 2006 (Α` 129), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 2 παρ.12 του ν. 3851/2010 (Α` 85), αντικαθίσταται ως εξής:

"στ) σταθµούς από Α.Π.Ε ή Σ.Η.Ο.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως πέντε (5) MWe, που εγκαθίστανται
από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, για όσο χρόνο οι σταθµοί
αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, σταθµούς που
εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για όσο
χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή µετρήσεων, καθώς και
σταθµούς από Α.Π.Ε. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως πέντε (5) MWe των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, την προµήθεια και εγκατάσταση των οποίων αναλαµβάνει για λογαριασµό τους το
Κ.Α.Π.Ε. στο πλαίσιο προγραµµατικών µε αυτούς συµβάσεων."

2.

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής µε απόφαση του χορηγεί µέσα σε τέσσερις µήνες την Προσφορά
Σύνδεσης που ζητήθηκε.

Προκειµένου για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που υποχρεούνται σε
έκδοση άδειας παραγωγής, η προσφορά σύνδεσης οριστικοποιείται και καθίσταται δεσµευτική µε την
έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. για το σταθµό Α.Π.Ε. ή αν δεν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο., µε τη
βεβαίωση από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ότι ο σταθµός Α.Π.Ε. απαλλάσσεται από την
υποχρέωση αυτή. Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα έτη από την οριστικοποίηση της και
δεσµεύει τον ∆ιαχειριστή και τον δικαιούχο.

Προκειµένου για σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Ο.Υ.Α. που εξαιρούνται από την
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής
µε απόφαση του χορηγεί την Προσφορά Σύνδεσης που ζητήθηκε, η οποία:

α) Είναι εξαρχής οριστική για τους σταθµούς που εξαιρούνται και από την υποχρέωση έκδοσης
απόφασης Ε.Π.Ο. και δεσµεύει τον ∆ιαχειριστή και τον δικαιούχο και ισχύει για έξι µήνες από την
ηµεροµηνία χορήγησης της.

β) Οριστικοποιείται και καθίσταται δεσµευτική µε την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. για τους σταθµούς
που υπόκεινται σε διαδικασία Ε.Π.Ο. και ισχύει για έξι µήνες από την οριστικοποίηση της."

3.
Στην περίπτωση β` της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/ 2006, όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

"Η σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης προηγείται της σύναψης Σύµβασης Πώλησης."

Στο τέλος της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 9, καθώς και στο τέλος της
4.
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Ειδικά για ηλιοθερµικούς σταθµούς η προτεραιότητα αυτή παρέχεται και για την ηλεκτρική ενέργεια
που δεν παράγεται από Α.Π.Ε., εφόσον η παραγωγή της επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις και
την οικεία άδεια παραγωγής."

5. Στο τέλος της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:

"Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται η µεθοδολογία και οι παράµετροι αυτής, για τον υπολογισµό του
τιµήµατος που οφείλεται στον παραγωγό για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον
ηλιοθερµικό σταθµό και εγχέεται στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο, µέσω της χρήσης των καυσίµων της
περίπτωσης αυτής. Το τίµηµα θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής της ενέργειας αυτής.
Η µεθοδολογία θα προβλέπει ανώτατη τιµή λαµβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας του ηλεκτρικού συστήµατος στο οποίο συνδέεται ο σταθµός, όπως αυτό προσδιορίζεται µε
βάση τα οριζόµενα στους οικείους Κώδικες. Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε
αντικειµενικά και δηµοσιευµένα στοιχεία, καθώς και στις τεχνικές και οικονοµικές παραµέτρους για τη
χρήση των καυσίµων από το σταθµό. Στην περίπτωση χρήσης βιοντήζελ ή άλλων βιοκαυσίµων, η
τιµολόγηση της ενέργειας αυτής γίνεται βάσει του πίνακα της περίπτωσης β` της παραγράφου 1. Με
την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 12 καθορίζεται η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό
των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από ηλιοθερµικό σταθµό και αντιστοιχούν στις
διάφορες πρωτογενείς πηγές ενέργειας, καθώς και ο τρόπος εφαρµογής της.

