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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ν.4001 /2011, ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ 

 

Άρθρο 2 –Ορισµοί 

 

Αιτιολογική άρθρου 2 παρ. 2: Προστίθεται ορισµός των προστατευόµενων  

καταναλωτών φυσικού αερίου και παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό ΠΕΚΑ να 

διευρύνει τον ορισµό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 2 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). 

 

Άρθρο 73-Ασφάλεια εφοδιασµού στο ΕΣΦΑ (Μετονοµάζεται σε)  

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 1: Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θεσπίζεται µε απόφαση 

της ΡΑΕ, ως Αρµόδιας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 12 του νόµου 4001/2011. 

Γίνεται αναφορά στα όργανα λήψης αποφάσεων για την εφαρµογή του σχεδίου 

έκτακτης ανάγκης, καθώς και στα τρία επίπεδα κρίσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 

Κανονισµού 994/2010, ήτοι το επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης, το επίπεδο 

επιφυλακής και το επίπεδο έκτακτης ανάγκης. 

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 2: Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται η χρονική σειρά 

λήψης των µέτρων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 994/2010 και τα αντίστοιχα 

παραρτήµατα αυτού. Σκοπός της προτεινόµενης διάταξης είναι να παρέχεται κατά 

πρώτον, η ευχέρεια στην αγορά να διαχειριστεί την κρίση µε ίδια µέτρα. Σε δεύτερο 

επίπεδο, λαµβάνονται µέτρα εκτός αγοράς, µόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί τα µέτρα 

αγοράς και διαπιστώνεται αδυναµία ικανοποίησης της ζήτησης φυσικού αερίου. 

Ορίζονται ως βασικά κριτήρια για τη λήψη µέτρων εκτός αγοράς, ο εφοδιασµός των 

Προστατευόµενων Καταναλωτών και η επάρκεια ισχύος στο Σύστηµα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 3: Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει ρητώς ότι η 

επιβεβληµένη διακοπή παροχής σε πελάτες, ως µέτρο εκτός αγοράς, εφαρµόζεται 

µόνο µετά από κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Ο τρόπος εφαρµογής της γίνεται σύµφωνα 
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µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

∆εδοµένου ότι το/α αρµόδιο/α όργανο/α προβαίνει/ουν σε εντολή διακοπή παροχής 

σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους κανόνες και τα οριζόµενα στο σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης µε σκοπό την εξασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας των 

Προστατευόµενων Καταναλωτών, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αποκλείει τη 

διεκδίκηση από τους διακοπτόµενους πελάτες αποζηµιώσεως από τα όργανα αυτά, , 

λόγω ενδεχόµενης οικονοµικής τους επιβάρυνσης. 

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 4: Η ρύθµιση της παραγράφου αυτής κρίνεται αναγκαία 

ώστε να µην προκρίνεται η χρήση εναλλακτικού καυσίµου πετρελαίου έναντι λοιπών 

οικονοµικότερων λύσεων. Η σύµβαση του ∆ΕΣΦΑ µε τις µονάδες που διατηρούν 

εναλλακτικό καύσιµο, η οποία ήδη προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 73, 

όπως ισχύει,  µεταλλάσσεται από «κατά προτεραιότητα διακοπή» (και άρα κατά 

προτεραιότητα αλλαγή καυσίµου) σε «διατήρηση διαθεσιµότητας». Με την 

προτεινόµενη διάταξη, η απόφαση λειτουργίας µιας µονάδας µε  εναλλακτικό 

καύσιµο ντίζελ, το οποίο ως καύσιµο είναι κατά 150%-200% ακριβότερο από το 

φυσικό αέριο, λαµβάνεται στο πλαίσιο της συµµετοχής της µονάδας στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα µε την σειρά οικονοµικότητας έναντι άλλων λύσεων 

(εισαγωγές, υδροηλεκτρική παραγωγή, πετρελαϊκές µονάδες). Μέσω του τέλους 

ασφάλειας εφοδιασµού θα αποζηµιώνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί µόνο για τη 

διατήρηση αποθεµάτων και την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας των µονάδων για 

λειτουργία µε εναλλακτικό καύσιµο.  

