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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ 

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4001/2011 

 

Άρθρο 2 παρ. 2 (προσθήκη ορισµού και αναρίθµηση)  

Προστατευόµενοι Καταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί Πελάτες που είναι 

συνδεδεµένοι µε δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 

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. 

 

Άρθρο 73-Ασφάλεια εφοδιασµού στο ΕΣΦΑ (Μετονοµάζεται σε)  

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 20ης 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. Απόρριψη φορτίου 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, 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, 
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διατήρηση αποθέµατος εναλλακτικού καυσίµου και τη διατήρηση της διαθεσιµότητας 

λειτουργίας της µονάδας µε εναλλακτικό καύσιµο. Το αντάλλαγµα καλύπτει το 

κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου πρότυπης µονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της 

παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης 

αποθεµάτων πετρελαίου, καθώς και τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού 

αερίου για τη διενέργεια 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 παρ. 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 κρίση, 

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 την 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. Τα µέτρα του 

σχεδίου προληπτικής δράσης, 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. 

 

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 των 

Προστατευόµενων Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ. 

   

Άρθρο 48  -   Υποχρεώσεις των Προµηθευτών Φυσικού Αερίου (Προσθήκη 

παραγράφου 2 και αναρίθµηση των λοιπών παραγράφων): 

«2. Οι Κάτοχοι Άδειας Προµήθειας Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να καλύπτουν τον 

Κανόνα Εφοδιασµού του άρθρου 8 του Κανονισµού 994/2010, για τη διασφάλιση  

της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους Προστατευόµενους Καταναλωτές 
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που εξυπηρετούν είτε απευθείας, είτε µέσω Εταιρειών Παροχής Αερίου κατά τα 

ειδικότερα οριζόµενα  στην άδεια προµήθειας». 

 

 

Άρθρο 69 παρ. ιε 

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, οι 

βασικοί όροι των συµβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73. 

 

Άρθρο 81 

Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου 

 

3. Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά Προµηθευτή λόγω υπαιτιότητάς του, ο οποίος 

εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προµήθειας, 

οι οποίοι δεν τροφοδοτούν µόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του 

∆ιαχειριστή του ΕΣΦΑ να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες του 

πρότινος Προµηθευτή. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της 

Άδειας Προµήθειας αποζηµιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην Άδειά του. 

 