Οι ηλιοθερµικοί σταθµοί επιτρέπεται να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, εφόσον τούτο
είναι αναγκαίο για την ασφάλεια του εξοπλισµού και τη διατήρηση της αρτιότητας και λειτουργικότητας

τους. Η απορροφώµενη ηλεκτρική ενέργεια συµψηφίζεται µε την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από
το σταθµό η οποία εγχέεται στο δίκτυο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στην απόφαση της
παραγράφου 3 του άρθρου 12.

Από τη διαδικασία συµψηφισµού εξαιρείται η κατανάλωση από παροχή χαµηλής τάσης."

Άρθρο 188
Προτεραιότητα σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο

Αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, των
υποπεριπτώσεων ιδ' και ιε', του πίνακα τιµολόγησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, της
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α' 129), όπως αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 2, του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α' 85), οι οποίες υποβλήθηκαν µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξετάζονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά προτεραιότητα
έναντι λοιπών αιτήσεων.

Άρθρο 189
Ρυθµίσεις για έργα ηλεκτροδότησης των νησιών

1. Μέχρι την τροποποίηση των τοπικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασµού, πολεοδοµικού ή
ρυµοτοµικού σχεδίου ή προεδρικών διαταγµάτων καθορισµού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων
σχεδίων χρήσεων γης, υφιστάµενοι και λειτουργούντες Σταθµοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, καθώς και στοιχεία του ∆ικτύου µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας που είναι εγκατεστηµένα ή πρόκειται να εγκατασταθούν στα νησιά αυτά τόσο για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών όσο και στα πλαίσια των έργων εθνικής κλίµακας, των οποίων
η εγκατάσταση και λειτουργία δεν προβλέπεται σε τοπικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού,
πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχέδιο, προεδρικό διάταγµα καθορισµού ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλα
σχέδια χρήσεων γης, συνεχίζουν να λειτουργούν δυνάµει του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β' «Ενέργεια», του Κεφαλαίου Β2 «Υποδοµές
Ενέργειας», σηµείο δ', γ' περίπτωση, του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (Α' 128/2008) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Β.2.1.2 και του Κεφαλαίου Γ.6.1 του
άρθρου 3 σχετικά µε την «Ενέργεια» των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Β' 1473/2003 και Β' 1487/2003, αντίστοιχα). Οι
υφιστάµενοι Σταθµοί Παραγωγής, καθώς και τα υπάρχοντα ή αναγκαία προγραµµατιζόµενα στοιχεία
του ∆ικτύου µεταφοράς και διανοµής χωροθετούνται στο σηµείο που ήδη βρίσκονται ή που
προγραµµατίζεται να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων ή αδειών παραγωγής. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις επεκτάσεων ισχύος
αναγκαία για την κάλυψη της προβλεπόµενης ή της έκτακτης ζήτησης, µετά από σχετική γνωµοδότηση
του ∆ιαχειριστή των Μη ∆ιασυνδεδεµέ-νων Νησιών.
2. Για την ανέγερση Σταθµών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εγκατάσταση στοιχείων του
∆ικτύου στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, δεν ισχύει ο περιορισµός της περίπτωσης α' του άρθρου 1
του από 31.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (∆' 270), όσον αφορά το πρόσωπο του γηπέδου σε οδό
να είναι κατ' ελάχιστο 25 µ. αν το πρόσωπο είναι επί αγροτικής ή δασικής οδού.
«3.1. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγµατα για τον καθορισµό Ζώνης Οικιστικού
Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), προεδρικά διατάγµατα προστασίας ή Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, η απόσταση που