 

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 5 : Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 994/2010, σε περίπτωση 

που δεν προβλέπεται µηχανισµός αγοράς για τη διαχείριση ζήτησης απαιτείται η 

υλοποίηση υποδοµών µεγαλύτερης δυναµικότητας για την ικανοποίηση του Κανόνα 

Ν-1. Αυτό δύναται να οδηγήσει σε σηµαντική επιβάρυνση των καταναλωτών 

φυσικού αερίου σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Με την προτεινόµενη διάταξη 

προκρίνεται η δηµιουργία µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης, λόγω της µη ύπαρξης 

ηµερήσιας αγοράς φυσικού αερίου, όπου ο περιορισµός της ζήτησης 

πραγµατοποιείται µέσω συµβάσεων που συνάπτονται ελεύθερα µεταξύ Προµηθευτών 

και Μεγάλων Πελατών. Για την επιτυχία του µηχανισµού, προτείνεται τµήµα ή το 

σύνολο των καταβαλλόµενων αποζηµιώσεων των Προµηθευτών να καλύπτεται από 
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το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού εκ των υστέρων, δηλαδή µετά την εφαρµογή του 

µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης. Οι αποζηµιώσεις θα έχουν ανώτατο όριο, το οποίο 

θα καθορίζεται στην απόφαση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6, µε 

στόχο να διαφυλαχθεί η επάρκεια του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού. Εντός 

των προκαθορισµένων ορίων, ο Προµηθευτής που δε συµµετείχε στην πρόκληση της 

κρίσης θα µπορεί να διεκδικήσει το σύνολο της αποζηµίωσης που κατέβαλε για 

αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης Πελατών του κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Αντιστοίχως, ο Προµηθευτής που συµµετείχε στην πρόκληση της κρίσης, είτε δεν θα 

µπορέσει να διεκδικήσει εν τέλει αποζηµίωση, είτε θα µπορέσει να διεκδικήσει τµήµα 

αυτής, αναλόγως του βαθµού υπαιτιότητας του.  

Η καταβολή των αποζηµιώσεων ακόµη και κατά τη διάρκεια κρίσεων έκτακτης 

ανάγκης για περικοπές που ενεργοποιήθηκαν στο επίπεδο επιφυλακής στοχεύει στο 

να µεγιστοποιήσει το κίνητρο των Μεγάλων Πελατών να συµµετάσχουν στο 

µηχανισµό διαχείρισης ζήτησης από την έναρξη µιας κρίσης.  

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 6 : Στην εν λόγω διάταξη, εκτός από τη χρηµατοδότηση 

των συµβάσεων των προηγούµενων παραγράφων, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η 

δυνατότητα χρηµατοδότησης µέτρων που εντάχθηκαν στις στρατηγικές του σχεδίου 

προληπτικής δράσης από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, βάσει ανάλυσης κόστους 

οφέλους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ. 

Το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού καταβάλλεται από όλους τους καταναλωτές φυσικού 

αερίου. ∆εδοµένου ότι διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών απολαµβάνουν 

διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασµού κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί ότι  

στην απόφαση της ΡΑΕ δύναται να καθορίζεται διαφορετικό ύψος τέλους ασφάλειας 

εφοδιασµού για διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου.  

 

Αιτιολογική άρθρου 73  παρ. 7:  Με στόχο την διασφάλιση της τροφοδοσίας των 

προστατευόµενων πελατών υπό ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες κατά τις οποίες  ο 

προµηθευτής τους αδυνατεί να παραδώσει επαρκείς ποσότητες αερίου, ο ∆ΕΣΦΑ 

υποχρεούται δια νόµου να προβεί σε αναγκαστική αεριοποίηση των απαιτούµενων 

ποσοτήτων ΥΦΑ που άλλος Χρήστης, πέραν του προµηθευτή, τυχόν διαθέτει στη 

Ρεβυθούσα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία των 

προστατευόµενων καταναλωτών.  
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Άρθρο 48  -   Υποχρεώσεις των Προµηθευτών Φυσικού Αερίου (Προσθήκη 

παραγράφου 2 και αναρίθµηση των λοιπών παραγράφων): 

 

Αιτιολογική άρθρου 48  παρ. 2 : Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 2 και η 

αναρίθµηση των λοιπών παραγράφων. Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη, ως υπεύθυνοι  

για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής Φυσικού Αερίου στους 

Προστατευόµενους Καταναλωτές, ορίζονται οι Προµηθευτές. Στην άδεια 

προµήθειας καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται για το 

σκοπό αυτό.  

 

Άρθρο 69  -   Κώδικας ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ 

 

Αιτιολογική άρθρου 69 παρ. ιε : Η διάταξη αυτή τροποποιείται ώστε να 

εναρµονιστεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 73. 

 

Άρθρο 81  -  Αδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου 

 

Αιτιολογική άρθρου 81 παρ. 3 : Η διάταξη αναδιατυπώνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα για τον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου στο άρθρο 57 του ν. 

4001/2011. 

 