πρέπει να τηρείται ανάµεσα στη γραµµή αιγιαλού και στη γραµµή δόµησης κτιρίων και εγκαταστάσεων
σε γήπεδο όπου έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο ή εγκατάσταση του δικτύου
µεταφοράς ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται στα 30 µ..
3.2. Επιτρέπεται η µη τήρηση των αποστάσεων που ορίζονται από τα ως άνω σχέδια όταν πρόκειται
για επεκτάσεις υφιστάµενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του ιδίου γηπέδου.
Σε κάθε περίπτωση η απόσταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 µ. από τη γραµµή αιγιαλού.
Από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν θίγονται οι διατάξεις του ν.δ. 439/1970 (Α' 36).
3.3. Πέραν των ανωτέρω µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να εκδίδεται παρέκκλιση από τους
όρους δόµησης που προβλέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις των ως άνω διοικητικών πράξεων και
µε την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»
4. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. ∆' του ν. 3468/2006,
µε το άρθρο 13*** (παρ. 2 του ν. 3851/2010 και το άρθρο 24 παρ. 4 εδάφιο γ' του ν. 3894/2010, µετά
την παράγραφο 10 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
"11. α. Η συντήρηση ενεργειακής εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται και η µερική ή ολική
αντικατάσταση τµηµάτων της σε παραλία ή αιγιαλό συνεχόµενο ή παρακείµενο θαλάσσιο χώρο και
πυθµένα, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
την ισχύουσα απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο
για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα απόφαση
παραχώρησης της παραγράφου 1.
Για την κατά τα ως άνω έναρξη προγραµµατισµένων εργασιών αντικατάστασης ή συντήρησης
απαιτείται η σύνταξη τεχνικής µελέτης, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ηµερών
στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, στη Λιµενική Αρχή, καθώς και στην αρµόδια για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία. Οι αρχές αυτές µπορούν να εκδώσουν απόφαση απαγόρευσης,
παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των σχετικών εργασιών µόνο εάν η τεχνική µελέτη είναι ελλιπής ή
αντιβαίνει στην ΕΠΟ ή τους αρχικούς όρους παραχώρησης.
β. Εάν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της σχετικής τεχνικής µελέτης, η αρµόδια
Λιµενική Αρχή επιβάλλει πρόστιµο ύψους 10.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα µε την απόκλιση από
τη µελέτη, µε την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων προστίµων που µπορούν να επιβληθούν για
παραβίαση της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
γ. Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να
προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβληµα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβληµα στην ενεργειακή τροφοδοσία
της περιοχής, η επέµβαση για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται µετά από προηγούµενη ενηµέρωση
των κατά περίπτωση ως άνω αρµόδιων υπηρεσιών.".

Άρθρο 190
Κέντρα ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
1. Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 23.2/6.3.1987 (∆' 166) ή
σε άλλα προεδρικά διατάγµατα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α'
148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α' 308) και ισχύει,
ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδοµικό σχεδιασµό οποιουδήποτε επιπέδου,
περιλαµβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και των
συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων.
2. Προκειµένου για την κατασκευή Κέντρων ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η κατά την κείµενη
νοµοθεσία αρµοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Άρθρο 191
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3054/2002
Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 3054/ 2002 (Α' 230), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3851/2010, τροποποιείται ως εξής:
"Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγµατικές τιµές (στις
οποίες περιλαµβάνονται εκπτώσεις και διακανονισµοί πληρωµής) στις οποίες τιµές διαθέτουν τα
πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας ή στους τελικούς καταναλωτές ανά
περιοχή."

Άρθρο 192

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010
1. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας ή επέκτασης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, που έχουν
εκδοθεί είτε από όργανα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης είτε από όργανα της αιρετής Περιφέρειας,
κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν
εκδοθεί αρµοδίως.
2. Η παράγραφος 17 του γ' Υποτοµέα Ενέργειας, του Τοµέα Γ' Φυσικών Πόρων - Ενέργειας Βιοµηχανίας, του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
"17. Η Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού και λειτουργίας, σύµφωνα µε το
ν. 3325/ 2005 (Α` 68), όπως ισχύει, στις:
α) Βιοµηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών (διυλιστήρια) µε εγκατεστηµένη
παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500 HP) και αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
β) Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων, υγραερίων και ασφάλτου,
εµφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, µε αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 50.000 m3
και µε εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500HP), µε εξαίρεση την Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης, για την οποία ισχύει µέχρι και 1.470 KW (2.000 HP).
γ) Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς περιορισµό στην εγκατεστηµένη ισχύ και µε
αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
δ) Εγκαταστάσεις ερευνών και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και
διανοµής φυσικού αερίου, µε εγκατεστηµένη παραγωγική ισχύ µέχρι και 367 KW (500 HP) και
αποθηκευτική ικανότητα µέχρι και 10.000 m3.
Οι άδειες που έχουν εκδοθεί είτε από τα όργανα της Κεντρικής ∆ιοίκησης είτε από τα όργανα της
Περιφέρειας, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1. 2011 µέχρι τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος,
θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί αρµοδίως."

Άρθρο 193
Αποσπάσεις προσωπικού ∆.Ε.Η. Α.Ε.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της ∆.Ε.Η.
Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα. Κατ'
εξαίρεση, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της
σε υπηρεσιακές µονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όσες
έχουν γίνει ή γίνονται µε βάση την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α'66) όπως και όσες έχουν
γίνει ή γίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του π.δ. 63/2005 (Α'98) και των άρθρων
33, 41, 87, 158 παρ. 4 και 169 παρ. 8 του Κ.τ.Β. (Μέρος Β', Α'51/1997), όπως ισχύει, καθώς επίσης
και µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (Α'367), όπως συµπληρώθηκαν µε
την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1735//1987 (Α'195), καθώς και του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α'33),
µε τις οποίες κυρώθηκε η 19/8.2.1990 ΠΥΣ (Α'16), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και
3 του ν. 1895/1990 (Α'116), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1968/1991
(Α'150) και τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α'28), καθώς και αυτές του άρθρου
74 του ν. 2910/2001 (Α'91) και της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α'43).
2. Με εξαίρεση τις αποσπάσεις του προσωπικού της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών της
που έχουν γίνει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
καθώς και όσες έχουν γίνει µε βάση το άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (Α' 286), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2919/2001 (Α' 128) και την παρ. 14 του άρθρου 32 του ν.
3232/2004 (Α' 48) και µε βάση την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α' 66), όλες οι λοιπές
αποσπάσεις προσωπικού των εταιρειών αυτών αίρονται από 31.12.2011.

Άρθρο 194
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 210/1973
Η παρ.1 του άρθρου 148 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Ωσαύτως, το ∆ηµόσιο έχει το αποκλειστικό δικαίωµα αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης όλων
των µεταλλευτικών ορυκτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος και απαντώνται στις
υπολίµνιες και υποθαλάσσιες περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν.
2289/1995, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο."

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ'
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 195
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1 έως και 6, 8 έως και 20, 22 έως και 36, 39 και 41 του ν. 3428/2005 (Α' 313). β) Οι
παράγραφοι 7 έως και 10 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005. γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου
38 του ν. 3428/2005. Οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά στις ως άνω καταργούµενες διατάξεις νοείται
στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου. δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου
7 του ν. 2364/1995 (Α' 252).

2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6,
καθώς και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς τον ∆ΕΣΦΑ
ΑΕ των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 επ. ή 63Α επ. του παρόντος νόµου.
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν:
(α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22α, 23 και 23α του ν. 2773/1999.
(β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999.
(γ) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του ν. 2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το
άρθρο 29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί να ισχύει αντικαθιστάµενη.
(δ) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του ν. 3426/2005.
(ε) Το άρθρο 5 παράγραφοι 16 και 17, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 21 έως 32 και το άρθρο
21 παράγραφος 2 του ν. 2289/1995.
(στ) Η υποπερίπτωση γ.20 της περίπτωσης Γ' της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3468/ 2006, όπως ισχύει.
5. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη µε το περιεχόµενο των διατάξεων του νόµου αυτού ή αναφέρεται σε θέµα που ρυθµίζεται από
αυτόν.

Άρθρο 196
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 15 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"15. Στη ΡΑΕ συνιστάται µία (1) θέση ειδικού συµβούλου που είναι αρµόδιος για θέµατα σχετικά µε
την ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και για
τη συνεργασία της ΡΑΕ µε τον ΟΣΡΑΕ (Οργανισµός Συνεργασίας Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας,
ACER) και τον ∆ΕΡΑΕ (∆ιεθνής Επιτροπή Ρυθµιστών Ενέργειας, ICER). Η θέση αυτή πληρούται από
πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστηµονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευµένη
εµπειρία σε θέµατα ενέργειας. Ο ειδικός σύµβουλος διορίζεται µε τριετή θητεία µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, κατόπιν
προκηρύξεως που δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία. Οι
αποδοχές και το λειτουργικό καθεστώς παροχής των υπηρεσιών του ειδικού συµβούλου
εξοµοιώνονται µε τα εκάστοτε αντιστοίχως προβλεπόµενα για τους αντιπροέδρους της ΡΑΕ. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΡΑΕ."
2. Το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
"Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε την παρ. 3.3.1 του Παραρτήµατος 34 του άρθρου 3 της υπ` αριθ.
52115/2970/2008 (Β` 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και σύµφωνα µε το άρθρο
7 της υπ` αριθ. 54409/2632/2004 (Β` 1931) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασµού, που διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής του

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999,
στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δηµοπρατήσεων
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µπορεί τα έσοδα από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου να κατανέµονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού Λογαριασµού που τηρείται
από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή την ΛΑΓΗΕ
ΑΕ και υπέρ του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Πράσινο Ταµείο" του πρώτου
εδαφίου της παρούσας περίπτωσης (Α2) είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το
ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανοµής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω
νοµικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέµα.
Για την περίοδο 2013-2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασµούς
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου πρέπει να χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της
Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 7Ε της κ.υ.α. υπ`
αριθµ. ΗΠ57495/2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ
των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου και µπορεί να τροποποιείται το προβλεπόµενο σε αυτό
ελάχιστο ποσοστό. "
3. Η ρύθµιση της παραγράφου 6 του άρθρου 55 εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2012 και
η πρώτη αναπροσαρµογή θα πραγµατοποιηθεί κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους 2013. Για το έτος
2011 ισχύει η υπ' αριθµ. 372/2011 απόφαση της ΡΑΕ.
4. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη
∆ΕΗ ΑΕ πριν από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν δραστηριότητες των
κλάδων που αποσχίζονται και εισφέρονται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ και στη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µετά την
ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από τα αρµόδια όργανα
σύµφωνα µε την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων του προηγούµενου
εδαφίου γίνεται µε χωριστές συµβάσεις από τη ∆ΕΗ ΑΕ, την Α∆ΜΗΕ ΑΕ και τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ κατά το
µέρος που τις αφορά.
5. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν από την
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ πριν από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου και αφορούν δραστηριότητες είτε
του κλάδου που εισφέρεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ είτε του κλάδου που παραµένει στην ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, µετά
την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από τα αρµόδια όργανα των
εταιρειών που αφορούν, σύµφωνα µε την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων
του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χωριστές συµβάσεις από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ και τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και
κατά το µέρος που τις αφορά.
6. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ ΑΕ, η οποία λαµβάνεται εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µεταφέρεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ το προσωπικό των
Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) των Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών και
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και των Βασικών Οργανικών Κλιµακίων (ΒΟΚ) που υπάγονται
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ∆ΕΗ ΑΕ, το οποίο
υπηρετεί µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής και απασχολείται για την υποστήριξη
των δραστηριοτήτων της εισφερόµενης Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ ΑΕ. Επιπροσθέτως,
εντάσσεται στην Α∆ΜΗΕ ΑΕ και το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, βάσει της προκήρυξης
1/2007, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς. Η µεταφορά του
προαναφερόµενου προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης
νόµου, κανονισµού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
7. Το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί στη ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ βάσει της προκήρυξης προσωπικού
1/9Μ/2008 η οποία είναι σε εξέλιξη, θα προσληφθεί από την Α∆ΜΗΕ ΑΕ για την κάλυψη αναγκών της.

8. Έως την ολοκλήρωση αφ' ενός των διαδικασιών και υποδοµών που είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως Λειτουργού της Αγοράς, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται
προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες πράξεις, και αφ'
ετέρου των διαδικασιών και υποδοµών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της Α∆ΜΗΕ ΑΕ ως
∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και όλων των ενεργειών που απαιτούνται προκειµένου να είναι δυνατή
η άσκηση των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτήν, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα
νόµο και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες πράξεις, η ∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ που συστήθηκε µε το
άρθρο 14 του ν. 2773/1999 λειτουργεί την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και διαχειρίζεται το ΕΣΜΗΕ
σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2773/1999 και ιδίως του Κώδικα
∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β' 655/2005) όπως ισχύει.
9. Καταργήθηκε µε το στ. 4 της υποπαρ. Ι.5 της παρ.Ι του ν.4093/2012 (Α΄222/12.11.2012).
10. Μέχρι την έκδοση των Τεχνικών Κανονισµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70
ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ για τα αντίστοιχα Συστήµατα Φυσικού Αερίου που
συνδέονται µε το ΕΣΦΑ, τις οποίες οφείλει ο ∆ΕΣΦΑ ΑΕ να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του µέσα σε
ένα µήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
11. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 ισχύει έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2015.
12. Άδειες παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και διανοµής θερµικής ενέργειας, για τις
οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου,
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
13. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την
ανανέωση και αντικατάσταση του δυναµικού παλαιών µονάδων της ∆ΕΗ ΑΕ µε νέες σύγχρονης
τεχνολογίας, άνευ περιορισµού ισχύος, η οποία χορηγείται στη ∆ΕΗ ΑΕ µε το άρθρο 33 παράγραφος
1 του ν. 3734/2009, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ.
14. Οι αποφάσεις, κώδικες, κανονισµοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών
διατάξεων από τα αρµόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται,
συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται µε διατάξεις του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
την κατάργηση, τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
διατάξεις του.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία και ο
τρόπος παροχής των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΚΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 54 και τα
απαιτούµενα έντυπα που θα διατίθενται για το σκοπό αυτόν.
16. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (Α' 286) περιουσία - Ασφαλιστικό Κεφάλαιο των
Φορέων Ασφάλισης του προσωπικού της ∆ΕΗ Α.Ε. είναι ενσωµατωµένη στην περιουσία της ∆ΕΗ
Α.Ε. και των θυγατρικών της σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η περιουσία και ο επιµερισµός της
σε έκαστη των εταιρειών θα γίνει στη βάση αναλογιστικής µελέτης που θα συνταχθεί µέσα σε έξι µήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη βάση τεχνικά αποδεκτών αρχών, µεθοδολογίας και
παραδοχών. Η αναλογιστική µελέτη εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΗ µετά
από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του άρθρου 9 του ν. 3029/2002 (Α' 160).
17. Η διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α' 8), όπως τροποποιείται µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 186 του παρόντος, καταλαµβάνει και εκκρεµή αιτήµατα που έχουν
υποβληθεί από 6.9.2010.

18. Με απόφαση των οικείων διοικήσεων οι επωνυµίες και τα αρκτικόλεξα των εταιρειών ∆ΕΣΦΑ ΑΕ,
∆ΕΣΜΗΕ ΑΕ, Α∆ΜΗΕ ΑΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, όπως και η απόδοσή τους σε ξένες γλώσσες µπορούν να
τροποποιούνται ελευθέρως.
19. Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών
ταµείων της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που µετασχηµατίζεται µε τον παρόντα νόµο
µεταβιβάζεται στο νέο φορέα.

Άρθρο 197
Λοιπές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Το δικαίωµα προτεραιότητας που παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου ισχύει και για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγών, εφόσον η
πλεονάζουσα ενέργεια παράγεται ως ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β` της
προηγούµενης παραγράφου και για το τµήµα της παραγόµενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει, σε
ετήσια βάση, το 20% της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά στην περίπτωση του
υφιστάµενου σταθµού κυριότητας του ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ, στη
νήσο Ρεβυθούσα, το δικαίωµα προτεραιότητας που παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου ισχύει για το σύνολο του πλεονάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας
Αυτοπαραγωγού που παράγεται ως ΣΗΘΥΑ."

2. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3468/2006
ως εξής:
"Από 1.9.2011 δικαίωµα προτεραιότητας κατά την κατανοµή του Φορτίου από τον αντίστοιχο
∆ιαχειριστή έχουν όλες οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως Εγκατεστηµένης Ισχύος."
3. Τα εδάφια που ακολουθούν την περίπτωση ιζ` του σηµείου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
"Οι τιµές της περίπτωσης ιστ` του ανωτέρω πίνακα που αφορούν σε σταθµούς ΣΗΘΥΑ µε
εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι τριάντα πέντε (35) MWe που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και δεν είναι
πελάτες ηλεκτροπαραγωγής προσαυξάνονται κατά ποσό ίσο µε την τιµή επί το συντελεστή ρήτρας
φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως εξής: ΣΡ = 1+(ΜΤ.Φ.Α.µ-26)/(100 χ nel)
Όπου:
Μ.Τ.ΦΑµ: η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου για συµπαραγωγή σε €/MWh
ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα, εξαιρουµένων των πελατών
ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στον
∆ΕΣΜΗΕ.
nel: ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της διάταξης ΣΗΘΥΑ επί ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆)
φυσικού αερίου, ο οποίος ορίζεται σε 0,33 για µονάδες ΣΗΘΥΑ : £lMWe, και σε 0,35 για µονάδες
ΣΗΘΥΑ >1MWe. Η τιµή του ΣΡ δεν µπορεί να είναι µικρότερη της µονάδας. Στην περίπτωση που οι

ανωτέρω ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου αξιοποιούν τα καυσαέρια για γεωργικούς
σκοπούς ο συντελεστής ΣΡ µπορεί να προσαυξάνεται µε απόφαση της ΡΑΕ µέχρι 20%.
Οι τιµές της περίπτωσης ιστ` του ανωτέρω πίνακα που αφορούν όλες τις άλλες περιπτώσεις σταθµών
ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση φυσικού αερίου προσαυξάνονται κατά µέγιστο µε την τιµή επί το
συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως εξής:
ΣΡ = 1+(ΜΤ.Φ.Α.η-26)/(100 χ nel)
Όπου:
Μ.Τ.ΦΑη: η ανά µήνα µέση µοναδιαία τιµή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερµογόνου
δύναµης (ΑΘ∆) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιµή
αυτή ορίζεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά µήνα στον ∆ΕΣΜΗΕ.
nel: ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης της διάταξης ΣΗΘΥΑ επί ανωτέρας θερµογόνου δύναµης (ΑΘ∆)
φυσικού αερίου, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία της µονάδας όπως αυτά
καταγράφονται από τον αντίστοιχο ∆ιαχειριστή.
Η τιµή του ΣΡ δεν µπορεί να είναι µικρότερη της µονάδας και καθορίζεται ανά περίπτωση µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ. Η γνώµη
αυτή της ΡΑΕ πρέπει να λαµβάνει υπόψη και την ονοµαστική ισχύ του σταθµού, κατά τρόπο που η
προσδιοριζόµενη τιµή να βαίνει εν γένει µειούµενη µε την αύξηση της ισχύος.
Οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν µόνο για
σταθµούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α για το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο
Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, το οποίο µπορεί να ανέλθει µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης,
από τους σταθµούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση. Ειδικά στην περίπτωση του
υφιστάµενου σταθµού κυριότητας του ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ, στη
νήσο Ρεβυθούσα, οι τιµές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύουν για το σύνολο του πλεονάσµατος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ως ΣΗΘΥΑ και
διατίθεται στο Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, σε ετήσια βάση.
Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό µέσω
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως ΣΗΘΥΑ πραγµατοποιείται ανά µήνα µε βάση την
αντίστοιχη Μ.Τ.Φ.Α. του προηγούµενου µήνα."
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α` 309) προστίθεται νέα περίπτωση ιστ` ως
εξής:
"ιστ. Τα µέλη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας".

Άρθρο 198
Ρυθµίσεις για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
1. Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 προστίθεται
εδάφιο.
2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010 τροποποιείται.

Άρθρο 199

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του
ως νόµου του Κράτους.
Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

